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Szükséges újítások.
K lapok hasábjain legutóbb egy czikk 

jelent meg, melynek tárgya otlaiiá- 
nyult, hogy az általános elúmsilási kata
lógusban jelzett szivarnemek nagybani 
elárusitási árait revízió alá kell venni és 
mi nem kételkedünk, hogy az általunk 
felhozott érvek általános helyesléssel talál
koztak. Mi ez alkalommal azon óha
junknak adtunk kifejezést, hogy a nagy
bani elárusitási árak egészben töröltesse
nek el és ezek egy egységes elárusitási 
provízió által helyetlesitlessenek: ez oly 
indítvány volt, a mely magában véve mi 
újítást sem tartalmaz és csak az volt a 
czélja, hogy az elárusilás egyszerüsitlessék.

Kzzel szoros kapcsolatban áll az elárusi
tási katalógusnak a revíziója főleg a ki- 
esinybeni árakkal szemben. Amint az uj 
valularendezés a krajezárokal s lélkraj- 
czárokat forgalmon kivid helyezi, ép úgy 
az a körülmény, hogy a pénzérték ez idő 
szerint nem egyenlő azzal, a mi akkor 
volt, midőn V, krajczárokkul kénytelen 
volt az ember számolni, parancsolják, hogy 
a fél krajezár és a fillér elenvésztessék. 
Vegyük a külföldet példának, a melyei 
mint ilyent elfogadni kell és akkor azl 
találjuk, hogy oly államokban is. a melyek
ben egyedáruság behozva nincs, a hol 
tehát pfeniggel és conlimossel számolni 
kell, oll is ezek a ritkaságok közé tartoznak.

Az 5 filléres szivar, a mely ami pén
zünkre átszámítva ’i ' . krajezárha kerülne, 
lulajdonképeni ára lekiidelébim nem egyéb, 
mini :! krajezáros szivar. A pénzérték 
épen oll jön számításba, a hol a szivar 
értéke limitálva van. nálunk ezen eset 
ki van zárva. A lillér ez idő szerint 
nálunk oly csekély pénznem, a mely csak 
a törtek összegezésénél jöhet ügyelőmbe. 
A jelenlegi lillér állal helycltesitcll fél 
krajezár csak akadályozza a folytatólagos 
elárusitási módot. Hogyha az elárusító 
kényleien ezen kis pénzt készletben tar
tani, akkor szükséges az is. hogy ez for
galomban legyen. I)c bál hol lalhalo a 
lillér? ezzel nem is törődik senki es ha 
valaki 21 » krajezáros szivart venni akar, 
az egy helyett keltől vesz. Éhben azon
ban mi nem látunk az eláiusilásra semmi 
előnyt, amennyiben egy erősen merni 
czikk, minden, még a legkisebb alkalmat
lanságtól is kell hogy ment legyen.

Mily másképen alakulna az elárusilás, 
hogy ha a szivarok kizárólag 1, -- 2. 1. 
ö. (i, 7, sí. «), in krajezárha vagy dupla 
fillérekbe kerülnének.

A lillér az eláiusilásra nagy hálránynyal 
van, ami a II. szivarnál kezzel Ingható, 
a mely ez idő szerint sokkal nagyobb 
kelendőségei előidézne, ha egykori kisebb

qualitásban és régi nagyságában 2 kraj- 
czárnyi árban maradva, mellette egy sze
gényedi!) középosztály részére ii kros fajta 
szivar forgalomba bocsáttatnék. Épen ez 
nyilvánul az K fajta szivarnál, a mely
nek óriási kelendőségét nem a ‘/a kraj- . 
czárnak köszöni, hanemannak, hogy mint ! 
könnyebb fajta közszükségletié vált. Az 
K szivar elbírná a ‘/a kruyi áremelkedést, 
miután közte és az li) Guba között egy 
4 krajezáros szivar létezik, a mely kevésbbé 
keresett, s a mely egész más vevőknek \ 
van szánva, mint azon embereknek, a kik 
4 krajezáros szivart óhajtanak.

Amint látjuk, az árukatalógus nemcsak 
az abba foglalt nemek és áruk tekinte- j 
lében, hanem a kínálat tekintetében is 
felelte sürgős újítást igényel. Emlékeztet
jük inéig arra is, hogy a bejegyzett szi
veméinek semmi tekintetben ki nem 
elégilök, legalább erősségükre és külső 
formájukra nézve nem. Egy 10 kros 
szivar teljesen hiányzik. A 0 kros Lega
litás nélkülözi a kimondott karaktert. 
Tehát hová tartozik ? Erős szivarnak nem 
mondható, egy középszerű erősnek sem. 
de annál kevésbé könnyűnek. A Trahuco 
teljesen megfelelne, ha vele párhuzamosan 
könnyebb és nagyobb szivarnem lélesil- 
letnék. Épen ez áll, de megfordított vi
szonyban a 7 kros Briltanikáről. Ez nagy 
és könnyű, vele szemben azonban nem 
áll egy valamivel erősebb és kisebb fajta 
szivar. A ti kros Operásréil nincs sok 
beszélni valónk. Kormája, mint ti krajezá
ros szivaré, sokkal szegényesebb, mint
sem őket favorizálni lehelne. Az Operás- 
nak a forgalomból való kivétele s egy 
mind a kél végén hegyesre készüli szi
varral való helyettesítése volna ép oly 
praktikus, mint szükséges. A ti1;, krajezá
ros li). mely teljesen pang, egyáltalában 
figyelembe nem vehető. A kél 5 kros 
Guba és Virginia szivar ellen nincs mit 
ellen vetni, habár a Virginia úgy látszik 
sokai veszi lelt a régi renoméiéból.

Egyedül ezen szivarnál látszik, hogy 
közkedveltségnek örvend s alig volna 
nélkülözhető, liár a Virginiának fogyasz
tása utóbbi években hullámzásnak volt 
kitéve, mind a mellett bizton látható, 
hogy a Virginia szivar egyforma erőssége 
s formája melleit mindig kedvelt szivar 
marad. Ez azonban az egyedüli szivar, 
a melyről ezl mondani lehet, a melyen 
sem a divat, sem a dohányzó hangulata 
nem változtat.

Még megemlítendő volna, hogy a szi- 
varkák nemeit is szaporítani kellene, a 
jobbakat az egyploiui szivarkák módjára 
a fillérnek kiküszöbölésével úgy, hogy az 
| ,  cs 2'/„ krajezáros szivarkákal 10 da- 
rabonkinl csomagolva forgalomba kellene

bocsátani. Tekintettel a, '/, krajezáros 
szivarkák fogyasztóira, ezen krajezáros 
szivarka kell hogv kivételt képezzen, bár 
ennek eltörlése is kívánatos volna.

Mi ezen javaslatunkat úgy adjuk, a 
mint azt a közéletből, illetve elárusitási 
viszonyokból mentettük s azt mint a 
dohányegyedáriiságra igen üdvösét a 
in. k. dohányjövedéki kezelöség rendel
kezésére bocsátjuk. Lehet, hogy egyik 
vagy másik ebből beválik, ellenben lehet, 
hogy egyik-másik nem. Mi am i részünk
ről biztosíthatjuk, hogy a mondottak 
figyelemre méltók, amennyiben ezen be
hozandó újítások alkalmasak lennének 
nemcsak a lélezö nehézségeket leküzdeni, 
hanem azoknak életbeléptetése által 
mielőbbi sikert kivívni.

A szivarkapapirosokkal való 
kereskedés.

A m int értesülünk, a  szivarkapapirosokkal 
é s  szivarkahüvclylyel való kereskedésnek bizo
nyos irányban való korlátozása szándékoltatik 
foganatba vétetni.

Az okot szolgálUitoLI erre, hogy a  leg
újabb időben a forgalomban lévő szivarkáknak 
nagy része a  hüvelynek hű utánzata által meg- 
ham isittalott.

Mi részünkről a  szivarkahüvelvekkel való 
árusításnak szándékolt korlátozását csak meg
nyugvással fogadhatjuk, ső t ebben tovább 
megyünk s követeljük, hogy a visszaélésnek, 
mely a hívatlan oldalról készített szivarkák 
forgalomba hozatala által űzetik, vége vettessék. 
Nyílt titok, hogy itt a fővárosban naponta 
százezerre menő szivarka oly egyének állal, kik 
ezek gyártásával iparszerüleg foglalkoznak, elké
szítve s eladva lesz. Aki ebben kételkedik, 
annak m ondhatjuk, hogy vannak a dohánvke- 
zclőség által gyanútlanul forgalomba hozott 
török dohányfajták, melyek m ásra nem, csak a 
szivarkák gyártására használtatnak fel. Azon 
feltevés, hogy naponta százezer drb  szivarka 
gyárlalik. nem véletlenen, hanem azon szám í
táson alapszik, a  mely szerin t a különféle do
hánynemek felhasználása bizonyos mennyiségű 
szivarkál eredményez.

De még az elkelt különféle nemű hüvelyek 
is megerősítik ezen feltevésünkéi. Hogy a for
galmat növeljék és az elérendő fogyasztást 
mindjobban előmozdítsák, folytonosan oly szi
varka hüvelyeket bocsátanak forgalomba, a 
melyek az egyptomi hüvelyekhez teljesen ha
sonlók. Miután az ellenőrzést gyakorló pénz
ügyi közegeknek teljes lehelellen a nagymeny- 
nyiségü m árkát s gyártm ányt, a melyet a 
különlegességi üzletbe bocsátott áruezikkek 
katalógusa tartalm az, ismerni, a hamisítók üzlete 
teljes mérvben virágzik. Milyen kára van ebből 
az állam kincstárnak, azt m eghatározni nem lehet.
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Ennélfogva több m int szükséges, bár a hami- 
sitbk üldözése 110111 az fi hatáskörébe tartozik, 
hogy a m. kir. dohányjövedék kezessége oly 
erélyes intézkedéseket javasoljon a m inisztéri
umnak. a melyek ezen veszélyt elhárítani alkal
masak volnának. Igaz, hogy a szivarkapapiros- 
sal s hüvelyivel kereskedni szabad, és a dohány
jövedéki kezességnek nincs joga ezt meggátolni; 
azonban, hogy ha beigazolva lesz, m iként a 
hüvelyek majdnem kizárólag oly ezélra használ
tatnak fel, a mely a dohányegyedáruságra k á ro s ; 
hogy ha továbbá meg lesz állapítva, m iként 
bizonyos fajta forgalomba bocsátott hüvelyek 
kizárólag csak ezen czélból gyártatnak, hogy a  
közönséggel elhitessék, hogy ezek a kincstár 
által vannak forgalomba hozva, akkor ezen 
üzelmeknek erősen gátat kell vetni.

Miután itt nemcsak a kincstár, hanem a 
közönség érdekéről, a mely bona lide vásárol 
és fizet, van szó, természetes, hogy első sorban 
az érdeklődjék ez iránt, a kinek ez hatáskörébe 
tartozik vagyis a dohányjövedéki kczelőség. 
Hogy lulajdonképen mik lennének azon meg
szorítások, melyek a szivarkákkal való keres
kedést meggátolni képesek volnának, azt nem 
tudjuk,nem  is érdekel bennünket, miután nekünk 
ezen ügy csak véleményünk elm ondására szol
gáltatott anyagot.

Hogy ha mégis nézetünket kellene nyilvání
tanunk, akkor azt ajánlanék, hogy Magyarország 
területén létező szivarkapapir hüvelyek gyárai I 
küteleztessenek, gyártm ányaikat a  dohányjöve- | 
déki kezelőségnek bem utatni és az idegenből 
behozott hüvelyek m egérkeztükkor ellenőrzés 
alá vétessenek. Hogy ha ezen javaslatunk 
elfogadható, amin nem kételkedünk, am int hogy 
azt is ugv talán mellékesen statisztikailag meg 
lehetne állapítani, hány szivarka lelt egy év 
alatt Magyarországon magánkéz által gyártva.
Mi meg vagyunk győződve, hogy ily statisztika 
sok tanulságosat és gyakorlatilag hasznosat 
eredményezne, m ert az a szám, amely ebből 
évenkint kitűnnék, sokkal nagyobb volna, m int 
azt valaki gondolná.

A szivarkák fogyasztásának évenkint kolosz- 
szális emelkedése s annak jövőben várható 
még nagyobb emelkedése szükségessé teszi, 
hogy e czikk oly figyelemben részesittessék, a 
melyet azon okból érdemel meg. mivel annak 
folytán az állam kincstárra haszna nagyobb szá
zalékban gyarapodik. Ks a mint m ár a  beveze
tésben kiemeltük, szükségesnek mutatkozik, 
hogy az illetékes helyen azon módok s eszkö
zökről gondoskodjanak, a  melyek alkalmasak 
arra, hogy ezen üzelmek, a melyek m ár való
ságos áthágássá fajultak — korlátoztassanak.

A szivarkák ilyetén gyártását, mely eleimén 
oly alkalm atlannak m utatkozott, jelen pillanat
ban annak kell tekinteni, a mi - létező ipar
nak — hogy ha ezen ügynek minden részle
teibe közelebbről behatolni akarunk.

Vegyesek.
Kinevezés. A pénzügyminiszter a szegzárdi I 

pénzügyigazgatósághoz Borostyán Sándor d rt 
pénzügyi segédtitkárrá, Puley Ignáczol a tren- 
cséni pénzügyigazgatósághoz pénzügyi segédtit
kárrá, Joody Miklósi a zalaegerszegi pénzügy
igazgatósághoz pénzügyi fogalmazóvá, Bőimnek 
Bélát a  dévai pénzügyigazgatósághoz pénz
ügyőri főbiztossá, Kovács A ntalt adótisztté a 
karánsebesi adóhivatalhoz, az ó-becsei adóhiva
talhoz Áttér Aurélt adóhivatali tisztté, a  s.-a.- 
ujhelyi pénzügyigazgatósághoz Széndsy Im rét 
pénzügyi irodatiszllé, Medveczky Jánost a m ára- 
maros-szigeti pénzügyigazgatósághoz pénzügyi 
fogalmazó-gyakornokká, Réthy  Istvánt és Jurányi 
Győzőt a székesfővárosi adófelügyelőhöz pénz
ügyi fogalmazó-gyakornokká nevezte ki.

Pénzverés 1899-ben. A pénzügyminiszter 
1899-re a  következő pénznemek verését ren
delte el: 810.000 darab húsz koronást 10 ,200.000 
korona, SoO.OOO darab tiz koronást 2,000.000 

1 korona értékben aranyban. Azonkívül 50,000.000 
darab kétlillérest 1,000.000 korona és 5,000.000 
darab egyfillérest 50.000 korona értékben. Az 
összes pénzverés tehát 56 ,010.000 darab az 
10,250.000 korona értékben. Az aranypénzek
ből 15,455.000 koronát a  szabályszerű arany
beváltásokból, 27,745.000 koronát pedig meg
rendelésre vernek.

A komid allasa a külföldön. A roldmivelés- 
ügyi m inisztériumhoz a  konzulátusoktól beérke
zett jelentések szerint a  következő:

Németország. A karlsruhei konzul augusztus 
j  31-érői jelenti, hogy Badonben a beállott ked

vező időjárás folytán a komló szedése meg
kezdődött s a m utatkozó vörös üszög sem oko
zott kárt. A szedett term ény jó  minőségű és 
mennyisége az előző évit elérni fogja. A frank- 

j  furli (iM. in.) főkonzul szeptem ber 2-áról jelenti,
! hogy a korai komló gyönge term ést adott s a 

kései term ése is várakozáson alul fog m aradni [ 
és ehhez képest az árak  em elkedése várható, j 
A stu ttgarti konzul szeptem ber 3-áról jelenti 

! hogy az augusztusi lulineleg időjárás folytán a  
komló egy része nem fejlődvén ki. a  term és 
kisebb lesz, m int előre becsülték. Bajorország
ban egynegyed részszel kevesebb lesz a termés, 
m int tavaly. W Urlembergben a kései komló ter
m ése mennyiségre nem nagyon apadt, ellenben 
a  bodeni tó vidékén a korai komlójával kisebb 
term ést adott, m int tavaly. —  Anyolország. A 
londoni főkonzul szeptem ber 6-áról jelenti, hogy 
a komló szedése több kerületben megkezdődött 
és a jövő héten teljes folyamatban lesz. Az uj 
komló gyönge kereslet m ellett piaczra került. 
—  Am erikai Egyesült-Államok. A newyorki 
főkonzul szeptem ber 17-éről jelenti, hogy New- 
Yorkba ii a  komló szedése két héttel korábban 
várható a rendesnél s a  term és-kilátások gyön
gék. A várható term és a tavalyinak részint 
felére, részint kétharm adára Lőhető. A I’acilic- 
parti komlótermés is gyöngébb a tavalyinál. A 
varsói főkonzul augusztus 8 1-érői jelenti, hogy 
a  komlónak az előző hideg, nedves időjárástól 
alászállitott term éskilátásai az utóbbi meleg 
időjárás folytán javulnak. A szedés megkezdő
dött és további kedvező időjárás mellett a 
tavalyi termésnek kétharm ada várható. Kgész 
Oroszországban Volhinia kom lóterm ése lesz leg
gyöngébb. A kievi konzulátus szeptem ber l-jéröl 
jelenti, hogy a wolhynai kom lóterm és mennyi
sége közepén alul van a minőség, különösen a 
a kremenelzi járásban kielégítő.

Czukorprémium visszatérítés. Az 1807/08. 
évi kam pányban összesen 10,164.103 frto t fizet
lek ki az osztrák és magyar ezukorgyárosoknak 
czukorprém ium  fejében. Miután ez az összeg 
1,164.103 forinttal haladja meg a 0 millióban 
megállapított czukorpréinium -kontingenst, ezt a 
fölös összeget a czukorgyárosoklól visszakérik. 
Ezt az összeget a 8-2 millió m éterm ázsa ösz- 
szes nyersezukor produkezióra vetik ki s igy 
egy-egy m éterm ázsa nyersezukorra 14.2 kr.

I visszalizetés esik. Ezzel a tétellel nagyobb az 
am erikai ezukorpótvám, m int a mi tényleges 
prémiumunk, melynek tételes megszabásából 

| még ez a visszaíizetns levonandó.
A gyufaipar és a vasúti fuvardíjak A gyufa- 

ipar helyzetéről közelebb hozott közleményünkre 
egv helybeli gyufagyáros ezégtöl levelet vettünk, 
melynek érdemi részéi az alábbiakban repro
dukáljuk:

A gyufaipar fellendülését mindenek fölött a 
legfontosabb nyersanyagokra, mint nyirfatörzsek 
és hasábra, azután pedig a készárura fennálló 
indokolatlan túlságosan magas vasúti számítási

díjtételek gátolják. Anomália, hogy az állam 
vasutak a nyirfhlörzsekel és hasábfát. melyek 
feldolgozása több, m int :>(>7„ hulladékkal jár, 
ugyanazon díjtétel m ellett szállítják, m int pél
dául a deszkákat és egyéb, m ár iparilag feldol
gozott faárukat, melyeknek további feldolgozása 
m ár csak csekély, vagy éppen sem m i anyag
veszteséggel sincs egybekötve. K tekintetben 
lényeges megkülönböztetést kellene tenni, am in t 
ez az osztrák vasutakon régen be van hozva.

Éppen olyan indokolatlan a m agyar vasuta
kon az I. darabáru-osztály alkalm azása gyufákra. 
Bégebben lehetett alapja ezen osztályozásnak, 
ma azonban ezen díjtétel sommiképen sem áll 
arányban a czikk alacsony értekével: 100 kg. 
közönséges gyula piaczi értéke m a körülbelül 
17 frl és szállítása például Budapestről K olozs
várra 2 ír t  55Va kr.. tehát az érték 157,,-a: rövi- 
debb viszonylatokban ezen arány még emelkedik.

Uj hitelszövetkezet. A lla ra i Leszámítoló 
és Takarék-Szövetkezet (Budapest, T eréz-körut 
5.) e hónai> 15-én tarto tta  alakuló közgyűlését. 
Az uj pénzintézet igazgatóságának tagjai lettek: 
Dezsényi József főv. biz. tag. Békés Márton, 
Neuvcll József, Schön Ignác, tioldschmicdt B ernát 
és Vörös Já n o s ; a  felügyelő-bizottságba Merni/ 
A rthurl, Ácsét Endrét, Méreg Miksát és Salzer 
Izorl választották meg. Az igazgatóság az in té
zet vezetésével Mahler Andort bízta meg. A 
társu la t ügyészévé Kohn Pál dr. ügyvédet válasz
tották meg.

Szerkesztői posta.
A K. urnák. M. A még mindig érvényben 

lévő szabályok szerint, Ön a zsidóim népekén 
nagy dohányárudáját becsukhatja ugyan, köteles 
azonban Ugyanazon ház valamelyik helyiségében, 
a melyben a dohánytőzsde van, az elarusitásra 
szükséges á ru t készletben tartani és az Önhöz 
utalt dohánykisárusokat kiszolgálni. Akármilyen 
különösnek hangzik is e rendszabály, mégis 
azt jelenti, hogy az üzletet bezárni tilos, m ind
am ellett az az értéke van, hogy Ön á ru it egy 
melléküzletben kiszolgáltathatja. Miután Önnél, 
am int Írja, csak egy nap forog kérdésben, az ottani 
m. k. pénzügy-igazgatóság erre a napra  meg
adhatná a  felmentő engedélyt, a m it eseti-öl
eseire akkor is megtehet, ha ünnepnapról 
nincsen szó.

Sz. M. urnák. V. Az előbbi finnek is szól.
K. E. urnák H. Az aprópénz i lolgál Kin 

való kérdés sokkal zavartabb. mintsem a rra  
határozott felvilágosítást adni lehelne. Miután 
e tekintetben a dohány nagvárusokra vonatkozó 
különös rendelkezés nincsen s az ezüstpénz 
mennyiséget a dohány nagylőzsér ép úgy, m int 
más kereskedő, minden állam pénztárhoz beszál
líthatja, a kérdés magától elesik. Egészen 
másképen nyilvánul ez a koronánál, a melyből 
csak I o" ((-os mennyiséget muszáj elfogadni, ép 
úgy, mint a 20 és 10 filléreseknél, ha azok 
elöirl módon csomagolva vannak, lehet az 
állam pénztárba beszállítani, ha a kir. adóhivatalba 
biztosítékot letett. A mi a kisdohánytőzsérl 
illeti, aki Önnek ezen pénznemeket beszállítja, 
azoknak elfogadására a lentiek mérvadók.

D. I. asszony. Bpest. Ad I. Dohány tőzsde el 
nem adható, ad 2. Egy jó  helyei dohány tőzsde 
szám ára nem tudunk, ad 3. Hogy ha dohány
tőzsdét akar. ahhoz nem elegendő, hogy a  háziúr 
ezt. kívánja, ad. 4. Az illető ur ebben az 
esetben Önnel szemben nemcsak goromba lesz, 
hanem Önnek más egyéb kellemetlenséget is 
fog okozni, ad. ö. Vájjon a tőzsdében szabad-e 
aludni V erre Önnek a háziúr ad h a t választ. 

P. I. urnák. Budapest. Hogyan tudjuk mi azt? 
K. M. urnák. D. (Jóiul nélkül benyújthatja. 
B. K. asszonyságnak Budapest. Nem beszél

hető inog addig, inig nevét és lakását velünk 
nem közli.
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INHALT. Nothwondigo Neuerungon. — Dér Handol mit Zigarettonpapiercn. — Eingesendet. — Briefkasten dér Redaktion.

Nothwendige Neuerungen.
Die in (lem allgomeinen Vorschleiss- 

hatalog vei'zeiehneteii Sortén in Hinsieht 
ihrer Kn-gros-Preise einer gründlicheii 
Revision zu uiilerziehen, war dér Gegen- 
stand eines jüngsten Artikels in dicsen 
Bliitlern, und wir zwcifeln nield darun, 
dass die beziiglichen Argiunonlc, welche 
wir vorgebrachl, dór Zustimmung allenl- 
halben sichcr sind.

Wir habon bei dicsér Gelegenlieil dón 
Wunscli vorgebrachl, dass dió Kn-gros- 
Preise überhaupt abgeschalít und durch 
ciné einheilliobe Verkaufsprovision orselzl 
werclen mögen, cin Voívchlag, dér inso- 
l'crne nichts Neues in síeli Iragt, mii 
koineiiei Schwierigkcil vorbnnden isi und 
nur den Zweck vorfolgl, das Wesen des 
Vorschloisses zu voreinfaebon.

Daniit im engsten Zusammcnhaiigc 
stehl aber auch die Hovision des Ver- 
scbleisskalaloges überhaupt in Hinsicbl 
dér Detailpreisc. Sowolil die nőne Geld- 
wahrung, welche die Kreuzer mid llalli- 
krouzer abgeschalTl hal, wie aucli dór 
Umsland, wonach dér Geldwerth cin uu- 
gleicli anderer dermalen isi, wie er (lazu
lnál war, als inán mit halben Kreuzeru 
zu rechnen gezwuugou war. gobielen es, 
dass sowolil dér Halbkreuzer, als auch 
dór 11 öllel" endlich verseliwinden, Nehmen 
wir uns das Auslaiul zum Mustéi', das 
ducii lüglieh als sulches angesehen wer
clen kaim, so linden wir, dass selbsl in 
Staalen, wo kein Monopol hcrrschl, wo 
alsó mii Pfennigen und Cenlimos gorech- 
nel werden muss, gleichwohl dicse ciné 
Sellonheil sind. Die l'Tuil'-ITcnnig-Xigarre, 
welche nach unserem (leidé 2' ■, Kreuzer 
koslen würde, ist doch in Hinsicbl ilires 
eigenllichen Preises nichts andercs, als 
ciné Drci-Kreuzer-Zigarrc. Dér Geldwerth 
wird eben dóri in Kechnung gezogen, 
wenn dér Werth einer Zigarre limilirl 
wird. Das isi aber bei uns keineswegs 
dér Kall. Dér llcller ist dermalen bei uns 
nocli ciné solch geringc Míinze, die liörli- 
stens bei llerechnungen von Bruclilheilon 
sununarisch in lletracht komiul. Dér 
balhé Kreuzer odor wie er jelzi durch 
den Mellei' erselzl wurde. beliindert den 
Holton Verkauf in ausserordenllicher Weise. 
Soll dér Verschleisser die kleine Miinze 
slels vorriithig halion, so isi es auch iiolh- 
wendig, dass sic im Verkehr isi. Alléin, 
wo ist das Hellerstiick zu seben V Mán 
befasst sich eben nield damil und wenn 
die Zigarre d' a Kreuzer koslet, so kaufl 
mán zwei Stiick anslatl einer. Ilierin er- 
blicken wir aber keinerlei Vorlheile für 
den Verschleisser, da cin Holt gehender 
Ariikéi jede, auch die goringste IJiibuquem- 
lichkeil ausschliessen muss.

Wie ganz anders würde sich dér Vcr- 
schleiss geslallen, wenn es hlos Zigarren 
zu 1, 2, 51, 4, 5, l>, 7, S, !) und 10 
Kreuzeru, beziehungsweise doppelt soviel 
Hellern gébén würde. Dér Mellei' stehl 
dicsem Verschleisse sehr hindcrlich im 
Wege, was bei dér H-Zigarrc deutlich er-

I sichtlich ist, die gegenwiirtig einen weit 
höheren Consum erzielen müsste, wiire 
sic in minderer Oualitiit und einstiger 
Grosso, á 2 kr. verblieben und wiire neben 
ihr ciné Sorle á :! kr. geschaffen worden, 
die für die ürmére Miltelklasse berecb- 
net isi.

Ganz in demselben Masse verhiill es 
sich mii dér K-Zigarre, die ihren riesigen 
Aufschwung keineswegs dem ‘/2 Kreuzer 
zu danken hal, zumal dieser lediglich dem 
Umstande zuzuschreiben isi. wonach die 
leichlon Sorton zum Hedürfniss geworden. 
Die K-Zigarre könnte füglich einen Auf- 
schlag von 1 . Kreuzer vertragén, nádi
déin zwischon ihr und dér fc’-Cuba ciné 
4-Kreuzer-Sorto sich belindel, die niclit 
begehrl wird mid die auch für ciné ganz 

1 andere Kuudschafl taugt, als für jene 
Kente, die eine 4-Kreuzer-Zigarre wüu- 
sehen.

Wie mán sielil, isi dér Verschleisskala- 
log, beziehungsweise die darin verzeich- 

| neten Sorlen, nichl nur in Hezug dér 
Preise, sondern auch in Hinsieht ihrer 
Darbietungeii. einer vorzunehniendeii Neue- 
rung durehaus dringend bedürftig. Wir 

j erinnern darun, dass die verzeichneten 
Sortén auch keineswegs nach jener Midi
imig Ilin befriedigen. welche in Bezug 
von Slarkegi'aden odor dér Korínon in 
Betracht konnnen. Eine Zigarre zu 10 
Kreuzeru zum Beispiel mangell ganzlich. 
Die Kegalitas á l) Kreuzer enthehrl des 
ausgesproehenen Charakters. Wohin zithll 
sic (lenn ? Eine slarke Zigarre isi sic nichl. 
eine miltelstarke auch nichl inul milde 
ist sic sclion ganz und gar nichl. Die 
Trabuco enlsprichl vollslandig, bedarf 
aber einer mii ihr parallell laufenden 
Sorté, welche leiclil und grösser isi als 
sic. Dasselbc, nur mngekehrl, ist bei dér 
Britannica íi 7 Kreuzer dér Kall. Dicse 
isi gross und milde. hal aber nőben sich 
keine Sorle, die elwas kleiner und stilr- 
ker isi. Von dér Operas zu (í Kreuzeru isi 
nichl viel zu reden. Ilire Fönn isi für eine 
(i-Krcuzor-Xigarre viel zu iirmlich, als 
dass maii sie lavorisiren könnte. Die 
Operas iiberhaupl aus dem Verkehr zu 
bringen und dieselbe durch eine, unI 
beiden Seilon zugespilzle Sorle zu er- 
selzen. wiire elienso praktisch. als notli- 
wendig. Die auf d 1 n Aussler.i * KI il go- 
selzte li á (>' A kr. kaim überhaupt gar 
nichl mohr in Betracht konnnen. Die 
beiden Sorton K Guba und Virginia á 5 
Kreuzer sind die einzigen, worüber gar 
nichts Nachtheiliges zu sagen ist, wenn 
auch die Virginier ihr alles Kenoimuc ein- 
gebüssl zu habén sebein!. Alléin bei 
diesel' Sorle ist es deutlich zu ersehen. 
dass sie ihren Licbhaborkreis hesilzt und 
kauin könnte sie enlhehrt werden. So 
sehr ihr Consum auch iu den letzten 
Jahren Schwaiikímgen ausgesetzt war, so 
deutlich sichtbar isi es. dass die \ irginier- 
Zigarre zu allén Zeiten in ein und der- 
selben Korín und Slarke ihre Kiobhaber 
(inden wird. Das isi aber auch die ein- 
zige Sorté, welche sich (lessen rühinen

: kaim, dass sie weder von dér Mode, noch 
von dér Laune dér Raucher abhiingig ist.
. Noch wiire zu erwahnen, dass die 

Zigareltensorten vermehrl, die besseren 
Gattungen nach Art dér egyptischen Ziga- 
relten angefertigt werden sollten und auch 
ilierin die Abschaffung des Hellers inso- 
ferne berücksichtigt werden sollte, als 
mán die l ’/s- und 2l/a-Kreuzer-Zigaretten, 
ii 10 Stück, in den Verkehr bringen sollte. 
Mii Rücksieht auf die Kundschaft, welche 
die Zigaretteu á 1 2 Kreuzer consumirt, 
kaim natürlich die Zigarette á ‘/a Kreuzer 
nichl elienso behandelt werden, wie sehr 
wünschenswerlh ehess auch wiire.

Wir gébén diese Vorschlage, so wie sie 
sich aus deu Verschlcissverhiiltnissen 
selbsl ergeben und stellen es als für das 
Gedeihen des Tabakmonopols nothwen- 
diges Matéria! dér k. u. Tabakregie zűr 
Verfügung. Manches davon dürfte plau- 
sibel, manches dagegen nicht sticlihiiltig 
erscheinen. Wir, für unseren Theil, kön- 
nen dagegen versichern, dass all' das 
Gesagle dér Erwilgung werth isi und dass 
die zu bokiimpfenden Schwierigkeiten, 
welche vorhanden sind, diese Neuerungen 
einzuführen, reichlich aufgewogen werden 
könnten von den Erfolgen, welche sich 
durch Ausluhrung derselben sehr hald 
einstellen würden.

Dér Handel mit Zigaretten- 
papieren.

W ie wir vernehmen, soll die Absichl vor- 
liegcn, den Handel m it Zigaretteu papiere n und 
llUlsen in gexvisser Beziehung einzuschrilnken. 
Anlass liiezu mag dér Umstand gégében habén, 
wonach neuesler Zeit ein grosser Theil dér 
síeli im Verkehr beíindlichen Zigaretteu durch 
das gelreuc Xaehahmen dór llülscn gelalscht 
wird.

W ir kőimen einer solch geplanlen Einschran- 
kung des Handels mit Zigaretteuhülsen unserc 
Zuslimnumg keineswegs versagen : ja, wir gehen 
darin gar so weit, zu verlangen, dass dem 
olTenbaren Missbrauch, dér durch das Anfertigen 
dér Zigaretteu von unberufener Scite noch 
immer betrieben wird, (‘in Ziel gesetzt werde.

Ks ist cin olVenkundigcs Geheimniss, dass 
hier in dér H auptstadt liiglich HundeiTlausende 
von Zigaretteu von Lenien, die sich mit dérén 
l’ahrikation gewerbsmassig befassen, angefertigt 
und verkaufl werden. W er daran zwei felt. dem 
könnten wir entgegenhalten. dass es gewisse 
Sortén LUrkischer Tabake gibt, welche die 
Tabaksregie ahnungslos in den Verkehr bringt 
und die zu nichts Andercm bcnützt werden, als 
zűr l'abrikalion dér Zigaretten. Die Annahme, 
dass tiiglich Munderltausende von Zigaretten 
(»rzeugt werden, isi keine willkürliche, sondern 
beruhl auf jenem  Kaikul, wonach aus verschio- 
donen Sortén 'labaken, welche hiezu verwendet 
werden, ein gewisses Uuantum Zigaretten resul- 
tirt. Aber auch dér Absatz dér verseliiedenen 
(ialLungcn Hülsen enlsprichl vollslandig dicsér 
unsercr Annahme. Um dicsen Absatz zu erhühen 
und den zu erzielenden C.onsum immer mohr 
auszudehnen, gelangen fortwHhrend solclie Ziga-



rcttenhulsen in den Verkehr, welche den e«yp- 
tisehen Hülsen vollstttndig gleiclien, l)a es für 
dic iiufsichtübenden Kinanz-Organe (‘iné Saclie 
dec Uninüglielikeit ist, die zahllosen Marken und 
Fabrikale, welche dér Verschleisskatalog des 
Spezialitatengeschilfles enthillt, zu keimen, ilorirt 
das Oeschiift dér Fiüschor natürlieh in llotter 
VVeise. W eleher Seliaden dem Staatsschatze 1 
hiedurch entsteht, liissl sicli anniihernd kaum 
bezilíern.

Ks ist daliéi* m ehr als nothwendig, dass dió 
k. u. Ta bak régié, obgleich die Verfolgung dér 
Külscher nicbt in ihrer Gompetenz gelegen ist, 
encrgische Massregeln ergreift, um durch Vor- 
schliige, die sic hierüber dem Ministerium maciit, 
dieser Kalamitiit bárt an den Leib zu rücken. 
W ohl ist dér Maiidéi m it //igarettenpapioren 
und Hülsen ein freier und die Tabakrogic besitzt. 
keinerlei Heclit, denselben zu verhindern : alléin, 
wenn es nachgewiesen wird. dass die Hülsen 
fást ausnahm slos zu solchen Zwecken verwendet 
werden, welche das Tabakmortopol scliadigen ; 
wenn es weiters constatirt wird, dass gewisse 
Sortén Hülsen in dem Handel sicli befinden, die 
blos zu dem Zwecke angefertigt werden, um 
das Publikum irre zu führen und dicse Pro- 
dukte, als vöm Aerar in Handel gebrachlc vor- 
zulegen, dann muss diesem Treiben energiscli 
vorgebeugt werden. Da es sicli biebei niclit 
nur um die Interessen des Staatsschatzes, 
sondern aucli um diejenigcn des Publikums 
liandelt. welches bona íide kauft und bezahll, 
so muss sicli dieser Angelegenheit natürlieh 
jene Stelle annehm en, welche hiefiir in erster 
Heihe com petent ist, namlich die Tabakrogic.

W eleher Art nini dicse Einschrankungen in j 
Bezug des Handels mit Zigarettenhülsen sein ; 
dürften, das wissen wir nicht und absorbirt 
aucli unser Interessé nicht, nachdem uns blos 
dic Saclie selber den StolV zűr Meinungsausse- j 

rung liefert. Sollen wir gleichwohl unsere Ansicht 
hierüber aussprechen. so würden wir in Vorschlag 
gebracht habén, dass die auf ungarichem T erri
tórium sicli beíindlichen Zigarettenhülsen-Fabri- j 

ken verhalten werden sollten. Ilire Erzeug- ; 
nisse dér 'l abakregie vorzulegen, und was die I 
aus dér Eremde eingeführten Hülsen betrillt, 
m üssten dieselben beim Einlangen eben fal Is 
einer Kontrollt' unterworfen werden.

Ist diesel1 unser Vorschlag annclunbar und 
wir zweifeln nichL daran, dass er es aucli ist. 
dann könnte aucli nebenbei daraus eine Sta- j 
listik resultiren. wieviel Zigaretten alljilhrlich in 
In g á m  durch privater Maiid erzeugl werden. 
W ir sind elessen gewiss, dass eine solchc Sla- 
listik viel des Belehrenden und viel des praklisch 
Xützlichen an sicli tragen wiirde. delin die 
Zilíer. die sicli alljnhrlich ergebon würde, sie 
wiire weit grösser, als dies gealint wird. Del* 
kolossale Aufschwung, den dér Zigarettenconsum 
alljührlich nim m t und nocli m ehr derjenige, dér 
in Zukunft zu erw arten stelit, beides erfordert, 
dass dem Ariikéi jene Aufmerksamkeil zu ’l'lieil 
werde, die er aus dem (Irunde verdient, wcil 
ein inimer grösserer Procentsatz des shiatlichen 
Xutzens daraus hervorgeht. Und da erscheint 
e> aucli. wie wir eingangs erwilhnt, als ein 
durchaus zu billigendcs Vorgohen, wenn inán 
coinpelent.cn Őrlés auf Mi tlel und Wege bedacht 
isi. cinem I nfug zu steuern. dér sclion an eine 
regell*echte íb e rlre lu n g  streifl.

Das anfangs so unschuldig scheinende Anfer- 
tigen dér Zigaretten dürfte in dem Augenblicke 
sicherlich als das, was es ist. als eine bestehende 
Industrie erkannt werden, wenn mán e rs t dér 
Angelegenheit in allén ihren Details niiher treten 
wird.

4

Eingesendet.
Sehr geehrte Hedaktion !

Sic habén wohl bereils des Öfteren in Ihrcm 
gesehiitzlen Blatté dér llnnnia-Zigaretten Er- 
wilhming gelhan, welche unbegreiflicherweise 
von dér k. u. Tabakregie bereits im Monate | 
Julii eingeführt wurden und bis zűr Stundc ! 
nocli inim er nicht regelmitssig erhaillich sind. 
Sie habén bisher aber nocli inim er nicht für 
uns arm e Provinztraiikanten eine l.anze ein- I 
gelegt und des Um standes nocli nicht gedacht, : 
dass wir bisher die I lunnia-Zigaretten nocli gar j 
nicht gesehen habén. Aus dem (Irunde müelile ! 
ich aucli Ilire Aufm erksam keil darauf gelenkt 
habén und ersuche ich, wenn möglicli, dieses 
ergebene Schreiben in Hírem geschiitzten l-’ac.h- 
blatle unterzubringen.

lis ist wahrlich kcine Kleinigkeil, m it wclcli 
grossen Schwierigkeilen wir Tralikanten, dic in 
dér Provinz wohnen, zu kiimpfen habén. Ganz 
abgesehen davon, dass mán uns dic zum Ver- 
kaul'e iibergebenen W aaren im nassen Zuslande 
liefert und keineswegs in jenen Parben, wie 
wir sie brauchen. mtissen wir es nocli raliig 
mitansehen, wie maii in dér H auptstadl seit 
Monaten eine neue Sorté verkauft, die wir nur 
vöm llörensagen keimen. W ie sehr uns dies 
schadet, geht sclion daraus liervor. indem sicli 
viele unserer Kundcn die Zigaretten per Post- 
paket aus Budapest koinincn lassen, odor, was 
gar nicht selten vorkommt, bringen sicli die 
Eeute dieselben aus dér H auptstadl mit. leli 
frage nun : Wie kommen wir ilazu, eine solchc 
Manipuláljon raliig m itanziisehen und einer Bc- 
handlung theilhaftig zu werden, als oh wir 
geringere Opfer brauchten, wie unsere haupt- 
stiidtischcn Collégén. Es ist wahrlich ohnehin 
kaum dér Mühe wertli, sicli m it dem Handel 
dér Zigarren und Tabake abzugeben, und wenn 
so ctw as aucli nocli dazu kom int, dann könnte 
mán wirklich die l.ust verlieren, ein Tabak- 
Traíikant in dér Provinz, zu sóin. Vielloicht 
tragen dicse Zeilen dazu bei, dic k. it. Tabak
regie zu veranlassen, dass sió die Zigaretten 
aucli in den Eabriken dér Provinz herslellen 
liisst. wodurch aucli uns ( íclegenhcit gebolen 

| wiire, dieselben crhallcn zu können.
Mit dem Ausdrucke besonderer Hochachtung 

ergebenst
A. F.

*

Indem wir diesen Nothschrei eines Tralikan- 
Len verölTcntlichen, können wir uns aucli unser- 
seits niclil versagon. die verehrliche Diroklion 
dér k. inig. ‘Tabakregie zu ersuchen, sie müge 
diesem Huimia-Zigareltcnrummcl endlich eimnal 
ein Ende bereiLen. W enn aucli dér goschatzte 
Einsender des obigen Sehreibons vermeiül, dass 
es hier in dér H auptstadl genügend llunnia- 
Zigaretti'ii gibl und zw ar soviel. dass maii aucli 
davon nacli dér Provinz versenden kaim. so isi 
dicse irrige Ansicht gleichwohl am Platzo, dónn 
es kaim rechl gut geschehen. dass mán die ge- 
ringen Quanlilalen dér Hunnia in den Ver- 
schleisslokalen aulkauft, wodurch dér C.onsumcnl 
hier keine bekouinien kaim und dér Verselileisser 
in dér Provinz gcschiidigt wird. Audi isi es 
unseres W issens nacli nicht richtig, dass mán 
in den Eabriken dér Provinz keine Hunnia an- 
fcrtigl, da solchc sowohl in Kiunie wie in 'l’e- 
niesvór fabrizirl werden; alléin das angeferligte 
Quantum isi viel zu gering, und wenn mán aucli 
m it vollstor Bestim m lhcil vorhersagen kaim, 
dass dicse Zigaretten keine lángé I.obonsdauor 
erreichen werden, so muss aucli gesagl werden, 
dass es sehr unníithig und lidchst unprí»' Viseli 
ist, ein Haucherpublikum durch Monate eu. E r- 
zeugniss vorzuenthallen, bei elessen genügendem 
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Erscheinen das Urtheil darüber aucli sclion 
fertig wiire.

Die Ilunnia-Zigarolte belindel sicli im Ver- 
schleisse. jedoch zu habon sind sie nicht. W ie 
wiire es, wenn maii dieselben in allor Huho 
und Stíllé eines seligen Todes sterben liesse? 
W ahrlich. kein Mensch, dér sie jem als geraucht 
hat, würde ilmon eine 'l'hrilne nachweinen!

Ilrlefkasten tipr liedaktion.
Herrn A. K. in M. Laut den nocli in im er in 

Krafl bestehenden Vorschriflen können Sie an 
den jüdischon Eeierlagen wohl die U rosstralik 
schliessen. müssön aber in cinem Lokálé des- 
selben llauses, wo sicli Ilire <Irosstralik belin- 
det, die W aaren zum Verschleisse vorriithig 
habén und an Ilire Klóiulralikanlen verabfolgen. 
So sonderbar aucli dicse Vorschrift klingt. da 
sie dasselbe bedeutet, als ob das Schliessen des 
(ieschüfles gar nicht gestattel wiire, so besitzt 
sie gleichwohl den W ertli. wonacli Sic die 
W aaren in cinem Xachbargeschiifl verabfolgen 
können. Da es sicli, wie Sie sagen, bei Ilmcn. 
blos um cinen Tag liandelt, dürfte Ilmon übri- 
gens die dorlige Einanzdirektion diesen cinen 
Tag freigeben, was dicse jew eiligaucli von Eall 
zu Kall tinin kaim. aucli wenn kein Keiertag 
wiire.

Herrn M. Sp. in V. Das Vorstohende gilt aucli 
für Si(*.

Herrn E. K. in H. Die Erage wegen denv 
Kleingeld ist zu verzwickt, als dass maii dar- 
iiher vollsliindig correct Aufschluss gébén könnte. 
Da es für die (irosslraíikaiiten h ierüber keine 
besonderen Vorschriften gibl und dicse ander- 

| seits jedes Quantum Silbergulden, so gut wie 
jeder andere ( ieschaftsm ann bei dér S taalseassa 
abführen können. erledigt sicli dicse l'Vage von 

i selber. Etwas Anderes ist es bei den Kronon- 
stücken, von delien 10°,'0 des Hetrages b los 
angenom m en zu werden brauchen, ebenso bei 
den 20- und IO-Hellerstücken, wenn <lie.se in 
vorsehriftsm assiger Verpakung abgeliefert wi*r- 
den und Sie eine Kantion hiefiir beim Steuer- 
am le erliegi'ii habon. W as den Klcintraíikanlen 
betrillt. dér dicse .Münzsorten Ilmcn bringt. so 
richlel sicli natürlieh die Aimahmc dersel- 
ben im gleiclien \ e  i halt nisse.

Frau J. D. in Budapest. Ad I. Eine K lóim ra- 
liklizens ist nicht vcrküullich. Ad 2. Einen guten 
Posten für eine Kleintralik keimen wir nicht. 
Ad e. W enn Sie eine Trafik habon wollen. so 
geniigf es nicht. dass Ilii- H ausherr es wünscht. 
Ad L Dér belrelldnde lle rr  wird nicht nur in 
diesem Kalló grob werden, sondern er dürfte 
Ilmon nocli ganz andere Unnnnchmliclikcitcn 
maciién. Ad ő. Ob maii in dér Trafik aucli 
schlafon darfV Das wird llinen Ihr llau sa rz t 
beantw orten.

Herrn J. P. Budapest. \\ ie sollen wir das 
I wissen V

Herrn M. K. in D. Sie kőimen unbcsorgt ein— 
reiehen.

Frau R. B. in Budapest Kami nicht be 
sprochen werden. wenn Sie uns nicht Ihren 
Kanion und Adrcsse nemien.

M ilfsieílaklcur: Ferdlnand Haltai.
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