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Tűnődések dohányjövedékröl, 
dohányárudákról.

Dohányzó és egyszersmind gondol
kodó ember, a mi voltaképen széjjel sem 
választható, mert az ember tulajdonkópen 
azért dohányoz, hogy gondolatainak sza
bad tért engedjen. Ha a in. kir. dohány- 
jövedék szervezetét, gyártmányait ismeri, 
eltűnődhetik sok minden lelett, a mi e 
szervezeten belül és a dohánygyártás és 
eladás keretében történik.

Kezdjük magán azon a tényen, hogy 
Magyarország dohányjövedéke egyetlen 
lépést sem tehet a nélkül, hogy Ausz
triát meg ne kérdezze. Kz kellemetlen, 
érthetetlen, de egyszersmind ártalmas 
dolog is, mert pl. Ausztriában az égalji. 
kereskedelmi és szocziális viszonyoknál 
fogva már egész más a dohányosok Íz
lése s mindannak daczára ránk oktroál- 
ják azokat a szivar- és ezigaretta-fajokat, 
melyek ott izlenek. Mert ne higyjiik ám, 
hogy mi vezetünk Ízlés szivar-faj és ár 
tekintetében. De még a mieinkre nézve 
is előbb meg kell kérdeni Ausztriát, váj
jon helyben hagyja-e? Viszonyok ezek. 
Nem !

Bevezettek nemrég egy uj szivar
fajt, melyet Ausztriával egy időben mi is 
megkaptunk. Kz a szivar-faj, a Deliciasra 
ezélzok, igen jó lett volna áránál, alak
jánál és minőségénél fogva a rendes el- 
árusitásban. Nem lehetett megtenni, mert 
Ausztria nem engedi. A Delicias hivatva 
lett volna a gyönge, középosztályi! do
hányosok ízlését kielégíteni. Olyan szivar 
lett volna, mely az E-Cuba és a Brita- 
nika között foglalt volna helyet, mert 
ma olyan nincs. Szándékosan írtam azt. 
hogy „nincs", mert a 6 krajezáros Ope- 
rast nem tekinthetem szivarnak, az egy 
füstölgő, büdös valami, a mi nem 6 
kit, de 2 krt sem ér. Nem kaptuk meg 
azonban, mert Ausztria nem engedte s 
így most ez a szivar-faj, tekintve, hogy 
csak igen kevés helyen kapható cs otl 
sem kapható, nemsokára a feledés ho
mályába fog eltűnni. Bedig jobb sorsot 
érdemelt!

így vagyunk a brazil Virginiával, a 
mely nálunk egyáltalában nem kell. Ausz
triában pedig szeretik. Nálunk úgy gon
dolkoznak, hogy a ki egy Virginia-alaku 
szivart akar színi, az valami erőset vár, 
ez pedig egyik leggyöngébb szivar
jainknak.

Szóval ez alól igyekezzünk eman- 
czipálódni, mert addig nem a mi ízlé
sünk szerint szivünk, hanem a bécsiek 
Ízlése szerint, pedig tudvalévő dolog, hogy 
Ízlésünk nagyon is nem egyforma.

A szervezet körébe tartozik még a 
dohányjövedék kettéosztása is. Ez rop
pant bolond dolog! A dohányjövedék 
központi igazgatósága egész külön hiva
tal. Foglalkozik magával a gyártással, 
s abban a pillanatban, a mikor a szivar 
elhagyta a dohányraktárt, már a pénz
ügyminisztérium jogkörébe tartozik. Ebből 
aztán a legfurcsább komplikácziók és a 
legbolondabb helyzetek kerülnek ki, igy 
pl. a dohányraktárak megrendeléseiket a 
pénzügyminisztériumhoz küldik s az 
osztja be aztán, hogy mely gyárak szál
lítsák a kívánt dohánymennyiséget. Hát 
ez nem operett ? Nem oda küldik a meg
rendelést, a hová ez voltaképen tartozik, 
hanem az adminisztratív hivatalhoz, mely 
csak újabb jelentések alapján ismerheti, 
papíron, az előállított gyártmányok meny- 
nyiségét, minőségét. Persze ehhez egy 
sereg hivatalnok kell. a kik egyrészt fel
terjesztik a dolgokat a minisztériumhoz, 
ott feldolgozzák, időközben, ismerve a 
hivatalos ügymenetet, eltelik nehány hét. 
Mindez mire való ? Nem lehetne az egész 
dohánymonopoliumot a pénzügyminisz
tériumban egységesen kezelni ?

Megtörtént pl. e sorok írójával az, 
hogy egy vidéki megye székhelyén be
tért a különlegességi árudába és Preu- 
zados- és Brevas-szivarokat kért. A kis
asszony megkérdezte a tulajdonost, hogy 
ez miféle 2 állal lehet, mert az nem 
szivar, ő olyat nem ismer. A tulajdonos 
szintén kijelentette, hogy én valószínű
leg tévedek, mert ő ilyen nevű szivaro
kat nem ismer.

1 la ezen szivar-fajok importáltak 
lennének, nem is említeném a dolgot, 
de ez a saját gyártmányunk, azokat pe
dig kutya kötelessége minden különle- 

! gességi árusnak tartani. Ez az állapot 
nem jöhetne létre, ha az egész menet 
egyöntetű lenne. Még sok egyebet sorol
hatnék fel, de helyszűke miatt nem te
hetem, de meg még sok egyébbrűl is 
kívánok szólani.

A gyártás maga nálunk valóban 
elsőrangú. Hál' istennek, az egész ügy
kör, annak feje, Vangcl főtanácsos, Bál- 
ványi tanácsos, aztán az egye* igazga
tók. aligazgatók, osztályvezetők tetőtől- 
talpig lelkiismeretes, s a mi fű, mond
hatnak szaktudósok. Vegyük csak a buda
pesti gyárakat. E három dohánygyár 
élén igazán olyan emberek állanak, a kik 
Európa minden államában megállnák a 
sarat. Tillmann, kir. tan., Zolnay és Theisz. 
három olyan igazgató, a kikre a dohány- 
jövedék méltán büszke lehet. Aztán a 
vidékiek, a kiknek sorában azonban a 
halál rövid idő óta már két áldozatot

szedett, Hadházy és Kazay, mindkettő 
becsületes, derék, szakképzett óriási mun
kaerő.

Vidéki dohánygyáraink, tán az egy 
egrit kivéve, mind kitűnőét produkálnak. 
Utóbbi időben különösen a pápai és 
zágrábi. Az egri dohánygyárnál valóban 
kiváncsiak vagyunk az okra, mely miatt 
kénytelen hátra maradni.

Ilyen körülmények között persze s 
gyártmányokat általánosságban csak di
csérnünk lehet, kivéve persze egyes ki
vételes eseteket, a mikor az illető gyá
raknak nem áll a kellő doliányanyag 
rendelkezésére, vagy a munkásanyag 
némely vidéken eleinte nem jó, ezen ba
jokon is azonban mindig igyekeznek se
gíteni.

Az eladás proczesszusát, a mi pedig 
az egész dohúnymonopoliumra nézve ter
mészetszerűleg legfontosabb, mint mostoha 
gyermeket kezelik. Tényleg, mint a rossz 
mostoha, ki gyermekét mosdatlanul hagyja, 
nem gondozza, rajta hágy mindent, pisz
kot, szennyest hosszú ideig, aztán még 
fölibe rosszul is látja el, ez a képe a 
dohányeiárusitásnak. Elavult szabályza
tokkal divatból kiment rendcletckkel, me
lyeknek már a papirosa is hosszú idők 
során megsárgult, vezetik az árusokat, 
reorganizáczióról szó sincs, holmi egysé
ges szabályzatot kiadni —  chi inaera! 
Mindezeken felül még oly rosszul van
nak dotálva, a hogy egyetlenegy szak
mában sem.

S miért! Azért, mert maguk az 
árusok elég negligensek s nem törőd
nek a saját ügyökkel. A  nagy- és kis- 
árudák jogainak megadása, az üzleti he
lyiség nyitva tartása, a luvardijjak refor
málása, a százalékok megadása stb. mind 
olyan dolgok, melyeken mihamarabb se
gíteni kell.

Ne felejtsük el. hogy mindeme dol
gok. a mint azok ma vannak a XIX. 
század közepén keletkeztek, s ma mára 
XX. században vagyunk.

Más idők más követelmények ! 
Ezt szívleljék meg illetékes helyen !

Nagy és kisárusokról
Valóban nem ismerünk hálátlanabb théinát, 

mint olyat feszegetni egy lap keretén belül, 
moly senkit sem érdekel. Mert bármit írnánk 
is ama viszonyról, mely a nagy- és kisárus 
között fennáll, mindig egyik vagy másik rész
ről elleni mondással fogunk találkozni. így pl. 
hasztalan lenne minden ókesszólás, hogy ti 
kisárusokat arról meggyőzzük, miszerint a nagy
árusok kisárudája nem az ó legnagyobb hátrá
nyuk. Egy pár skatulya világos szivar ugyanis, 
melyet a nagyárus kisórudájában elad, már 
nekik világos bizonyítékul szolgál erre nézve.



DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE.

Megkisérlenők eme nézetet kissé drasz
tikus módon megczáfolni. Már évekkel ezelőtt 
megpróbálta a magy. kir. pénzügy minisztérium, 
hogy néhány városban nagyárudákat létesített 
kisáruda nélkül és azt a saját hivatalnokaival 
a saját költségére kezeltette. *S mi volt az 
eredmény ? Az. hogy igen sok költségbe ke
rült, sokkal többe, mint a mennyit a nagyárus 
províziója kitenne, de sőt nem ritkán panaszok 
is merültek fel a kiszolgálás ellen és az illető 
hivatalnokokat a protekczió vádjával is illették. 
Igen sok panaszos levélre emlékezünk, mely 
ebből az időből származott, a melyekben ki
vétel nélkül arról a protekcziós kezelésről volt 
szó, mint azt mai nap is a nagyárusoknak sze
mére vetik. .. i

Véleményünk szerint a hiba az üzleti 
kezelésben magában rejlik, a mint az ma egy
általában szokásos. A kisárust valamelyik nagy- 
árushoz utasítják árubeszerzésre. Nem vehet 
mástól árut, csak attól. Már ez magában véve 
is olyan bilincs, a mit csak az tud kellőkép 
megérteni, a ki tisztában van azzal, hogy a 
gyáros itt nem privát ember, hanem az állam 
maga, igy tehát az ezzel való kereskedés csak 
hivatalosan mehet végbe s igy azok, a kik ezen 
áru árulásával foglalkoznak, bizonyos diszczip- 
linának vannak alávetve.

Nem szabad azonban a kisárustól sem 
rossz néven vennünk elkeseredését, miután ő 
az utolsó fórum, a kitől a publikum az áruhoz 
jut, igy tehát nagyobb igényei is lehetnek, 
mint bárkinek, a ki ezen áruval foglalkozik. 
Csak ő hallja a piszkolódást, ők tudják, ha 
dohány helyett port kap a vevő, őt vonják 
felelősségre, hogy ez vagy amaz áru miért 
nincs raktáron, ámbár gyakran fogalma sincs 
arról, hogy minden miért van úgy, a mini 
van. Nem csoda tehát, ha a kisárus minden 
bajt oda vezet vissza, hogy eredendő oka 
minden bajnak a nagyárus, a kihez árubeszer
zés miatt utalva van. Rövidlátásuk azonban 
olyan, hogy nem látják viszont ama kalamitá- 
sokat, melynek a nagyáius ki van téve a do
hány raktárakban.

Jogos tehát a kisárusok panasza ? Ter
mészetes, joguk van hozzá. De nem jogos ezen 
panaszt teljesen a nagyárusok ellen intézni, 
hanem kárhoztatni kell magát, az elárusitás 
szisztémáját. De, a mint már említettük, a do
log természete nem tűr más módot. 11a igaz
ságos lenne a dolog, akkor a nagyárnsnak a 
dohányraktárból mindazt meg kellene kapnia, 
a mit kér, azaz, a mit a kisárusok tőle kér
nek, ekkor azonban teljesen alá kellene magát 
rendelnie a kisárusok óhajának.

Azonban naiv és jogtalan olyan árut 
kérni valakitől, a mit az maga sem kap. A baj 
már a gyártásnál kezdődik, a mikor is kény
telenek világos, barna ós sötét szivarokat egy 
ládába pák kölni. Itt is nagy baj az, hogy — 
nincs.

Készíteni kell világos szivarokat és csak 
sötét l'edölapanyag van. Ezen körülmény által 
a nagy-, kisárus é« a publikum panasza tárgy
talanná válik. Ily bajokon csupán jóakarattal 
segíteni nem lehet. Ezen panaszok eléggé gya
koriak s igy ismeretesek is, ezen segíteni csak 
úgy lehel, ha a magyar királyi dohányjövedék 
kiadási rovatát valamivel még megterhelnék.

Hisz kapni Amsterdam és Hamburg 
dohánypiaczain világos dohányt is, de persze 
valamivel drágábban. Ezek a világos fedőlapok 
képezik már régóta a viszály okát nagy- és 
kisárus közölt, pedig a nagyárus ennek egy
általában nem is oka.

Ismerik ezen ügyet a minisztériumban 
eléggé s igy nem is kell erről sok szót szapo
rítanunk. Hogy mégis beszélünk róla, annak 
oka abban i ejlik, hogy a kisárusok nem igen 
mérlegelik az okokat, hanem csak szidják a 
nagyárust, a ki pedig, a mint látható, nem 
oka semminek.

Azután még nagy baj, hogy néha a napi
lapokban napvilágot lát cgy-egy tendcncziózus 
hir a nagyárus eilen, a mit aztán a kisárusok 
többsége hajlandó készpénznek venni s szintén 
szidja a nagyárust. A napilapok nem veszik 
maguknak ama fáradtságot, hogy az ügyről 
helyesen informáltassák magukat s igy a leg
bolondabb dolgok látnak néha napvilágot.

A nagyárusnak kötelessége az, hogy át
veszi az árut a raktárakból s kiadja a kis- 
árusnak. Más ügyköre nem lehet, legkevésbbé 
a kicsinyben való elárusitás. Igen jól tudják

viszont a minisztériumban, hogy a nagyarus a 
nagyárudán nem nyer, ellenkezőleg néha még 
rá is fizet. Ez a ..bodros veleje". A nagyaru- 
sok provízióját a kétszeresére kellene fel
emelni, hogy tisztességesen, mint nagyárus, 
kisáruda nélkül megélhessen, mert nőm kivan
ható, hogy valaki, ha több ezer forintot fektet 
egy üzletbe, ingyen dolgozzék. Hogy pedig a 
nagyárus a provízióból meggazdagodjék, azt 
felsőbb helyen talán még sem hiszik ?

20771 5 >03.
Árlejtés,

A beszterczei m. kir. pénzügyigazgatóság 
részéről ezennel közhírre tétetik, hogy Hesz- 
tereze-Naszód megyében fekvő Lekencze köz
ség dohánynagyárudának felmondása folytán 
üresedésbe jött dohánynagyáruda kezelésének 
biztosítása végett Írásbeli ajánlatok utján ver
senytárgyalás fog tartatni.

Az írásbeli ajánlatok 1904. évi február 
0-én délelőtt 10 óráig a pénzügyigazgatóság 
főnökénél benyújtandók s a pénzügyigazgató
ság által ugyanekkor nyilvánosan fel fog bon- 
tatni.

Az ajánlat tárgyát csak a dohányforga
lom után járó tőzsdij képezi és jogosítvány el
nyerésére annak lesz kilátása, ki erre alkal
masnak talál tátik és aki a százalékokban kife
jezendő legkisebb tőzsdijt követeli. Mindazon
által a kincstár fenntartja magának azon jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választ
hasson, miért is egyik ajánlattevő sem támaszt
hat igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el nem 
fogadtatott.

Az eddigi dohánynagyárus, ki egyszer
smind a bélyeg- és váltóürlapok eladását is 
11 /»"/„ tőzsdij mellett eszközölte a nagyáruda 
kezeleseért, a közönséges anyag nagybani el- 
árusitása után 3', azaz három egészü l
tized tőzsdij élvezett.

A dohányáruda 1002. évi nyers forgalma 
a közönséges anyagot illetőleg 02.540 kor. 
71 íill.

A fogyasztók részére kicsinybeni eladása 
utáni forgalma a közönséges anyagban 3580 
kor. 75 fül.

Három évi forgalom évi átlaga a nagy- 
tőzsdében 60.228 kor. 00 fii.

A nagyáruda kezelésével a bélyegek és 
váltóürlapok eladásának kötelezettsége 11 a"/» 
eladási jutalék élvezete mellett van egybe- j 
kötve.

Az összes dohány anyag a kolozsvári m. 
kir. dohányraktárból lesz beszerzendő, még 
pedig oly kötelezettséggel, hogy anyagkészlet i 
szállítására szolgáló tartályokat, helyesebben 
ládákat vállalkozó a megállapított eladási ár 
megtéritóse mellett tulajdonul átvenni köteles.

A nagyárus a dohánynagyárudai ügyvi
telre, melylyel mindig kisárulási jog van egybe
kötve, a nélkül, hogy neki bizonyos jövedelem 
biztosíttatnék, az árulásru beszerzett dohány- 
gyártmányok összegétől járó százalékos tő/s- 
dijban részesül, mely tőzsdij a szállítási és 
egyéb kezelési kiadások levonása után unnak 
tiszta jövedelmét képezi.

Ugyanezért a kincstár az árudánál ezen 
egyéb jövedelmet sem a versenytárgyalás alap
jául szolgáló forgalom változatlan fenntartását 
nem biztosítja s e czimen vagy bármi okból 
is tőzsbér emelésére irányzott kérelem feltét - 
lenül el fog ulasitlatni, nemkülönben bármi
nemű kárpótlási igények figyelmen kivid fognak 
hagyatni.

Köteles leend vállalkozó a dohánynagy- 
árudát ezen pénzügyigazgatóságtól kapandó 
rendeletben kitűzött időben megnyitni s már > 
azt megelőzőleg fogyasztási viszonyoknak meg
felelő 14 napi tartalékkészletet 2760 korona 
értékben beszerezni és folyton érintetlen tel
jességben fenntartani, ezenkívül a 8 napi 
szükséglet igényelte anyagkészletet 1380 kor. 
értékben beszerezni.

A dohányáruda és ezzel kapcsolatos kis- 
tőzsde Lekenczén élénk forgalmi helyen, töké
letesen száraz, saját tulajdonát képező bolti és 
raktári helyiségben személyesen kezelendő s a 
dohányeladási szabályok 44. §-ában részle
tezett könyvek kifogástalanul vezetendők.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében 
a fent kijelölt csonkinthatatlan dohányanyag 
készlet érték összegének megfelelő 10%>, azaz 
276 koronát a beszterczei m. kir. adóhivatal

nál készpénzben, vagy állampapírokban, eset
leg állami biztosítékul elfogadható más érték
papírokban, melyek azonban a tőzsdén jelzett 
érték 2ü"/o-ának levonása melleit mutatkozó 
értékben fogadhatnak el, pénzügyi letétbe he
lyezni. az arról szóló eredeti nyugtát a bizto 
sítek visszafizetése tekintetéből megtartani, el 
lenben annak törvényszerinti hitelesített má
solat a fentebb mehgnlározott nap délelőtt 10 
óráig benyújtandó, 1 koronás bélyeggel el
látott. lepecsételt és sajátkezüleg irt aláirt 
ajánlataikhoz mellékelni es magát az igy e l
látott ajánlatot következő czim alatt : „Ajánlat 
a lekenczei dohánynagyáruda elnyerése iránt" 
a beszterczei in. kir. pénzügy igazgatóság fő 
nőkének saját kezéhez beküldeni, az ajaida
lokban a követelésbe vett kezelési dij " "  bán 
számmal és betűkkel tisztán kifejezendő és 
az ajánlatokhoz egyúttal a magyar honosságot, 
a magyar nyelv tökéletes birásál. polgári 
állását és erkölcsi kifogástalanságot igazol*» 
bizonylat, végül kereszt-, illetőleg születési levél 
is csatolandó.

Olyan ajánlatok, melyek ezen rendelkezé
seknek meg nem felelnek, vagy más pályázók 
ajánlatára hivatkoznak, valamin! azok is, me
lyek hatarozatlanul szerkesztvén úgyszintén az 
elkésve benyújtottak, vagy utóajánlatok figyc 
lembe vétetni nem fognak.

A versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik terhes szerződés kötésére nem képesek, 
továbbá valamely bűntény, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágás miait, avagy az 
állam biztonsága ellen elkövetett áthágások 
miatt elítéltettek, avagy a pénzügyigazgatósá* 
által egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak 
találtainak.

Nemkülönben kizáratnak a versenyzésből 
azok is, kik Lekenczén állandóan nem laknak.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika 
csak az üzlet átadása után jutna a pénzügyi 
igazgatóságnak tudomására, az eladási enge
dély azonnal he lóg vonatni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek aján
lata el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése 
után vissza fog utalványoztatni, ellenben az 
elfogadott ajánlattevő bánatpénze a csonkithat- 
lan készlet beszerzéséig visszatartatik.

Ha azonban a vállalkozó a dohánynagy- 
árudát az átvételre kitűzött határnapon át nem 
veszi, vagy később ajánlatától önként vissza 
lépne, bánatpénzét elveszti és az áruda keze
lésének ellátása czéljából újabb pályázat fog 
nyittatni. Egyebekben a dohánygyártmányok 
eladására vonatkozó és ezen pónzíigyigazgató- 
ságnál mindennap a délelőtti órákban megte
kinthető szabályok a mérvadók. Magyar kir. 
pénziigyigazgatóság. Resztercze, 1903. évi de- 
czember hó l8-án.

Szerkesztői üzenetek.
K. R., F. Az első csonkilhatatlan tartalék

készlet erejéig kérhet kölcsönt s azt áruban 
kapja ki. természetesen kamat nélkül. Azonban 
a biztosítékul leteendő papírok jóságának meg
ítélése a minisztériumtól függ.

Berz............... Ama hirdetésnek sem fo
ganatja, sem pedig haszna nem volna, s azért 
nem közöljük. Kidobott pénz lenne. Ha valami 
előfordul, mi értesítjük nagyságodat azonnal.

—4- Ú jd o n s á g .  *—
Dohány nagy- és kisárusoknak.

A szivarmentö kitűnő preparátum törött 
vagy megsérült szivarok megragasztására, pléh- 
skatulyában kicsinyben 20 fillér, papirtokban 
10 Fillér. Sötét és világos szivaroknak külün- 
külön priiparntum.

Nagybani elárusitás esetében 
100 darab plóhskatulyában .1 6  korona,
100 darub papírtokban . . . .  8 korona.

Vidéki megrendelések utánvét mellett 
franko czimzendők

D O N N E R  B E R T A L A N ,
B u d a p e s t . V I I I . ,  C ao k o n & l-u to za  8 b

Segédszerkesztő : Heltni Nándor



D eutscher Theil

„D O H Á N YÁ R U SO K  K Ö Z LÖ N Y E "
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  Grossverschleiss und Kleinverschleiss. —  Vermisehte Nachrichten.

Grossverschleiss und Klein
verschleiss.

Wahrlich, wir vvüsston kein undankbarc- 
res Thema fi'ir cinen Zeitungsartikel. als Ge- 
genstánde berühren, die keinen Theil dér Leser 
vollstándig befriedigen können. Denn xvas wir 
immer über das Verháltniss dcs ( irosstrafikan- 
ten zum Kleinverschleisser und vice versa vor- 
zubringen habén, stcls werden wir den VVider- 
spruch dér cinen oder dér andcrcn Partéi zu 
gewartigen babén. VVie denn auch nicht ! Ver- 
meint doch dér Tabak-Kleinverschleisser fort- 
wahrcnd, dass die Kleintrafik. welche jedem 
Grossverscbleisse nnhángt, sein schlimmster 
und gefáhrlichstcr Konkurrent ist und wenn 
mán dicsér M inung gegenüber auch die trif- 
tigsten Gegengründe goltend machen wollto, 
sie nützen allé nichts. denn einige Schachlel 
lichler Zigarren, die dér eine hat und dér an- 
dere niclit, sírni lleweis genug für die gefa.hr- 
hche Konkurrenz des Grosslrafikanten gegen- 
Ciber den Kleinverscbleissern.

Gleichwohl möchten wir cs versuchen. an 
dér Hand von sehr drastischen Beweismitteln 
diesc Meinungen zu widerlegen. Vor .Jahren schon 
hat das kön. ung. Kinanzminislerium, theils aus 
diesen, theils aus Sparsamkeitsgründen ein 
Dutzend Verschleissstollcn errichlet und diesel
ben ohne Kleintralikanten von ihren eigenen 
Beainten leiten lassen. I nd was sálién wir? 
Ganz abgesehen davon, dass dicse Exposituren 
ein riesiges Geld kosteten. welche das Zwoi- 
bis Dreifache dér gewöhnlichcn Grosstraíik- 
provision ausmachte, gab es auch bei den 
Kinanzdireklioncn ziemlich viel Klagen in llin- 
sichl dér Ausfolgung dér VVaaren und nicht 
selten vvurden auch dicse Tabak-Magazins- 
Bearnten dór Proteklion géziében. Wir erinnern 
uns aus dicsér Zeit sehr vieler Klagen. die uns I 
von Scite dér Kleintralikanten zugekommen waren 1 
und die sümmtlich jenes Inhaltes waren, die 
gegenwartig über die Grosstraiikanten lant 
werden. Wo liegt dér Keliler ? Sind diese Kla
gen berechtigt oder nicht ?

Unseros Erachtens nach liegt dér l'ehlcr, 
wenn von einem solchen überhaupt die Ilode 
sein kann, in dér Natúr dós Geschaftsbetriebcs 
überhaupt. Dér Kleinverschleisser wird zu einem 
Grossverschleisser bchufs Ausfassung seincr 
Waarcn, déren er zum Verschleisse bedarf, an- 
gevviesen. Er kann und darf von keincm Andc
rcn die VVaaren beziehen, das ist schon an 
und für sicli oinc Eessel, die blos jener Mensch 
leicht ertragen wird. dér síeli vergegenwártigt, 
dass dór Kabrikant dieser Waaren dér Staat 
ist und kein Privatcr, dass dér llandel dieses 
Staatsartikels alsó nur amtsmássig betrieben 
werden kann, zumal wieder all Diejenigen, 
welche mit dem Artikol zu thun habén, stul'en- 
weise einer gewissen Disciplin unterstehen müs- 
sen und auch unterstehen. Nun aberkann mán 
es auch dem Klemtrafikanten nicht verargen, 
wenn or mit Hücksicht darauf, dass er selber 
eigcntlich die letzte I land ist, aus vveloher dér 
Konsument die Waare empfiingt, auch grösserc 
Ansprüche zu machcn berechtigt ist, wiejeder 
Andero, dér mit dem Eabrikate manipulirt. Nur 
er vernimmt die Klagen des Publikums, wenn 
die Sorté gerade schlecht ist ; nur er hört das 
Kluchcn des Proletariers, wenn dieser für sein I 
Geld statt Tabak, ein Páckchon Staub erlialt ; | 
nur or muss Redc stohen, vvarum dics oder das 
nicht atif Láger isi. trotzdem er tiüufig keine i 
blasso Idee davon hat, was er darauf antwor- 
ten soll. Kein VVunder daher, wenn dér Klcm- 
verschleisser die Ursachen verkennt und all 
das, was sein Gcscháft behindert, auf jene 
Ecsseln zurückl'ührt, die an das Angewiosensein 
zu einer Grosstraíik gipfcln. Und diese Kurz- 
sichtigkeit gelit so weit, dass or es gar nicht 
sieht, wie sehr wieder dér Grosstrafikant in j

einem ahnlichen Abhangigkcilsvcrhüllnisse zu 
jenem Tabak-Maga/.ino steht, wo er zűr Ausfas
sung angewiosen ist.

Sind alsó die Klagen dér Kleinverschleisser 
berechtigt? Gevviss, sie sind berechtigt. Aber 
nicht gégén den Grosstraiikanten können sich 
diese Klagen richten, vielmehr an das ganze 
System und den Aufbau des Verschleisswesens. 
Doch, w ie gesagt, die Nalur des Gescháftes 
lüsst kein anderes System zu. Ginge es nach 
Recht, so miisste selbstverstandlich jeder Gross- 
i rali kant im Tabakmagazin all das hekommen, 
w'as er verlangt, beziehungsw'eise, w'as dic 
Kleintrafikanten von ihm verlangen, dann 
aber rnüsste auch er sich genau den Wün- 
schen dér Traíikanten fügén. Ein naives und 
iingerechtes Verlangen aber ist cs, eine VVaare 
ausgel'olgt zu verlangen, die nicht zu habén 
ist. Das Dilemma entstelit eigcntlich schon bei 
Gelegenheit dér Kabrikation. zumal schon hier 
die Kabrikation genöthigt ist. trotz dér Vor- 
schrift, gleiclimássig lichte und dunkle. sowie 
hraune Zigarren in den Kisten zu verpackcn. 
zumeist nur dunkle zum Versandt zu bringen. 
Aber auch hier wirkt dic Ursache des Nicht- 
vorhandenseins. Es sollcn lichte Zigarren an- 
geferligt werden und es sirid nur dunkle Deek- 
blátter da. Selbstverstandlich werden durch 
diesen Umstand schon sümmtliche Klagen dér 
Tabakmagazinc, der Gross- und Kleinver
schleisser, nicht minder auch des Publikums 
gegenstandsloj. Derartigen Uebelstánden abzu- 
liellen, reichl der gute YVille alléin nicht aus. 
Die l'rsache solcher Klagen sind zűr Gonüge 
bekannt und sir* zu beseitigen, erfordert blos 
das Ausgaben-Etat des Tabakmonopols mu ein 
Heringes zu erhöhen. Mán bekommt schliess- 
lich auch helle Deckblötler auf den Markién in 
Hamburg und Amsterdam genügend zu kan 
fen, nur müssen dafür jeweilig höhere Preise 
bezahlt werden. IJnd schliesslich bildet ja das 
helle Deckblatt, das so schwer erhaltlich sein 
soll, den eigentlichen Zankapfel schon lángé. 
Der Grosstrafikant kann hiettir, wie mán sieht, 
ganz und gar r.iclit verantworllich gemaclit 
werden.

Mán kenut im Kinanzministerium, wie 
auch bei allén biezu korrpclcnten Behörden 
diese Umstündc zu genau, als dass es notii- 
wendig ware, hierüber viel Worte zu maciién. 
Wenn wir gleichwohl darüber zu sprechen ge- 
zvvungen sind, so geschioht es, weil in den 
Kreiscn der Kleinverschleisser selbst diese Um- 
stíinde nicht genau ervvogen werden, wodurch 
Misshelligkeiten verschiedencr Art entstehen. 
Miezu tragen auch ölter solehe Zeitungsnoti- 
zen bei, dió in leichtlertiger Weisc geschrie- 
ben, in nuinchen Blattéin zu lesen sind, und 
obgleich jeder Sachkenner sofort siohf, dass 
er es dabei mit einem albernen Geschwátz zu 
Hiún hat, welches die Miibe des Gelescnwer- 
dens gar nicht verlohnt. haltén sich doch viele 
Verschleisser für überzeugt, dass es damit 
seine Richtigkoit hat. Lcidor nehmen sich nur 
wenige unserer Zeitungén die Műbe, all das 
genau zu prüfen, was iiber Personen oder 
Dinge gesagt wird, sonst könnle es nicht vor- 
kommen. dass maii ganz falsche und unsin- 
nige Darstellungen liest, die sich gerade ganz 
entgegengcsetzt verhaltcn.

Der Grosstralikanl als Kleinverschleisser 
ist auch in unsoren Augen nicht als das zu 
betrachten, was er eigcntlich sein sollte, als 
Derjenige, welcher dic VVaaren im Grossen 
von dem Aerar übornimmt und an die De- 
taillisten im Kleinon ausfolgt. Eine weitere 
Thiitigkeit kiime ihm nicht zu, atn allerwe- 
nigsten die des Detailhandels. Nun aber vveiss 
das Kinanzministerium ganz gut, dass kein 
cinzigcr GrosstrMiknnt irgendwelchon Nutzen 
aus seincr Grosstraíik erzielt, im Gegentheil, 
Viele zahlen sogar noch oinc orkleckliche 
Summe darauf. Und hier steckt eben der

Sclnverpunkt des Ganzén. Die Provisioncn der 
Grossverschleisser müssten zumindest verdop 
pelt werden, wenn diese ihr Geschiift ohne 
Kleinverschleiss ausüben sollen.

Vermischte Nachrichten.
Die Postfilialen in den Tabaktrafiken.

welche über unseren Vorschlag vor einigen 
Jahren eingeführt w'qrden, nehmen tiigiich 
mehr zu. Kaum gibl es irgend eine Strasse in 
der Hauptstadt, wo eine derartige Kiliale nicht 
bosteht. Was die Bcv|uemlichkeit des Publikums 
betrifft, hat sich diese Vorfügung der Post- 
direktion als eine sehr zweekmiissige erwiesen. 
Als Nebeneinkommen für die Kleinverschleisser 
gestalton sich diese Postfilialen, wenn auch 
nicbt als sehr rentabel, immerliin als ein Er- 
werb, der sich lohnt und der die wenig dank- 
bare Bcschiiltigung des Tabakverschleissers in 
materieller Bezieliung verbessert.

Zahlreichen Anfragen gegenüber betretTs 
neuer Zigaretten, thcilen wir mit, dass wohl 
im Laufe dieses Jahres zwei neue Sortén ein
geführt vverden sollen. betrelis der niiheren 
Umstiinde jedoeh bis beute nichts berichtet 
werden kann.

Unrichtige Zeitungsmeldungen. \ron Zeit 
zu Zeit gelangen in die ’L'agesblatter im 
Wege der lithographirten Korrespondenzen 
Mittheilungen aus dem Kreise der d'abak-Klein- 
verschleisser, dic nicht nur vollstándig unwahr 
sind, sondern vielmehr von krasser Unkennt- 
niss der Cieschaftsgcbahrung und dem Kache 
überhaupt zeugen. Zumeist ist in diesen Zei- 
lungsnotizen von einer .. Bewegung“ unter den 
Trafikanten die Bode, vvovon kein Mensch, 
mit Ausnahme des Schreibers solcher Notizen, 
etwas weiss. Wie sehr derartige Mystifikutio- 
nen geeignet sind, das Ansehen und dió Ge- 
scháftskenntniss der Verschleisser berabzu- 
setzen, beweist die 'J’hatsache, dass mán es 
zustándigerseits für gar nicht der Műbe werth 
erachtct, dieselben richtig zu stellen.

Solehe Zoitungsnotizen entstehen ge- 
wöhnlich dodurch, dass irgend .lemand, den 
mán bei einer lithographirten Korrespondenz 
kennt, dicsen Unsinn einsebiekt, worauf der- 
selbc in so und so vielen Zeitungén als That- 
saclie mitgctheilt wird. Wenn es schon an und 
für sich traurig genug ist, dass es Leute gibt, 
die ohne die geringste Berechtigung oder 
I landhabc biezu solehe Mittheilungen erdich- 
len, so ist es umso trauriger, dass die litho- 
graplnrten Korrespondenzen Berartiges auf- 
nehmen. Von Seite der Tagesblátter wiite es 
aber praktisch, so olt sicli eine solehe Gele- 
genhoit ergibt, Nachírage zu haltén, was es 
damit für ciné Bevvandtniss habé. ; Wir dónkén, 
dass, wenn eine Zeitung von einer „Bewegung" 
schrcibt, sie auch die ganze Tragweite einer 
solchen Mittheilung keimen muss ; denn, am 
Endo handelt es sich ja dabei um eine Berufs- 
klasse, die im Lande sehr stark verbreitet ist, 
und wenn, wie es hfiufig geschieht, dic al- 
bernsten Dingo von dieser Bcrufsklasse gefor- 
dert werden und dazu noch von einer gemein- 
samon Aktion gesprochen wird, so diskreditirt 
dies die Gesammthcit in erheblichor Weise 
und mán weiss wahrlich nicht, was mán davon 
halton soll. Loider hált tnan den Beruf der 
Tabakverschleisser für minder wichlig, als er 
ist und so kommt es, dass jede auf ilm bezug- 
liabende Mittheilung, ohne auch nur die Ge- 
nauigkeit ders-elben irgondvvie zu prüfen, ver- 
öffentlicht wird. Etwas mehr Rigorositát in 
dieser Beziehung wiire sehnlichBt zu wün- 
schen.
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A P ojatzi-fé le  gyújtó  a legjobb!
Számos év óta M agyarországban legjobban be van vezetve és mindenütt kapható !

FI* Pojatzi & Comp.
es. és kir. szab. gyu fagyárak

D E U T S C  II - L A N  K Ifi U .
Vidéki megrendelések közvetlenül Deutseh-Landsüergüe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első dijja l lelt kitüntetve, u. in. 
XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand Prix“ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) Arany érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

IIA  Ifi V A S  S. ém TÁRSA, V.. Ilo lil-iitcxn  » .  mm.

A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytözs- 
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

Áltestes
renom irtesF abrika t 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

r
F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

DELICE
Mi n d en hirdetés íieleslê e.s, a do

hányzó egyszer veszi ós többé 

mást nem iszihat ■

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahiively.
Gyár i  raktár :

Goldzieher Gázánál
BiuIh|K‘mI, V., S!l. Nxám. I

I  irodnimi és nyomÜHi részvénytársaság Budapest, VI Ó*utcza 12
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