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Újítás a „Dohányárusok Köz
lönyénél".

Tizenkét övi fennállás után elhatá
roztuk, hogy fontos újításokat hozunk 
éleibe a ,.l)ohányárusok Közlönyénél” .

Ezek a következük lesznek :
1. A dohánytermelés ügyét, melyet 

eddig csak sporadikusan érintettünk, most 
teljesen, kimerítően fogjuk tárgyalni, hogy 
külföldi, ausztriai, német olvasóink vilá
gos képet nyerjenek dohánytermelésünk
ről, továbbá, hogy épen ezen külföldi ol
vasóink megtudják mi szükségeltetik és 
mit szállíthat a magyar dohányjövedék.

2. A gyártás ügyét is rendkívüli mó
don fogjuk tárgyalni, miután meggyőződ
tünk arról 12 éves munkásságunk alatt, 
hogy a legcsekélyebb figyelmeztetés is 
fontos újításokat és javításokat vont maga 
után s igy nemcsak az árusok, de a fo
gyasztó-publikum is érezni fogja jótékony 
hatását.

A gyártás ügye a mai napig, mind 
olvasóink lapunkból eddig is értesülhet
lek, legnagyobb dicséretet érdemel, kivá
lóképen az utóbbi 5- ti évben, s mi 
ezen nagy fellendülési azokkal is tudatni 
óhajtjuk, a kiket ez künn érdekel s a 
kiknek érdeklődése nekünk nagy hasz
nunkra lehel.

\ dohánykivitelnek és a in. kir. 
dohánygyártmányok kivitelének a külföl
dön a kellő talajI kívánjuk előkészíteni. 
Minden reklám kikerülésével szakezikke- 
ket lógunk közölni, melyekben do
hányaink és dohánygyártmányaink kivi
leiének jogosultságát minden oldalról fe j
tegetni lógjuk.

Hogy ezzel is foglalkozunk, annak 
dka egyszerűen az, hogy a külföldről 
többször és több oldalról kértek tőlünk 
felvilágosításokat e térről is. S mi magunk 
is azon véleményen vagyunk, Imgy Ma
gyarország dohány- és gyártmányexportja 
nemcsak lehető, de nemzelgazdászali 
szempontból egyenesen szükséges.

Most pl. a hatalmas orosz biroda
lom, mely kb. üti millió kgr. dohányt 
termel, kénytelen dohányt a külföldön 
vásárolni. S itt is Magyarország, mely 
05 millió kgr. dohányt termel, hidra ma
rad s valószínűleg Németország lógja a 
dohányt szállj tani.

Miért van ez igy V Nos, ezekről majd 
következő számainkban előkelő szakem
berek véleményét és czikkeit fogjuk kö
zölni, kik máris ajánlkoztak hozzánk e 
czélra. Nem akarjuk, hogy a mi, esetleg 
subjektiv véleményünk legyen mérvadó 
ily fontos kérdésekben. Ezért az ellen- 
véleményeket is alkalom adtán közölni

fogjuk, ha ugyanis a miénk nem lenne 
a helyes.

.-1 szerkesztősén.

Kicsinyeskedés.
Tisztelt olvasóink meg fognak bocsátani, 

de jelen czikkiinkcl egy párbeszéddel kezdjük.
F ö h l r s  : „Csodálatos, te a gyermekeid ne

velőjének 800 koronát és teljes ellátást adsz? 
Hisz ez borzasztó sok !”

Otlüii/i: „No, ne ess kétségbe, kedves ba
rátom, vigasztalódj, mert én ezt az összeget a 
íiatal embertől kártyán megint visszanyerem."

A fonli anekdota nem illik ugyan teljesen 
az állam és a dohányárusok közti viszonyra, 
de az eljárás teljesen hasonló. A teljes hason
lóság annyiban nincs meg a két földesül’, vala
mint az állam és a dohányárusok közölt, mert 
az állam koldusösszeget nyújt a dohányárusok
nak s azt különféle czimen ismét visszaveszi.

Itt van mindjárt a dohányárusok egyik 
terhe, „a nyert provízió után fizetendő bélyeg
illeték", valóban csodálatos és erőszakos ma
gyarázata a bélyegtörvénynek. A nagyárus min
den év végén köteles a nyert jutalék után 
bélyegilletéket fizetni.

Kitekintve attól, hogy a nagyárust nem 
tekintik kincstári elárusítónak, hanem olyan ke
reskedőnek, mint a többi, a ki egy bizonyos 
összeget kap az államtól (ebben az esetben 
azonban ez nem igy van), ez a bélyegilleték \ 
még a bélyegtörvénynycl is ellenkezik. Mert ha : 
az eladandó kincstári ezikkek közölt kivétel 
nem lenne, úgy akkor az összes beadott meg
rendeléseket egy koronás bélyeggel, az összes 
jegyzékeket és mellékleteket (>0 filléres bélyeg
gel, minden adó ezéljából vezetett fő- és mel
lékkönyvet az illető bélyeggel kellene ellátni. : 
Továbbá a kisárusok bérösszegéi is bélyegillc- 
téknek kellene nevezni.

V ilágos, hogy a dohányegyedáruság által 
fizetett provízió után semmiféle bélyegilleték 
nem jár, mert az nem a fáradtság után járó 
lizetés és mert nagyrészt az elöleges kiadások 
megtérítéseként tekintendő. Kzt bebizonyítani 
igen könnyű. Tegyük lel, hogy pl. egy nagy- 
árus évente provizióképen 1000 korona bruttót 
ér el. Nem kell ebből legnagyobbrészt szállítás, 
helyiség, adó, ládaveszteség, személyzet részére 
leírnunk ? Vagy tán nem igaz, hogy a legtöbb, 
de bátran mondhatjuk valamennyi nagyárusnak 
a nagyáruda egyetlen fillért sem jövedelmez. 
Már most a nagyárus fizessen bélyegilletékel 
oly összeg után, melyet u kiadások fedezésére 
fordított. Kz ugyanaz, mintha a katonáktól, 
azért, hogy a kaszárnyában laknak, lakbért 
szednének. Hisz közismert dolog, hogy az 
összes nagyárusok a kisárudájuk jövedelméből, 
ha ilyenről egyáltalában szó lehet, élnek.

Kbböl következik, hogy a nagyártis a 
nagyáruda nagy munkáját ingyen látja el. Mind
ennek daczára az állam még bélyegilletéket is f 
fizettél magának oly összeg után, mely nagy | 
ugyan, de az állam gondoskodik róla, hogy 
szállítás, adó, ládák stb. utján ismét vissza
kapja. Az államnak magának pedig ez az j 
ugyncvczctl bélyegillelék igazán csekélység. 
Az egész ország nagyárusainak províziója 
körülbelül 1 millió korona s ugyanannyit tesz 
ki körülbelül a munkaerő megfizetése, a melyet 
ezen bélyegilleték megkövetel. Nagyon kicsinyes *

ez az eljárás az állam részéröl ; valószín ideg 
évek előtt valamelyik találékony fejben fogum- 
zotl meg s azóta a nagyárusok terhére még 
mindig érvényben van.

Leliet. hogy vannak olyanok, a kik ezen 
bélyegilletékel jogosnak tartják, hogy a bélyeg
törvény ide vonatkozó szakasza azt mondja, 
hogy az államtól kapott összegek után a II. 
fokozat szerinti bélyegilleték fizetendő, azt 
azonban nem tekintik, hogy minden szabály 
alól van kivétel s itt is a jövedelem csupán 
optikai csalódás. A nagyáruda ugyanis nem 
egyéb, mint a dohányraktárak fiókja s a dohány- 
raktárak tudvalevőleg nem fizetnek semmiféle 
bélyegilletéket azon nyert összeg után, mely a. 
kiadások fedezésére való. De hisz itl a bök
kenő, senki sem Hídja ugyanis, hogy ;t nagy
árus voltaképen hová is számítódik. Több szab. 
rendelet értelmében hivatalnok, máskor privát
vállalkozó s igen gyakran egyik sem. Azoktól 
azonban, kiknek kezében a nagyárusok sorsa 
le van téve, elvárhatná az ember, hogy ilves 
kérdésekről, latba véve teljes tekintélyüket, 
igazságos és pártatlan véleményt mondjanak.

Igaz ugyan, hogy sokszor megírtuk, de 
ismételten kimondjuk, hogy ill a nagyárusok
nak kell tenni valamit, talán az újonnan ala
kult szövetség ezt szintén íclvehetné programm- 
jábu.

Nikotinmeghatározás a dohá
nyokban.

A jelen századot méltán nevezhetjük a 
vegyészei századának, mert c téren máris 
annyi uj meg uj találmány ejtette csodálatba 
az emberiséget, hogy a kutató ész önkéntele
nül arra gondol, hogy hol lóg ez végződni ? 
Ma már nem tartozik az utópiák országába 
ama most megjelent német szocziális munka 
alapeszméje sem. melyben egy vegyész felta
lálja a comprimálK vegyi utón előállítóit élelmi
szeri (albumin). A nép az illető vegyi terméket 
a minimumért kapja, körülbelül 45 centimcsérl. 
Az ebből folyó és a szerző) voltakepeni inten- 
tióját képező konklúzió nem tartozván szorosan 
ide, azt nem is tárgyalom. Csak konstatálni 
akartain, hogy ma már az emberi ugyvelő 
megkezdvén ez irányban működését, a lehetet
lennek látszó dolgokat is konkrét talajra helyezi.

A nikotin meghatározás is a vegyészei
nek egy olyan ága volt eddig, mely kiaknázat
lan. A múlt században még, ha négy vegyész 
ugyanazon dohányt analizálta, úgy különböző 
eredményt éri el. Később Kisslhiy, német ve
gyész, igyekezett a saját módszerével a dohány 
nikotin tartalmának megha’ ározási módját sza
bályozni, azonban e módszer nagyon is kényel
metlennek és bizonytalannak mutatkozott s igy 
nem régen C. ( Kel ler egy uj módszert közölt 
egy berlini szaklapban s ezen uj módszerrel 
való kísérletek végre egyik magyar vegyészün
kéi, Tóth Gyulát, egy teljesen uj és biztos 
módszer megállapításához vezettek. A módszer, 
melynek leírását is adom, azóta teljesen be
vált, és konstatálhatjuk, hogy Magyarországé, 
magyar vegyészé a diadal c téren, nem csupán 
theorétikus jelentőségű a dohány nikotinmony- 
nyiségének pontos meghatározású, de igen fon
tos hazánk dohánytermelése tekintetében is, 
miután Tóth több dohányfaj nikotin meghatá
rozásánál, tekintetbe véve a talaji viszonyokat
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cs igen fontos és érdekes következtetésekre 
jutott.

Magát a nikotin meghatározást Tóth 
Gyula egyik értekezésében következőképen 
írja le :

„A levet/ön v<t fül mész feleli szárítóit do- 
hányt, m inő i■ természete szerint vagy mcyörlinn 
rőt/!/ nagy vasmozsárban széjjel zúzom, hogy 
linóin por! képezzen. (M agyar dohányoknál az 
őrlést, külföldieknél, melyek földi yynutásanyayot 
látszanak tartalmazni, a zúzást tehet előnyösen 
alkalmazni / .1 dohány porból f> grammot lemérek 
és azt köz ép nagyság11 .2-— •>(/(/ cm- ártartalma 
porczcllánesészélie teszem, hozzá 10 cm- tiO szá
zalékos nat'onluyot öntök, melylyel oz egészet 
jól t ‘Idörz sölöm.

K rre  kis kanállal aprónként és kavards 
köztien annyi éyeteti fjypszet adok hozzá, míg az 
egész tömeg porczellánpislillel yyenye nyomással 
dörzsölve szélmálló port képez, lóit a port azután 
fémkanálltd átrakom eyy vastag fa! u .?•> cm. ma- 
tpis és ö cm. átmérőjű iivcylienyerhe. mely ki la 
ntién záró parafaduyóval hedayhaló. A csésze 
faltín tapadva maradt anyag utolsó veszett 
yypszszel utána mosom.

Miután mindent a heiiyerhe átvittem, 100 
cm2 éther és petróleuméther keveréket öntök veti, 
azonnal jól bedugaszolom és töhhszörös időnkénti 
felrázás mellett, körülbelül eyy óráit/ állni há
nyom : ekkor a duyót kiveszem és lehelőyyorsan 

— vVö cm--cl az ét heves olt! álból pipettával k i
emelek. azokat .7 — 100 cm2 üvlartalmu lombi
kokba bocsátom.

Az ét heves oldatokhoz most 10-—üO cm- 
vizet és eyy csepp jodeosint tulok, tized 'normál- 
savval fölöslegben ellátom és a sav tu/mennyi- 
ségét tizetlnovmal lut/t/al vissza/itválom/' (K isér- 
letüyyi közi. I I I .  köt'. 1I/00, ü. fűz.)

f] módszer beválása után Tóth főczélul 
tűzte ki magának, először Magyarország külön
böző vidékén termelt különféle fajú és szárma
zású dohányoknak nikotin meghatározását.

Itt is meglepő s hazánk dohánytermelői 
számára igen hasznos konklúzióra bukkant : 
ugyanis az összes megvizsgált dohánynemek 
közül, 03 könnyebb homokos talajon és 1 —'» 
nehezebb, agyagos talajon termett, már most 
ha tekintjük, hogy a könnyű homokos talajo
kon termelt dohánynak nikotintartalmuk (e he
lyütt csak nehány példára szoritkozhatom):

pl. kerti 1*72%, közönséges kerti 1'72%>, 
debreczeni 24 (»%> stb.,

a nehéz agyagos talajokon termelt do
hányoké pedig (szintén csak nehány kiszakított 
példa) :

p l: kerti 3'24%», Debreczeni ÖT>1%>, kö
zönséges kerti 3'77°/o, Tiszai r>*()7°/o, Szegedi 
4-9G°/o stb.

Az elemzési eredmények azt mutatják, 
hogy ugyanazon faja dohány könnyebb talajo
kon termelve kevesebb nikotint tartalmazó leve
leket szolgáltat, mint a nehezebb, agyagos talaj
ró l származó.

A magyarországi megvizsgált 188 dohány
minta vizsgálati eredménye a következő :

D o h A n y f a j Minimum Maximum Kíiz.Ap-
érték

K a p a ............................... 2.SI !)T>0 5*88
D e b r e c z e n i .................... 2-Ki 5*01 8*84
T i s z a i ............................... 2 Ti!) 5*72 8.ÍKI
Szegedi .......................... 1*51 004 4*05
Kerti (rétháti) . . . . 0-82 8*50 1*81)
Közönséges kerti . 1 *40 5-72 2.70
B r a s i l ............................... 2*2(i 5*5)4 8*88
Keresztezett pensylvánia . 1 *8i! 8*88 8*22
Fehérvirágu muskotály 1*72 4*21 8*8! 1

Vizsgálva a külföldi dohányokat, még
pedig azokat, melyekből legjobb szivarjaink ké
szülnek, szintén igen érdekes eredményt mulat, 
hogy t. i. legkedvesebb és legjobban fogyasztóit 
szivarjaink azok. a melyek nikotinban aránylag 
szegény dohánylevelekből készülnek s egyik oka 
annak, hogy a magyar dohányok szivargyár
fásra nem alkalmasak igen magas nikotintar
talmuk.

A külföldi dohányok meghatározása a kö
vetkező táblázatos eredményt mutatja :

A doliányfajok megnevezése Nikotin

Manilla Izabella 1...................313
.. I I .........................223
. . I V .................... 1 2(i

Manilla Union 1.................... 1*90
„  „ I I ...........................1-25

Guba Y a r a .............................. 1*(>5
„  ,. Trippa . . . .  1 04

A dohány fajok megnevezése

Guba közönséges. 
Havanna Vuelta Abuyo 

régi finom . 
köz. l ’artido .

Remedios 
Florida . 
Forloricco . 

Rrasil Félix I*. F.
.. 3-a . . .
.. köz. 1*. F.

3-a . . .
M e x ic o ..........................

D o m in g o .....................
J a v a ......................................... I ‘43
S u m a t r a .......................... . 227
Most legutóbb a török, angol és belföldi 

szivarka-dohányainkat vizsgálta meg nikotin- 
tartalomra való tekintettel. Hímek eredménye 
szintén igen érdekes, mert pl. he van bizo
nyítva, hogy a Sultán-flór dohányunk (legfino
mabb Ghiubek-lcvelekböl) sokkal erősebb, mint 
a Y’ irginia-szivar.

K ir ............................... 2\S4"
Kir selejl . . . . 1*99
l ’urzicsán . . . . 1*7(1
Légiin. Ghiubek 4 71
Légiin. Ghiubek selejt 0.7U
A ja Saluk . . . . (>82
1 lorczcgoviua 1. 2 5(1

ii. . . 2’84
in. . . 1*7(1

Debreczeni . . . . 8*50
Hright Hirds Eve . 2*10
Gapstan Navy (hit 1 *78

Magyar vegyész ily nagyfontosságu talál
mányáról persze napilapjaink tudomást sem 
vesznek, pedig Magyarország, mely dohányter
melés tekintetében első helyen áll, kell hogy 
megbecsülje és ismerje Tóth Gyula nevét, aki 
a tudományos világra nézve is nagybecsű meg
határozási módszerével magyar dohánytermelé
sünket is újabb mederbe és előbbre vitte.

Ile lla i Nándor.

Vegyes hírek.
A török pipadohányok csomagocskák a le

hető legrosszabb állapotban kerülnek a dohány- 
árusok kezeibe. A csomagocskák mind teljesen 
nyitva vannak s a vevő rendesen a dohány
árust azzal gyanúsítja, hogy erőszakkal kinyitja 

j a csomagocskát s kivesz belőle dohányt. Utána 
jártunk a dolognak s megtudtuk, hogy a 
„Glutinol* nevű raganyagot egy budapesti dro- 
guista ezég szállítja a jövedék részére. Meg 
akartuk tudni ezen állítólagos raganyag alkat
részeit, de az illető ezég azt megmondani nem 
akarta. A mi nézetünk és még másoké is ille
tékes helyen az, hogy ez a raganyag most ú jab
ban lisztet tartalmaz. Nem elég egy ilyen rag
anyagnak hangzatos nevet adni, annak ezen
kívül még egy tulajdonsággal is kell bírnia s 
ez. hogy —  ragképessége is legyen. Nemcsak a 
dohányárusok. de a mint biztosan tudjuk, a gyá
rakban sincsenek megelégedve a „GlutinoI“-lal.

Oroszország külföldön dohányt vásárol, 
mint értesülünk, főképen Németországban a 
keletázsiai harczléren összepontositolt katonái 
számára.

A ferenezvárosi dohánygyárba a napok
ban Uraziliából dohány érkezett. Egv ilyen bál 
dohányt felnyitottak s abban egy teljesen ép 
gyikot találtak. A gyik teljesen száraz s olyan, 
mintha praparálva volna. Már most legyük 
fel az esetet, hogy ennek a gyíknak a feje le- 
Iőrölt volna s a dohánynyal együtt egy llritannika 
szivarba jutott volna. Ama szerencsétlen ha
landó, kinek ezen llritannika jutott volna, persze 
a jövedéket szidná, hogy ime, nemsokára 
oroszlánkörmöket, medvebőröket stb. találhatni 
majd jól szelclö szivarjainkban. A gyik bele
került a gyár e czélra berendezett gyűjte
ményébe.

Április ll-én, a törvény által előirt iinne-

24 (i
I *02
1 *40 
Mi2 
11)2 
< köt) 
400 
338
2 •:>'.> 
348 
3 3 1 
3.13 
2*70

pen, mint pár lap megírta, a dohánygyárakban 
dolgoztattak. A lapok persze úgy Írják, hogy a 
miniszter elrendelte e napon a munkát. Mint 
illetékes helyről értesülünk, az illető rendeletet
ti dohánygyári munkásuk egyenes megkérésére 
a dohányjövedék központi igazgatója adta ki, 
még pedig oly formában, hogy a kötelező 
numkaszünetet e napra megszüntette s igy 
minden munkás szabad akaratán állott, ha 
akart, dolgozott ha nem, hát ünnepelt. A sok 
ünnep összetorlódása miatt a dohányjövedék 
központi igazgatójának ezen humánus eljárása 

| csak dicséretet érdemel.
Az egri dohánygyár rövid szivarjai min

den kritikán aluliak, csomagolásuk borzasztó, 
a ládák gyalu forgácscsal vannak teli s a szi- 

i varok össze vannak törve.
Dohányos emberek figyelmébe. Gn.ru dr. 

érdekes ezikket irt a dohányzásról a Iferne-Uo. 
A ezikk arról szól, hogyan lehet a dohányzást 
teljesen ártalmatlanná tenni. A legegyszerűbb 

1 és legbiztosabb mód természetesen az. hogy 
le kell szokni róla. Ezt azonban már legalább 

| is ezerszer annyi ember próbálta, mint a hány
nak csakugyan sikerült. A kik egészségesek 
akarnak maradni, de füstölni is akarnak. Gaxo 
dr. tehát azoknak ád megszívlelni való tanácsot, 
a kiknek ez nem sikerült. A kik egészségesek 
akarnak maradni, de füstölni is akarnak. Gaxo 
dr. ezt az egy dolgot megengedi nekik, de 
az engedőimet körülhatárolja nyolc: tilalom
mal. Hz a nyolez paragrafus a következő):

1. Erős szivart szívni nem szabad.
2. Rossz szivart szívni nem szabad.
3. A szivart csak a közepéig szabad el- 

1 szívni.
4. A kialudt szivarra újból rágyújtani nem 

' szabad.
ö. Zárt helyen sokat füstölni nem szabad.
fi. A szivar végét rágni nem szabad.
7. Olyan szivarszipkák kell használni, a 

melyben pamutból készült kis szita van. Ez
j megrostálja a füstöl, a nikotin nagy része rája 
| rakodik és igy ártalmatlanná lesz.

8. Otthon csak lehetőleg hosszuszáru pi
pát szívjon az ember. Hz még a legegészsége-

j sehb füstölő szerszám.
Ezt a nyolez paragrafust Gaxe dr. szerint 

táblácskán minden trafikban ki kellene fiiggesz- 
| leni.

Szerkesztői üzenetek.
K. L. M. Mint vegyes híreink közölt lát- 

I hatja, a raganyagot megemlítettük illetékes he- 
j  lyen, a hol szintén nincsenek valami nagyon 
| elragadtatva a ragaszlóképességétöl. Az illető 
j ezégnek természetesen az az intoncziója, hogy 
I mentül többel keressen s azt el is éri. Ha 
j kívánja, megírjuk az illető ezéget és czimét is.

R. F., Budapest. A ferenezvárosi Trabucco 
j azért oly jó, mert nem tömik úgy meg a szi- 
í vart, hanem lazán dolgoztat, mint Ausztriában 
j  szokás.

K. Róza. Budapest. Az illető osztályta
nácsos.

Sch Vilma. Forduljon a pénzügyigazgató 
' Sághoz. A p. ii. biztos semmit sem tehet az 

érdekében.
X. Y. Z. Nincs joga.
..........István. Látogasson el szerkesztő

ségünkbe d. e. 10 —12-ig.

Hivatalos hírek.
Április hó 7-én, csütörtökön, a m. k. do- 

hánynagyárusok orsz. szövetsége igazgatósági 
ülést tartott, melyen elhatározták a ládakérdés 
memorandumának benyújtását, valamint a szö
vetség hivatalos helyisége IJndaptsf h'ö/vüs-u. 
■ >. s:.. /.. a hova Ile lla i Ntínttov titkár czimére 
minden felszólalás, értesítés, panasz intézendő.

Felkérem az orsz. I. nagyárusait, hogy tö
megesen lépjenek he a szövetségbe.

Ile lla i Ntíntlor 
titkár.

Segédszerkesztő : Hcltai Nándor



D eu tsch e r  Theil

„D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E ”
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  Kleiiiigkoils-Knmiorei -  Kinő hoclnvichtige Nmicrmig dós „Dohányárusok Közlönye'4.

Eine hochwichtige Neuerung des 
„Dohányárusok Közlönye14.
Na öli zwölfjiih rigóm lleslande, wahrcnd 

weleher /óit dór .,DohiUiyúrusok Közlönye-* 
sói no Existenzbereohtigung gliuizond orwioson 
hal und géléitől von (lom Itestrcben Vollslan- 
digcs zli hielon, halion wir mis onlsohlosscn 
diái Inhalt unsores Wattos in lolgondor W’cisc 
zii hereiehern :

1. Wollon wir dór Tabakproduktion, dió 
wir hisher nnr sollen mid nebensaohlich be- 
riihrton, aus doni (irimdo oine crhöhto Auf- 
rr.orksamkoil widmen, damit misor Lcsorkrcis in 
( hsterroicli und Deulsehland óin anschauliehes 
Iliid unserer 'l'aliakproduklion gowinno, was 
wir im Interessé dór Tabakproduzenlcn Ungarns 
golegen als nothwondig orachlon. íornor. damit 
andororscits im Anslando hokannl wordo, was 
wir auf doni Gesaminlgebieto dós Tahakwosens 
liolbrn und honöthigon.

2. Soll unserom Fabrikationswescn oino 
aussorordentlieho ltosprodmng in (Ion Spalton 
unseros lllattos gcwidniol wordon. I) iese haltén 
wir aus dóm Grundo für hodiwichtig, woil wir 
wahrcnd des zwölfjahrigcn Bestandes unsores 
lllattos dió íberzeugung gowonnon halion, dass 
mandnnal dió kleinste Anrogung, dió hicr gő
gében und dió den Wunsoh dór Konsumcnten 
oigontlioh hildoten, den wohlthaligslen Einlluss 
insofbrno ausgoüht Imhon, als Verhesserungon 
wahrgoiiommen wordon konnton, Miit ige) bosei- 
tigt und Ncucrungen eingelührl wurdon. Es 
hedarf dahor koincr Erörterung, dass dics Allcs 
niolit imr dóm Tahak-Monnpolo solbst, sondorn 
aiioli dóin Vcrsohleisse und dóm Konsumcnten 
zu Chile kain.

I)io Kabrikalion, dór wir, wio unsere ge- 
schatzton Loscr wisson, unoingoschrilnktos und 
vordientos Lob, namontlich in dón letzten 
.laliron zollcn, sió schreitet dorart riistig vor- 
warts, dass ihr loiclit Manches entgehen kaim, 
was in liinsicht dór Verschleisser oinzuführcn 
odor abzusehaffen sicli als nothwondig erweist, 
andorscits alicr wollon wir aucli dón merk- 
liohon Fortsohritt, dón unsoro Tabakprodukle 
Iragcn, auoh dórt kundthun, wo es viellcioht 
von Nulzen ware, dicsen Fortsohritt hokannl zu 
maclion.

il. Wollon wir dóm Export unsores Taba- 
kcs wio auoh dón von dér kön. ung. Taliak- 
ltegic erzcuglon Tabakprodukten jené Auf- 
iiiihinc im Anslando siehern, dió sic vordionon. 
Olmo mis daliéi in oino Iteklame oinzulassen. 
welehe bokanntlioh auoh gar nielit nothwondig 
orschoint, sollen unsoro Faeharlikol, dió wir zu 
puhliziren hoahsiohtigon, dariihor Aulklarung 
lioforn, dass cin lehharter, ergiohiger Export 
unsores Tnbakes und dcsson Produkto von Un- 
garn aus, sohr wohl bercchtigl und mii Vor- 
theil howorkslolligl wordon kaim. Wasuns vor- 
anlasst den Inhalt unseros Blatlcs nach diosor 
Itiohtung Ilin zu erweitern, heslohl in erster 
lleilio darin, dass wir von Seilo des Auslandes 
horcils in zahlroichon Falion in Fragon des 
Kxportcs aufgosuoht wurdon, wir cincii solohon 
niolit nnr lür möglioh, sondorn m idi fiir drin- 
gond nothwondig sowolil im volkswirlhsohaíl- 
liohcn, wio auoh im Interessé dós Slaats- 
sehatzos sclhor golegen halton und dass fornor 
cin Land wio llngarn, das in ltozug dór Tabak- 
Produktionsmenge au zwoiler, im Verhültniss 
soinor Anbauflaolio sogar an erstor Stollo sloht. 
os dringend nolhwendig hat, síeli in orhöhlem 
Massc mit oinoni Ariikéi zu befusson, auf den 
•das Augo sümmtliohor Tahakintercssontcn 
Furopas gorichtot sóin sollte.

Dóim dass diós nioht dér Fali ist, bewoist 
dór llmsland, wonaoh das maohligo Itussland, 
dcsson Tahakfoehsung nlljahrlich öli Millinncn 
Kilo hctríigl und das jelzi in Folgo dós Kriogcs 
init .lupán cinen orhöiilon llodarf an Tabuk 
hal. I nd woliin golit es. mii dicsen seincn Be-

: darf zu (leckén ? \aoh Doulsohland. Und ob- 
i gloioli auoh von l ugarn aus Ollerlo gcmacht 
; wurdon, diirfte gloiohwohl Doulsohland dór Sic- 

gor im Konkurronzkampfo Illőiben.
Woran das liogt ? Nun, wir wollon in 

diosor líezielmng ja sololie Stimmeli zu Wortc 
koiiimcn lásson, (ionon os zuslohl, óin Urthoil 
hiorühor ahzugehon. Und dicse Slimmon stolien 
mis gonügond zűr Vcrfügmig. \rioht unsoro 
eigone Mciuung soll os sóin, hói Klitrung von 
solch hochwichtigen volkswirlhsehallliehen, liof 
gohendon Fragon, wio dicse os isi. dió wir 
abgobon wordon. Gomiiss dór Toudonz unseros 
Itlattes, dió koino oinsoitigo sóin karín und 
darf und dió darin heslohl. koinor oinzigon 
Fragc aus doni Wogo zu gohon, dió inolir odor 
ininder mii doni W'oson dós Tabak-Monopols 
zusainmenhangt, wordon wir auoh iihrigons go- 
gonlhoiligo Ansiohlon zmn Ahdruok bringen, im 
Falle unsoro Ariikéi nioht das Itichtigo trelíon 

: soll len. Dic Urduk Hon.

Kleinigkeits-Krámerei,
Unsoro goschatzton Loscr wollon gestalten, 

wonii wir dicsőm Ariikéi folgendes Xwiege- 
spriloh voraussohicken :

Gutshositzor Földes: ..Was, Sic hozahlen 
doni I lofmoistor Ihror Kinder ílOO Kronoii, nehsl 
froior Station ? Das ist ja  horrend!"

Gutshositzer Odüníi: „Aoh was, ioh nolim’ 
ilnn ja dón Ilotrag im Karlonspiol wioder ab.“

Dió Anokdoto stinunt zwar nioht ganz auf 
dón Staal und die 'rahakversohlcissor, aber 
sohr ahnlich isi das Vorgehen immerhin. Sic 
stimnit nur insoferno niclil, als dér Staal lict- 
tellöhne seincn Vorsohleissern hozahll, im Übri- 
gen ahor nimint cr ilincn den sparlich gcwon- 
nenon Groschen untor vorschicdenen Titcln 
wioder weg.

Da hahón wir zmn licispiol ciné Jlelastung 
dós Grosstrafikanten untor doni 'l'itol ,,Slcm- 
polgebühr lür erhallcnc Provisionen“ . Linó 
wundcrliehc, fást bei den Haaren herbeigezorrte 
Auslogung dós Stompelgesotzos. Dér Grosslra- 
likant isi vcrpllichtct, naoli Alilauf oinos jeden 
.lalires, dió Stompelgohühr für dió crhaltcne 
Provision zu bczahlon. Ganz ahgcschcn davon, 
dass dói Grosstraíikant nioht als ararischer 
Vcrsohleisscr betrachtct wírd, sondorn als cin 
Gesehaftsmann wio jedor Andoré, dór irgond 
welchcn Botrag vöm Aorar de facto ausbezahlt 
crhall (was in dióséin Falié nioht sloht) wider- 
sprioht auoh dicse aulorloglc Stoinpolgebühr 
doni Stcmpclgcsotzo solbst, (lenn wonn fiir den 
zu vorkauíondon iirarisohon Ariikéi koino Aus- 
nahnion golton wiirdon, dann miisston süninit- 
lioho cingeroiohton Bostellungon mit Kroncn- 
Stompol, sanuntliche Verzoichnisso und líoila- 
gen mit (>() Mellcr-Stempel, sammtlioho zu 
Sleuorzwecken von den Grosstrafikanten go- 
führton Ilaupt- und Nebenbiicher mit dón ent- 
spreohondon Stompoln versehon sóin. Fcrner 
müsste dór von den Klcintrafikanten bezahllo 
Pad it nioht Padit, sondorn Stoinpolgebühr 
heissen.

Fs ist klar, dass dió von Soito dós Tabak- 
Monopols bczahltcn Provisionen koinor Slcmpcl- 
pllioht unterliogcn könnon, woil sie auoh nioht 
lediglioh als Lohn für dió gohabte iMühe zu bc- 
traobion ist und woil sie iihrigons zmn gröss- 
ten Tlioilo als oino Entsehadigung fiir dió ge- 
hablon Auslngen angosehon wordon muss. Dér 
Iloweis Iliéiül* ist loiolil zu erbringen. Gesotzt 
dón Fali. óin Grosstraíikant hozioht als Provi- 
sion jahrlieh HMM) Kronen bruttó. Ist von dió
séin llotrago niolil dór grösslo Tlioil auf Itooli- 
nung dór Kosién, fiir Fradit, Lokál, Sleuor, 
Kislenvcrlust, Lölinc in Ahzug zu bringen? 
Odor isi os otwa unwahr, dass die meisten 
Grosstrafikanten, viellcioht ahor sogar Allé, 
aus doni Frlragniss dér Grosslralik nioht cinen 
lle llcr beziehon ? Nun. und da soll auoh dér 
Grosstralikanl eine Stoinpolgebühr für cinen

Ilotrag enlrichten, den or eigcntlich zűr Be- 
streitung dór Auslagcn, dic cr für das Aorur 
gomaoht hal, hedarf? Dió Bozahlung oinor sol
ohon Stoinpolgebühr komiul mis so vor, als ob 
mán von den in dón Kasomon sicli beíindli- 
chon Soldaton Ouarliergold begehren wiirde. 
Mán zeihe mis dabei durchaus nioht dér í bei- 
Iroibung. dió Saolio liogt ganz conform dieses 
Vcrgleiehes. Ist os doch ciné olfeno und be- 
karmte Thatsache, dass sammtliohe Grossver- 
sohloissor aus dón Frtragnisscn ihror Klóiul ra
likon lobon, wonn solbst davon übcrhaupl ge- 
sprochen wordon karín. Demzufolgc wird dnr 
'rahak-Grossvorsohloiss im strengslen Sinno des 
Wortos duroh dón Grosstrafikanten umsonsl 
hosorgt. Und für dieses ,,Nichts“  an Einkom- 
men vorlangt inán dió Bozahlung oinor Stem- 
polgohiihr, dió solhstvorstandlioh überall sohr 
viol ausmaohen muss, naohdom ja dic empfan- 
gonon Siunmon, trotzdem sió dór Staat wioder 
für Fraohten, Slonorn eto. zurückhekoinmcn 
hat, sohr hodeutond sind.

Für dón Staat sclhor aber, bildet dieses 
Einkommcn an Stompolgobühren cinen Pappen- 
stiol. Naohdom dió Provisionen dér Grosstrafi- 
kanten im ganzen Landc kamu niehr als oino 
Millión Kronen ausmaohen diirften, betragt dió 
Slompelgebiihr viellcioht gerade so viol, mii dió 
damil verhundonen Arboitskosten bezahll zu 
maohen. Es ist oine Kleinigkeitskramerci, die 
irgond cin ingeniösor Kopf vor Jahrenersonnen 
hal und dió seither ausgeführt wird zűr llolas- 
tung dér Grossverschleissor, für dió jeder 
vorausgabto Hellor, angcsiclils ihres geringon 
Vcrdienstes, von Wcrtli ist.

Dic Angelogonhoit, um dió os sicli Imii
déit, mag ja von Manchem insoferno als be- 

j reohtigl angosehon werden, als das Stempcl- 
i gobühren-Gesetz allcrdings dcutlioh besagl, dass 
i iiher empfangenc Betrage oine dér Skala II 

untcrlicgendo Stompelgehühr zu entrichlen ist; 
alléin wio bei so violcn Dingen, wo Dcrjonige, 
wolchor das Gesctz geschalíen hat, nioht voraus- 
selion konnte, dass os sehr gorechto Aus- 
nahmen gibt, dió nioht mitinhogrifíen werden 
könnon, ist auoh hior ciné Art optische Tiiu- 
sclmng zu hemorken. Dóm Anschoine nach, 

j  stündc das Becht auf Soito dór beztigliolien 
Vorschrift, besieht mán die Sache jedoch go- 
nauer, so ist das nioht dér Fali. lm Interessé 
dós Staatos beziehungsweise im Interessé des 
'l’ahak-Monopols bestében dicse Grosstraíiken, 
di3 ja  oigentlich nichts andcrcs sind. als 
Filialcn dór Tahakmagazine. Und sind sic das, 
so werden wir kamu fchlgehen, wonn wir an- 
nelmicn, dass dió Tabakmagazino kcinorloi 
Slempclgebührcn für dic ompfangene Gold- 
sunime, woloho dió Kosion ausmaohen, bezali- 
lon. Doch das ist es ja  eben. Loider woiss kein 
Mensoli, zu wolchor Gattung Erwcrl) dér Gross- 
verschleiss oigontlioh zu zahlen ist. Hald wird 
cr, gomass v idor Vorsohriften, dic or zu beoh- 
aoliten hal, als oino Art Amtsstello betrach- 
tol, baki isi er Privatunternehmor und sehr 
hiiuíig kcincs von Beiden. Esi ist ihm vcrsagl, 

i gloioh jedem andercn llandelslreibendon Ein- 
1 spracho gegon solelic Vorfügungon zu erhehen, 

wio dic in Bedc stohondc, zumindest lantén 
i dió Ansiohlon dér meisten Grosstraíikanten 

dorart. Was mán ahor billigorweise immorhin 
lordom könnte, ware dooli (lio weiso Einsieht 

! Dorer, (lenen os obliogl, iiher derarligc Fragon 
cin massgehendes Urlheil abzugeben. Berulien 
doch dió meisten solcher kleinliohen IMagon 

1 und Belaslimgon, doncn die Grosstrafikanten 
ausgesetzt sind, einzig und alléin auf dóm fin -  

; stand, woduroh mán es niclit für worth halt, dass 
mán sieh im Interessé dós Grossvorschleissers 
damit befnsso. W’as in solohon Füllen dió 

! Grossversohleisser tinin könnon, dass habén 
| wir gonügond erürlort und gckonnzeiehnet. W ir 
I wollon seben, ob dér neuhegründete Verband 
i seinor Aufgabo auoh nach diosor Itiohtung hiú 

entsprechen wird.
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Alapittatott 1856.

A  P o ja tz i-fé le  g yú jtó  a le g jo b b !
Számos év óta M agyarországban  legjobban be van vezetve es mindenütt kapható !

FI. Pojatzi &  Comp.
es. és  k ir . szab. g y u fa gy á ra k

U K  u  T  S  C II -  I, A  M u  S  Ifi E  Ifi U .
--...  Vidéki megrendelések közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 11)00. övi párisi világkiállításon két első d íjja l lett kitüntetve, u. in. 
XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand P rix“ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ran y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

D A R V A S  S. cn T Á R S A .  V., Ilolcl-utcsen U. wse.

yp

yp
yp
yp

I
111
yp
iSt

A világ
leg ism e rte b b  és 
leg rég ibb  gyá rt

mánya !

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

Á lte s te s

re n o m irte s F a b rik a t 

dé r W e l t !

Zu habén in allén Klein- 
und G ro ss tra fiken  und 

]̂ Grosshandlungen.

C 7 S * --------

r
F e lt ű n ő  ú jd o n s á g .

D EL IC E
Minden lnvdetés télestleures-i, ti do* 

hiányzó egyszer veszi ós többé 

nuist nem szíhat = = = = = =

!

L

leg jobb  valódi francz ia

szivarkapapir és szivarkahfively.
G y á r i  r ak tá r :

Goldzieher Gézánál
Buda|ieMt, V., Kas-iilcxii 29. s/.iiiu.
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