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TARTALOM . Visszapillantások. Még egyszer u szivarkák. — Vegyesek.

Visszapillantások.
Mai napon öl éve, mióta ezen, a ma

gyarországi nagy- és kisdohánytözsérek 
érdekeit felölelő lapnak első száma a sajtót 
elhagyta. Hogyha ezen pillanatra ma 
visszatekintünk, ez nem azért történik, 
hogy a rövid idő óta fonálló lapnak jubi
leumul ünnepeljük, hanem épen köteles- 
ségszerüleg azért, hogy visszapillantást 
vessünk mindarra, a mit Írói működésűnk 
ezen lapok utján elért.

Duzzadt vakmerő reménynyel, szkepszis
sel, sőt ilt-ott rosszakaratú mosolylyal 
fogadták annak a lapnak megjelenését, 
a mely mint első előharezos az elárusi- 
tás terén, sajtó utján működni s annak 
viszonyaiba befolyni hivatva volt. Es 
mindenki kérdezte, mit akar ez a szaklap, 
a mely egy egészen függő tényezőnek 
ir, egy oly tényezőnek, a mely kénytelen 
mindazt lenni, a mit neki előírnak? 
Vagy csakugyan programmjához híven, 
ezen szaklap az elárusitás terén a 
visszaélések megszüntetését, a rossz hely
zet szanálásának eredményét fogja előmoz
dítani, a melyek mint egy alpes az egész 
elárusitásra nehezednek? Itogyis lehetett 
azt hinni, miként egy gyenge toll mind
azt képes legyen keresztül vinni, a mit 
egyesek s az összesség beadványai képesek 
nem voltak.

Hogy lehetne ezen a téren az irodalmi 
ténykedésnek azt a fontosságot tulajdoní
tani, a melylyol tényleg rendelkezik és a 
mely a nyomdafestékkel, ha erre szükség 
fennforog, egy hallgatóság és százezrek 
bírái fölött rendelkezik? Hogy lehel azt 
hinni, hogy ez olvasóinak, a kik a kenyér
adójuk, t. i. az államtól függnek, mind
azt nyilván, kereken, eziezomázás nélkül 
és leplezetlenül el fogja mondani, a mi 
az ö olvasóil nyomja és őket keresetük
ben zavarja?

Öt öv mull el azóta és mi bebizonyí
tottuk, hogy azok nem csalódtak, a kik 
reményüket fűzték a mi puhliczisztai tevé
kenységünkhöz, hogy azoknak, a kik liliom 
orrfintorilással jelen lapok megjelenését 
megmosolyogták, ezúttal belátniuk kelleti, 
hogy nyomtaton szabad véleménynyilvá
nításnak az áldása ill is nyilvánult. Büsz
kén hirdethetjük ma, hogy a Dohány
árusok Közlönye, úgy a közönség, valamint 
a főváros összes sajtója részéről a leg
megbecsültebb szaklapokhoz száinittatik. 
Hogy honnan jön ez, az abban találja 
indokát, hogy mi a sajtó tiljáni tevékeny
ségünket nem nyereség kizsákmányolására 
irányítottuk. Mi csuszó-mászó módon a 
rosszat nem dicsértük, csak előkelő hívekre 
számítva, nem törődve azokkal, a kik jó
akaratunkban nem osztozkodtak, nyíltan

s becsületesen a nyilvánosság nézetét 
képviseljük s hirdetjük. És a mi ezen 
tendcncziánkat illeti, alig található ember, 
a ki ezt kritika tárgyává tehetné. Folyto
nos szorgalom és emésztő munkásság 
kifejtésével dolgozik sok ezer ember az 
államnak kevés díjazás mellett és a keres
kedői fogalmak szerint a legszerényebb 
körülmények közölt, minden kilátás nél
kül oly keresményre, melyből egy fillért 
is öreg napjaira félre lehetne tenni, min
den bizonyosság nélkül, hogy ezen kere
seti ágat még egy pár napig folytathatja, 
tekintet nélkül arra, hogy az üzlet veze
tésére szabad elhatározással bírna, a mely 
akár időközi, akár helyi tekintetben az 
alárendelt pü. közegek ehikaneriájának és 
vexálásának van alávetve, Így vegetál egy 
hivatásos osztály, a mely az államnak 
évenkint 50 milliót érő árut forgalomba 
hozza. És ez okból ne érdemelje az el
ismerést úgy a közönség, mint a sajtó 
részéről azon szaklap, a mely évek óta 
bátran és rettenthetellcnül ezen hivatásos 
osztályért küzd? És ne ragaszkodjék hűen 
ezen laphoz azon sereg olvasó, a ki ezen 
lapokat megjelenésüktől tán lóri thallanul 
követi.

Hálásan konstatáljuk, hogy ez igy van! 
A mit mi tettünk, azt azok Ítéljék meg, 
a kik az elmúlt 5 év alatt az elárusitás 
terén előfordult sokoldalú változásokat 
figyelemmel kísérték. Hogy ha ezzel szem
ben eleget nem tettünk, és itt-ott valami 
elmaradt, ez nem a mi mulasztásunk. 
Sajnos, hogy ép úgy a dohánynagy- mint 
kislözsér bizonyos lethargiában szenved, 
a mi nem csodálható, miután több mint 
negyven évi álomból való felébredés egy
szerre nem törlénhelik. Őrt állva vigyázunk 
minden eshetőségre, a mely előfordulhat 
s ha egy felhő közeledik, akkor megszó
lal a mi szavunk. Ez az egész, a mit | 
lehelünk és a jövőben is tenni fogunk, i 
Tekintettel azon körülményekre, hogy a j 
dohánylözsde árusok állapota még mindig j 
meglehetős deroul állapotban lézeng, nem 
csodálkozunk, hogy ha egy nagy része a 
dohánynagylözséleknek bizonyos tekintet
ben féltékenyen nézi az őket számban 
meghaladó dohán ykisárusokat es a helyeit, 
hogy a szaklapot fejlesztené és segítené, 
éppen az ellenkezőjét teszi. Egyébként 
ez sem fog bennünket meggátolni abban, 
hogy kötelességünket ne teljesítsük. Hogy 
ha túlkapásokat észlelünk, jöjjenek azok 
bármely oldalról, azokat irgalmatlanul le
leplezni fogjuk, és a leggyöngébbet a leg
erősebb ellen oltalomba vesszük.

Hogy ha ezen törekvésünk talán sok
szor meg is hiúsul, vagy ha ezen szak
lapnak szükséges anyagi eredménye el
maradt, mit jelent ez? Önhittség, uralom

vágy, nagyzás és alacsony gondolkozás 
árán egy szaklap iránti jóindulatot meg
szerezni nem kívánunk és erre nem vál
lalkozunk. Elég szomorú, hogy ez általá
ban elismerve nincsen és az alávaló a 
nemes fölött győzelmet arat, mely nemes 
abban kulminál, hogy a nyomort enyhítse és 
könnyeket szárítson. Mi azok maradunk, 
a mik voltunk és bátran küzdünk a jog
ért s maradunk kötelességünk mellett. 
Vajha a közel jövő megtanítana bennün
ket arra. hogy bál1 a mi küzdelmünk, a 
melyen keresztül mentünk, hosszú és 
nehéz vala, mégis mint előrelátható volt, 
győzelemhez vezetett.

Még egyszer a szivarkák.
A legutóbb megjelent czikkünkre vonat

kozólag nagymennyiségű oly tartalm ú nyilatko
zatokat kaptunk, a melyben igazat adnak nekünk, 
hogy a fővárosban szám talan magán-szivarka- 

j gyár létezik. Sőt mi több, egy névtelentől oly 
| szivarkahüvely-mintagyüjtemény küldetett hoz- 
' zánk, a melynek tartalma, mint az állami szivar

kák meghamisítására alkalmas anyag, a mull 
i czikkünkben lelepleztetctt. Miután mi a szivarka- 

elárusilásnak nagy jelentőséget úgy múlt alka- 
| lommal, mint jelenleg tulajdonítottunk s ma is 

azt állítjuk, hogy a szivarka-fogyasztásra kiváló 
gond s figyelem fordítandó, kötelességünknek 
tartjuk a közönség s a dohánytőzsérek köréből 
eredő eme közleményekről em lítést tenni. És 
csak ismételhetjük, hogy a szivarkák semmi 
szin alatt nem örvendenek oly kelendőségnek, 
a milyennek joggal örvendeniük kellene, hanem  
ellenkezőleg, kelendőségük nem áll arányban a 
mai fogyasztással.

Meggondolni valót ád még az a körülmény 
is, hogy az általános fogyasztás az összes dohány
nemeknél visszaesést m utat. Minden szakértő
nek önkéntelenül az a hite tám ad, hogy ezen 
feltűnő jelenség a szivarka-magánkereskedéssel 
szorosan összefügg s ez okozza a visszaesést, a 
mennyiben a fogyasztásnak emelése csak ott 
várható, a hol az különféle indokokból követel
hető és épen ez a szivarkáknál nyilvánul.

Két ok létezik mégis, a mely a szivarka- 
fogyaszlásnak oly módoni előmozdítását, a m int 
azt kívánni lehetne, gátolja.

Első sorba tartoznak az általunk ecsetelt s 
nyíltan űzött hamisítások, melyek kellőleg nem 
üldöztetnek. Magában a fővárosban a tőrök s 
hosszú vágott magyar dohányból nagy mennyi
ség dolgoztatik fel szivarkák készítésére, ellátva 
azokat a kincstár által gyártott hüvelyekhez 
hasonló szivarkahüvelyckkel s nincs senki, a ki 
ezen visszaélést m eggátolná és ezen bűnös 
üzclincknek gátat vetne. Ezen évek óta tűrt 
állapot úgy látszik megerősíti a ham isitókat 
abban a hitben, hogy az ő üzelmük helyesel- 
letik s hogy az illetékes helyen ez ellen kifogás



nincsen. A másik ok a mi nézetűnk szerint az, 
hogy a szükséges s elvárható fogyasztás em elé
sének ú tjában  az a tény áll, m iként külföldről 
folytonosan nagym ennyiségű ujjegyü hüvely
gyártm ányok bocsájtatnak áruba. Az álta lános 
dohányelárusitási tarifában ezúttal csak 13 
szivarka foglaltatik, a mely belföldön gyártatik. 
Jobb szivarka a jelenlegi 42,000 dohanytözsdé- 
ben nincsen, holott a különlegességi üzletekben 
70 fajta szivarka áru lta tik , a m elyeknek aj5 része 
külföldről lesz behozva. Ez egyáltalában nem  
indokolt. Vagy oly nagy kereslet nyilvánul a 
jo b b  szivarka irán t, hogy a közönségre tokin
te tte l kell lenni és ekkor nem  érthető , m iért 
nehezittetik  m eg a közönségnek a szivarkák 
vétele olyannyira, hogy azok m egszerzése végett 
az egy százalékot kitevő dohánytőzsdékre legyen 
utalva. S ha  ezen eset nem  áll, m iért hozatik 
forgalom ba 70 fajta szivarka, a mely nagyobb
részt csak igen csekély hasznot h o z?  T ovábbá 
el nem  zárkózhatunk annak  kifejezést adni, 
hogy az illető szivarkák gyártásához szükséges 
dohány nagyon könnyen m egszerezhető és gyár
tásuk annál könnyebben eszközölhető vo lna , a 
m ennyiben a hüvelyek m egtöltése semmi külö
nös m űvészetet nem  igényel s nálunk ép oly 
jó l kezelhető volna, m int pl. K airó stb . p rivát 
gyáraiban. Azt értjük , hogy a valódi H avanna
szivart egyenesen H avannából kell hozatni, a 
m ennyiben ennél úgy az anyag, m int a szivar 
készítése, de főleg a közönség bizalm a tek in 
te tbe  kell hogy jö jjön . M indam ellett nem  tudjuk 
felfogni, hogy a szivarkát külföldről csak azon 
okból kell behozni, hogy a  közönség kielégítve 
legyen.

Ez a közönség, ha  különöset szeret, még sem  
keresi fel a különlegességi dohányárudát s az 
nagyon könnyen érthető , a  m ennyiben a vám 
házban  a  nap -n ap  u tán  külföldről érkező szi- 
varkákat megfigyelik s ellenőrzik. De m ég sok
kal nagyobb hátrány  nyilvánul az abban elfoga
do tt körülm ényben, m in tha  ezen szivarkák 
kizárólag a közönség szabad választása s kényel
m ének lennének szánva.

A hátrány  abban  nyilvánul, hogy a  valódi 
szivarkadohányzók szükségletéről gondoskodva 
nincsen s az általános elárusitásba oly 13 szi- 
varkanem  van besorozva, a mely csak a szegé
nyek és legföljebb a  középosztály szám ára van 
szánva.

Hogy ha akarjuk, m iként a szivarkák fogyasz
tása  em elkedjék, hogy ha  akarjuk , m iként a 
dohánygyártm ány term észetszerűleg  évente m il
liókkal szaporodjék , hogy a  szivarkaham isitások- 
kal a laposan leszám oljunk, hogy az álta lános 
elárusitás tárgyát képező szivarkanem eket sza
porítsuk , finom abb s jo b b  fajtát közre bocsás
sunk. És a  m i az idegen gyártm ányokat illeti, 
azt véljük, hogy csak oly fajtá t hozzunk be, a 
m elynek árával a fenebb je lze tt tízezer vevő 
nem  törődik. A zért nem  aján lhatjuk  eléggé 
m elegen, hogy ezen vélem ényünket a cs. kir. 
dohánygyári kezelöség figyelem re m éltassa.

Vegyesek.
Hunnia szivarka. Azon különös feliratok, 

m elyek a  dohánylőzsdék k irakata iban  több héten 
á t  kifüggesztve voltak s az t ta rta lm az ták : .H u n n ia  
nincs», egyszerre eltűntek , m iu tán  az olyan ne
hezen v á rt s sz e re te tt szivarka, legalább a  fő
városi tőzsdék  részére  könnyebben m egszerez
hető  lett. Hogy ha  valam ikor egy közm ondás 
hazudott, hogy a  tü relem  ró zsá t terem , ez ese t
ben tö rtén t, a  m ennyiben a  példátlan türelem , 
a  inelylyel a H unnia-szivarkát várták, épen az 
ellenkezőjét hozta, m in t az illatos rózsákat. «A 
sz ivarka m o st nem  oly jó , m in t azelő tt v o lt., 
m ondta nem régen  egy u r  és a  m in t a  m ásik
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kíváncsian kérdezte  :>vajjon egyáltalában  szivott-e 
m ár belőle, egész naivul az t m ondta, hogy 
«ncm ». Így néz ki a közönség Ítélete, a  m ely
nek ostrom ló  k ívánságára  sok a t adni nem  lehet, 
ha  sz ivarka  nincsen. De legyen b á r  akárhogy, 
a  H unnia itt van, hanem  ki n incs itt, — a 
vevő.

A szivarautomata a vasutakon és gőzhajókon.
A sz ivarau tom atáknak  legrövidebb idő a latti 
behozatala  által úgy a  szivarok, m in t a  sz ivar
kák e lárusilására , va lam in t az á lta lános fogyasz
tá s ra  szép k ilátás nyilik. Már m ost, teh á t az 
au to m atán ak  bevezetése e lő tt kom olyan gondol
koznak a felől, hogy a  m indenféle irányban 
közlekedő százak ra  m enő vonatokat a  fogyasz
tá s ra  hasznossá tegyék azáltal, hogy azokat 
sz ivarau tom atával ellátva, n apon ta  egy tek in 
télyes töm eg eladását elérjék. Á ltalánosan tudva 
van, hogy a  vasúti kocsikban s gőzhajókon a 
dohányzás m ilyen szükséggé vált, m iu tán  a  do 
hányzó részére  ép úgy a  rövid, m in t hosszú 
u tazás, h a  dohánykészlettel ellátva nincsen, 
valódi kín. És épen az u tazó  az, a  ki rendsze
rin t m egfeledkezik arról, hogy m agát sz ivar- 
készlettel ellássa, ő lenne teh á t az, a  ki a  vele 
u tazó  au tom ata-dohány  tőzsdét legörümesLebbon 
üdvözölné.

A rehabilitált czigaretta. A szi varos em berek  
m indig azzal rágalm azzák  a  cz igare ttá t, hogy a 
pap irosa  m ia tt nagyon veszedelm es és hogy 
tönkre  teszi a  tüdőit. M ost kom oly tudósok  kel
nek sík ra , hogy m egvédelm ezzék a  cz igare ttá t 
s a  m in t az alábbiakból ki fog lünni, egészen 
bizonyos az, hogy a  cz igare ttában  is egyes-egye- 
dül a  dohány á rta lm as csupán. Ugyanis, legyük 
fel, hogy egy czigarettázó  em ber napo n k én t 25 
cz igare ttá t szív el. 25 cz igare ltához kell 0 8  
g ram m  papiros, a  m ely lassan  elham vasztva 
0-06927 gram m  h am u t ad. Föltéve, hogy a  ham u 
vas-, réz-, ó lom - m ész-, u ltra m a rin -  és silicium - 
részeket s ehhez hason lókat ta rta lm az, ak k o r 

[ 0-8 g ram m  papír ham ujából 0-000128 g ram m  
réz- és ólom oxid képződik —- a mi tudvalevő
leg á rta lm as — s ha ez m ind  a  tüdőbe ju t  is, 
—  a mi éppen nem  valószi nü —  akkor is 25 
évig sz ívhat az em ber n ap o n k én t 25 cz igare ttá t. 
hogy egy gram m  óíoinoxidot szedjen a  tüdejébe. 
Ébből még a  legádázabb ellensége is a  cz igare t- 
tán ak  m eggyőződhet arró l, hogy a  cz igare tta  
nem  árta lm as, föltéve, hogy a  tüdő a  d o h án y t 
eltűri.

A haragos levelezőlapok. A ném etek oz idő 
szerin t kissé Ízléstelen dologgal m ulatnak . A 
képes levelezőlapok ugyanis a gyüjtőszenvodély 
következtében nagyon elszaporodtak , úgy, hogy 
nagyon eredeti levelezőlapnak kell lennie annak, 
am elylyel m ég üzletet lehet csinálni. K apta 
m agát egy flnomizlésü és igen lovagias germ án 
és ra jzo lta to tt olyan levelezőlapokat, am elyeken 
ki van csúfolva Francziaország. Az egyiken pél
dául H ennáiba  asszony m ogrugja G allia kis- 

j asszony h á tán ak  a földhöz közelebb eső részé t;
■ a m ásikon viszont H erm áiba ur, a  p ápaszem es 

tan ító  nádpálczával veri inog a  s iró -rivó  kis 
Halli.it, m e r t .ro ssz  vo lt.. Ezzel m ulat m ost
N ém etország, s különösen jó  az üzlet, m ert 
m o stanában  igen kedvezőtlenül ak tu á lisa k  a  
francziák. Ellenben Ízetlen a  dolog, és a  ném et 
hatóságok még m indeddig  n em  ny ila tkoztak  a 
csufolódó kártyák  ügyében. Ez nem  szép. U tó- 
végre sem m i közünk sincs az  ő házi ügyeikhez, 
de nem  szere ljük , —  ugy-e?  —  ha a  szom szé-

daiiik ;i nyelvüket öltögetik  az u tczán haladó  
után, akinek  a fejőre épp az im én t dob tak  egy 
m ázsás követ . . .

Öngyilkos dohánygyári tiszt. S álo ra lja -U jh e ly - 
röl Írja levelezőnk: D óm ján József itteni d o hány
gyár dohányjövedéki osz tályának egyik tisztje  
tegnap m egölte m agát. A szeren csé tlen  em b er
nek m ár napok ó ta  o rb án cza  volt, mely sok 
kínt okozott neki. Kendkivül erős láza volt, úgy 
hogy gyakran félrebeszélt. T egnap  reggel olyan 
iszonyú fájdalom  gyötörte, hogy valósággal ön 
kívületi állapo tba ju to tt. V alahogyan egy bo ro tv a  
ak a d t a  kezébe és azzal fölvágta az ereit. .Mire 
környezete  Lettét észrevette , m ár késő volt. 
Agya m ellett egy levelet ta láltak , a m elyben az 
öngyilkos G songrádvárm egyében lakó szüleitől 
búcsúzik és panaszkodik, hogy halá lra  k ínozza 
a  betegsége.

Nagy postalopás Romániában. K onstanzából 
jelen tik , hogy az o ttan i postahivatal egyik szo l
gája fe ltö rt egy vasszekrény t és abból 400,000 
leit (körülbelül 280 ezer forint) lopo tt el. A 
lopás a keddrő l sz e rd á ra  v irradó  éjjelen tö rtén t. 
A bukaresti nem zeti bank kedden 700,000 lei 
p ap írpénzt kü ldö tt K onslanzába az o ttan i liókja 
részére. A pénz este  oda is érkezett, de m iu tán  
este  a  k ü ldem ény t m ár nem  kézbesíthe tték  a  
czim zettnek , a  levelet ta rta lm áv a l együ tt vas- 
szekrénybe zárták . A hivatali szolga, ki azon 
az éjjelen ügyeletes volt, e rrő l tudom ással b írt, 
fe ltö rte  a  vasszek rény l és a  p én z t kilopta b e 
lőle. A tolvaj eltűnt, h ir  sz e rin t M agyarország 
felé vette útját.

Az Osztrák-Magyar Bank. Mécsből Láviralozzák: 
Az O sztrák-M agyar B ank fő tanácsának  m ai ülé
sén b e je len te tték  ö felsége k ö szöneté t a fő
tanácsnak  részvé téért, továbbá egyenlő össze
geket szavaztak  m eg A usztria és M agyarország 
részé re  egy-egy em lékszobor felállítására. A zután 
a  fő tanács a  fő titkár je len tése  a lap ján  a  váltó- 
árfo lyam  állásával, a  pénzpiacz helyzetével és 
a  m onark ia  közgazdasági viszonyaival foglal
kozott és úgy találta, hogy ez idő sz e rin t az 
adóm en tes bank jeg y ta rta lék  csökkenése  ellenére 
sem  szükséges a  kam atláb  em elése.

A kereskedelem érdeke. A dunai k ap itányság  
tudvalevőleg fö lje len te tte  a tanácsnál a  D una- 
gőzhajós T ársaság o t és a  S üddeulscho D ainpf- 
schilífahrLs-(íesellschaft-ot, hogy a  D una p a r t já 
ból olyan terü le tek e t foglalnak el, a m elyek 

; n incsenek k ikötő czéljára  kijelölve. A tan ács 
mai ülésén tá rgyalta  a  följe lentést s  k im ondotta ,

; hogy az elfoglalt te rü le te t nem  veszi v issza  a  
társaságoktól, muri, a  kereskedelem  érdekében  

| foglalták el.

A czukorprémium-értekezlet fiaszkója. B rüsz- 
j szélből Lolegráfozzák, hogy a ezu k o rp rém iu m o k  

m egszün te tésé t czélozó nem zetközi d ip lom áczia i 
tárgyalások m egszakad tak , m e rt F rancziao rszág  
és O roszország m egtagad ták  a m egszüntetéshez 
való h o zzájáru lást.

Földrengés Magyarországon. S opronból láv 
ira lo zzák : T egnap  este h é t és nyolez ó ra  k özö tt 
a  m egye tö b b  helyén je len tékeny  fö ldrengést 
észleltek. A földrengés különösen K ism arton  
vidékén volt erős, az osz trák  h a társzé len  levő 
V im pácon pedig erős földalatti m oraj k isérte, 
m elyet több  m ás, községben is hallo ttak . Az 
em berek  m egrém ülve szaladtak  ki házaikból, 
ap róbb  tárgyak, képek lehu llo ttak  a  falakról, 
az órák m egállották. S opronban  k isebb h a tá sa  
volt a  földrengésnek.

S egédszerkesz tő : Heltai



D c u t s c l ie r  T l ic i l .

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
( O R G A N  D É R  T A B A K - G R O S S -  U N D  K L E I N  V E R S C H L E I S S E R  U N G A R N S ) .

IN H A LT. Httckblicko. Noehinala die Z igaretten . — VermiHchtes. H riefkasten dér Redaktion.

Rückblicke.
Am houligen Tagé werden uh l'ünf 

Jahre, seitdem die orsle Nuinmer dieses, 
den Interessel! dór Gross- und Klein- 
trafikíuilen Ungarns gewidmeteii Fach- 
blattes, die Druckerpresse verhess. Wenn 
wir dieses Momcnles heute ganz beson- 
ders gedenken, so gesehieht es keines- 
wegs, um die verhidtnissinassig knrze 
Spanne Zeit sóit doni Bestande des Blat- 
tes in moderner Woise als ein Jubiliiuin 
zu feiern, vielmehr obliegt es mis, cinen 
Rückbliek auf alldas zu werfen, was die 
publizistische Thiitigkeit dicsér Blattéi' 
zuwege gebracht.

Mit hoeliaufgesehwolllen kiihnen Hoff- 
nungen, mit Skepsis, ja mitunter mit 
cinem malitiösen Lácholn, sah maii dem 
Erscbeinen eines Blattes enlgegen, tlas 
als erster Pionnier auf dem Gebiete des 
Versehleisswesens joiirnalistiseh in die 
Geschicko desselben einzugreifen den 
Zvveck verfolgte. Und da sehwebte auf 
aller Lippen die Frage: „Was will dieses 
Faehblalt, das für cinen vollstiindig ab- 
biingigen Stand schreibt, ein Stand, dér 
das tinin muss, was inán ihm selber 
vorsebreiblV Wird dieses Faehblalt wirk- 
lich, entsprechend seinem Programúi, fiir 
<lie Verbesserungen im Verschleisswescn, 
für ilie Beseitigung von Missbriiuehen, 
für das Saniren von Uebelsliindcii mit F.r- 
l'olg eintreten kőimen, welehe wie ein Alp 
auf dem ganzen Verselileisswesen lastenV 
Wie konnte aueh angenommen werden, 
dass die schwaelie Fodor dasjenige durcli- 
zuführcn in dér Lage sein werde, was 
unzahlige Eingaben Kinzelner, sowie dér 
Gesammtbeit nielit vermochlen? Wie 
konnte dem publizislisehen Eingreil'en 
auf dicsem Gebiete auch jenc Wiehtig- 
keil zugemulhet werden, die ihr in dér 
That innewolint und die mittelst dér 
Uruckerschwárzc, wenn es Notli tinit, 
übur ein Auditórium und tiber Hundert- 
lausende von Riehtern verlügt? Wie 
konnte inán glauben, dass das mit solch 
beseheidenem, keineswegs vielsagenden 
Titel versellene Facbblatt, das noch dazu 
fiir Leser beslimml isi, welehe zu ihrem 
Brotgeber, dem Slaalo, in cinem Abhiin- 
gigkeitsverhidtnisse stehen, alldas rund 
und oflen, ungeschminkt und ungebeuelielt 
sagen wird, was dicse seine Leser be- 
driickt und in ihrem Gewerbe stört?

Fiinf Jahre sind seither vergangen, und 
wir habon es bewiessn, dass Diejenigon 
síeli nieht getiiuschl, welehe 1 lolTnungeii 
auf misére publizistische Thiitigkeit setzlen 
und, dass Biejenigen, welehe mit vor- 
nelimem Nasenrümpfen ilas Erseheinen 
diesel' Bliitter beliiehelten, nunmehr ein- 
sehen miissen, dass dér Segen dér freien 
Meinungsausserung mittelst des gedruek- 
ten Woi'tes sieli aueh hier bewahrt hat. 
Mit Rlolz kölnien wir es heute verkünden, 
dass dér Dohányárusok Közlönye, sowolil 
im Publikum, als von Seite dér Gesannnt- 
presse zu den gesehiitztesten luichblüllorn 
dér Hauptstadt zahlt. Wie das gekommen,

j das liegt in dem Umstande, wonach wir 
unsere journalislische Thátigkeit nieht 
zu Erwerbszwecken ausgeniitzt, nieht in 
krieeheriseher, dicnender Weise das 
Sehleehte gelobt, wenn es nur vornehme 
Anhánger hat, und unbekümmert um das 
Wohlwollen unsere Tendenz nieht theilen- 
der Leule, ol'fen und redlicb dieMoinung dér 
OelTentliehkeit vertreten und verkündet 
babén. Und was die Tendenz anbelangt, 
so diirfte es wohl keinen Menschen gébén, 

i dér dicseibe einer Kritik unterziehen 
könnte. Alit dem Aufgebote íinmensen, rast- 
losen Fleisses und einer aufreibenden 
Thiitigkeil, arbeiten viele Tausende fiir 
den Staal gégén ciné sehr geringe 
Entlohnung und nach kaulinánnischen 
Begril'fen unter den allerbescheidensten 

i Verhallnissen. Ohne Aussicht auf cinen 
Erwerb, dér auch cinen Sparpfennig fiir 

| das Altér abwerfen könnte, ohne Sichcr- 
lieit dicsen Erwerb auch noch die nach- 
sten Tagé zu geniessen, ohne freien 

j Willen in Hinsicht dér Gescháftsführung, 
j sei es zeitlieh, sei es ürllich, einer Menge 
1 Chikanen und Vexationen seitens unler- 
I geordneter Finanz-Organe ausgesetzt, so 
| vegelirt ciné Berufsklasse, die dem Staate 
j alljiihrlich um 50 Millionen Gulden Waare 
! in den Vcrkchr bringt.

Und da sollte es nieht die Anerkennung, 
j sowohl dér Presse wie auch des Publi- 
j  kums verdienen, wenn ein Facbblatt seit 
| Jahren nudliig und unersehrocken für 

dicsen Berufsstand kampl'l? Und da sollte 
nieht die Leserschaar, welehe die Bliitter 

| vöm ersten Anbeginn ihres Erscheinens 
] treu begleitete, uncrschütterlich zu dem- 

selben haltén?
Dankbar konstatiren wir, dass dics dér 

Fali isi! Was wir geleistet, das inögen 
all’ Biejenigen betirtheilen, welehe die 
mannigfaelien Vorkomnmisse in den lelz- 
ten 5 Jahren auf dem Gebiete des Ver
seli leisswesens beobach tetem

Genügt dics nichl, min delin, es war 
nieht unser Verschulden, wenn Manehes 
unlerblieb. Leider bclindet sieli dermalen 
dér Gross- und Kleiiitrafikanten-Beruf 
noch iu einer Lelhargie, die nieht zu 
verwundern isi, nádidéin ein melír als 
vierzigjáhriger Sclilaf kein jiilies Erwaehen 
gcstattet. Auf dér Warte stehend, be- 
obaehten wir pllieldgemiiss allé Vorkoinm- 
nisse, die sieli ereignen, und wenn sich 
ein Wölkehen zeigt, dann erheben wir 
unsere Stimme. Das ist Alles, was wir 
tinin kőimen und aueh in Zuluinft tinin 
werden. Angesiebts elessen, wonach die 
Versehleissverbiiltnis.se sieli noch itinncr 
in einem ziemlieh derouten Zustande be- 
finilen, ein grosser Theil dér Grosstraíi- 
kanten des Landes voll Eifersucht auf 

i die sic nummeriseh erdrüekende Majo- í  ritiit dér Kleintrafikanten blickt, wundert 
es uns gar nieht, wenn dicsér Theil, 
anslatt das Facbblatt zu fürdeni und zu 
unterstützen, das gerade Gegentheil davon 

| tinit. Alléin, auch das wird uns nieht 
abhalten, unsere Pllicht zu erfüllen. Wenn 

I wir Uebergriffe erblicken werden, mügén

sie von welcher Seite immer kommen, 
werden wir sie rücksichtslos blosslegen 
und den Schwachsten gégén den Stiirksten 
inSchutz nehmen. Wird solches Bestreben 
auch hiiufig verkannt, bleibt auch dér 
für ein Faehblalt ebenfalls nothwendige 
materielle Erfolg zeitweilig aus, was
thut’s? Um den Preis den Eigendünkel, 
Herrschsueht, Grossthuerei und nie-
drige Gesinnung einem Fachblatte ihr 
Wohlwollen zuwenden, sind wir nieht zu 
habén. Traurig genug, wenn dies nieht
allenthalbcn erkannt wird, wenn das
Gemeine den Triumph davontragt über 
das Edle, welches darin liegt, viel Elend 
zu lindern und manche Thriine zu trock- 
nen. Wir bleiben dieselben, die wir waren, 
und werden muthig ausharren in dem 
Kampfe um’s Rocht und in dér zu ver- 
langenilcn Pllicht. Und so müge denn 
die kommende Zeit uns darüber belehren, 
dass es zwar ein langer, harter Kampf 
war, den wir vollführt, dass er aber 
gleiehwohl, wie vorausgesetzt werden 
muss, zum Siege geführt hat.

Nochmals die Zigaretten.
Infolge unseres jüngsten  A rtikels gingen uns 

ciné Menge Zuschriften des Inlialls zu, w onach 
unseren  Behauplungen, es bestanden in dér 
H auptstad t zahlreiche priváté Fabriken, voll
stiindig R echt gégében wird. Ja, w ir erhielten 
sogar von anonym er Seite eine M uster-Gollection 
eingesendet, welehe solche P apierhülsen  enthillt, 
die unser Ariikéi als Fiilschung dér iirarischen 
Zigaretten bezeichnete.

N ádidéin  w ir die W ichtigkeit des Z igaretten- 
Verschleisses in jü n g ste r Zeit s te ts  betonten  
und  wir auch heute dafür haltén, dass dem  
ZigaretLenconsum eine ganz besondere Pílege 
und A ufm erksam keit zugew endet w erden m tisste, 
haltén w ir es auch für notlnvendig, diesen aus 
dem  Kreise des Publikum s, wie auch dér Ver- 
schleisser stam m enden M ittlieilungeu Erw ilhnung 
zu (hun. IJnd so wiederholen wir auch je tz t, 
dass dér Z igarettenconsum  keinesw egs jen e  
Ausdehnung besitzt, die ihm  m it Recht zu- 
kom m t, und dass dcrselbe eine Steigerung e r- 
fahren mtisste, die in kehiem  V erhaltniss s te h t 
zu dem derm aligen V erbrauche. Ganz bosonders 
zu deliken g ib t ab e r  auch d ér U m stand, wo
nach dér allgem eine Gonsum  silm m tlicherT abak- 
produkte einen RUckgang erfah ren  hat. Umvill- 
kiirlich driingt sich jedem  Fachkenner dér 
G laube auf, dass dicse sonderbare  E rscheinung 
m it dem Zigaretten handel zusam m enhiingen 
m üsse und dass dicsér es ist, w elcher den 
RUckgang verschuldet, zum al eine S teigerung 
n u r von dó rt zu erw arten  ist, wo eine solche 
aus verseli iedenen Motiven verlangt w erden 
karín, und das ist bei den Z igaretten  dér Fali.

Zwei U rsaehen sind  es jedoch, w elehe das 
V orw iirtsschreiten des Z igarettenconsum s in 
dem  Masse, wie es w ünschensw erth  w are, be- 
hindorn. In e rste r  Reihe sind es die von uns 
geschilderten Fiilschungon, welehe, ganz öffent- 
licli begangen, in keiner W eise verfolgt w erden. 
Mán verarbeite t in dér H aup tstad t alléin eine 
kolossale Menge tü rk isch er und  u ngarischer láng-
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geschnittoner Tabake zu Zigaretten, versiéit l 
dieselben mit Hülsen, welche den Regie-Zigaret- 
ten vollstündig iihnlich sind. und keine Hand 
riih rt sich. dem 1'nfug zu stcuern und dicsem 
verbrecherischen Treiben cin Ziel zu setzen. 
Das was seit .laliren stillschweigend gcduldct 
wird, scheint die Fíilscher in dóin Glauben zu 
bestiirken, dass ilire Manipuláljon gcduldct wird 
und dass m án m assgebenden Ortes dagcgen 
nichts einzuwenden hat.

Das Zweite, was unsercr Meinung nach, dcr 
ebcnso nothwendigen, wie zu erw artenden Stei- 
gerung des Zigarettenconsum s entgcgenstelit, 
ist die Thatsache, wonach fortwilhrcnd grosso 
Mengen aus dóm Auslande bezogcner ncuer 
Markon und Fabrikatc in den Verschleiss golan- 
gen. In dem allgemeinon Verschleisstarif beíin- 
den sich donnáién 13 Sortén Zigaretten, welche 
sam m tlich im Inlande erzeugt werden. Eine 
bessere Zigarette gibt es gegenwarlig in den
42.000 Verschleisslokalen nicht, wührend es in 
den paar Mundért Spezialitiitengeschaflen 70 
Sortén Zigaretten gibt, von denen 9/s aus dem 
Auslande bezogen werden. Nach koiner Ricli- 
tung hin erscheint das gerechtfertigt. Entwcder 
ist die Nachfrage wegen besserer Sortén Ziga
retten  eine solch rege, dass mán auf das Publi
kum Rücksicht nehmen m uss —  min denn — 
warum erschw ert mán diesem Publikum den 
Kauf dér Zigaretten derart, dass dieselben blos 
bei cinem Prozent dér Verschleisser zu erhal- 
ten sin d ?  Oder, wenn dies nicht dér Fali ist, 
wozu werden 70 Sortén Zigaretten in den Ver
schleiss gebracht, von denen dér grössle Theil 
nur einen sehr geringen Nutzen abwerfen 
kann ?

W eiters können wir uns auch dér Ansichl 
nicht verschliessen, dass die zu den betreíTen- 
den Zigaretten verwendeten Tabake doch reclit 
gut bezogen werden könntcn und dérén Fabri- 
kation hier umso leichter zu bewerkstclligen 
wilre, als das Stopfen einer Zigarette keinerlei 
K unstfertigkeit beansprucht und bei uns in eben- 
solcher Güte vollzogen werden künnte, wie in 
den Privatfabrikcn zu Kairó etc. W ir verstehen 
es, dass eine 1 lavannah-Zigarre direct bezogen 
werden muss, nachdem dabei sowohl das Maté
ria!, wie das Anfertigen derselben, hauptsüchlich 
aber das Vertrauen des Publikums in Hetrachl 
komint. Keineswegs will es uns jedoch einleuch- 
ten, dass Zigaretten bezogen werden müssen, 
blos zu dem Zweck, um dem Publikum alles 
bieten zu können. Dieses Publikum, wenn es 
Aussergewühnliches liebt, sucht hiezu wahrlich

nicht die Spezialitiitengeschafte auf. das lassl 
sich sehr leicht beweisen, indem mán im Zoll- 
am te die tüglich einlaufenden Z igarettensendun- 
gen aus dem Auslande beobach tetund  constatirt. 
Aber noch einen weit schlim m eren Nachtheil 
besitzt dér Umstand, wonach angenom m en wird, 
dass dicse Zigaretten lediglich zűr freien Aus- 
wahl und Bequemlichkeit des Publikum s vor- 
handen sind. Dicsér Nachtheil besteht darin, 
dass mán es unterliLsst, fiír die Hedürfnisse 
dér faklischen Z igareltenraucher zu sorgen und 
dem allgemeinen Verschleiss 13 Sortén einver- 
le ib t, die blos fílr die Armuth und höchslens 
noch für den Miltclsland berechnet sind.

Soll dér Zigarettenhandel steigen. soll dér 
Gonsum dei* Tabakfabrikate iiberhaupl nalur- 
gemass um Millionen wachsen. dann ist es vor 
Allém nothwendig, dass mán m it den Z igaretten- 
fülschern gehörig aufraúm t, dass maii die Sortén 
des allgemeinen Verschleisses erheblich ver- 
m ehrt und diesem auch feine bessere Sortén 
einverleibl. Und was die fremden Produkle 
anbelangl, so hallen wir dafiir. dass nur solche 
Sortén bezogen werden, die sich dér reichsle 
S tand bequem leisten kann. jene oberen Zolin- 1 
tauscnd, die um den Preis einer Zigarette nicht 
zu fragen habén. W ir empfehlen daher noch- | 
m ais und angelegenllichst dicse unsere Mei- | 
nungsabgabe dér Beachlung dér k. ung. Tabuk- I 
Régié.

Vermischtes.
Hunnia - Zigaretten. Die sonde ibaren  Auf- ] 

schriften, welche woehenlang vor den T rafik- ! 
lokálén affichirt waren und die da lau le tcn : 
„Hunnia nincs“ sind allmfdig verschw unden, 
nachdcm die so heisserschnte, gclicbte Zigarelle 
•/.umindcst für die hauptslüdtischen T rafikanlcn 
nunm ehr leichler erhfiltlich isi. W enn irgend , 
einmal das Sprichw ort gelogcn hat, dass Geduld 
Kosén bringt, so ist es diesmal dér Fali, zumal 
die beispiellose Geduld, mit welcher die H unnia- 
Zigarctte erw artet wurde, geradc das Gegenthcil 
gebracht hat, wie die licblich duftende Rose. 
„Die Zigarette ist nicht m chr so gut wie früher“, 
ausserte kürzlich ein H err, und als dér Andoré 
neugierig frug, oh dér H err übcrhaupt die 
Zigaretten schon einmal gerauchl hal, da sagte 

i er ganz naiv „Nein". Solcherm assen siehl das 
Urlheil des Publikums aus, auf dessen stürm i- 
sches Begehren, wenn die Zigaretten nicht da 
sind, natürlich nicht viel gégében werden darf.

Doch sei dem wie immer, die H unnia sind da, 
aber wer nicht da ist, das sind ihre —  Kantor.

Dér Zigarren-Automat auf den Bahnen und 
DampfschifTen. Durch dieE infnhrung desZigarren- 
Aulom aten, welche in kürzester Zeit erfolgen 
dürfte, eröffnot sich für den Zigarren- und 
Zigarettenverschleiss, dem naeh für den allge
meinen Gonsum eine glanzende Perspektive. 
Bereits jelzi, alsó noch vor Einführung des 
A utom alen, wird allén E rnstes daran  gedacht, 
sich die vielen H underte von Eisenbahnzügcn, 
welche nach allén R ichlungen verkehren, inso- 
ferne für den Gonsum nutzbar zu maciién, als 
dieselben mit den Z igarren-A utom aten versehen, 
eine sehr ansehnliche Summe taglich verein- 
nahnicn dürften. Mán weiss, wie sehr das 
Rauchcn in den Goupés und auf den Dampl- 
bolen sich zu einem dringenden Bedürfnisse 
herausgebildet hat, nachdem  eine kürzere oder 
langere Reise für den Rnucher, dér geradc kein 
Rauchm aterial bei sich hat, zűr Qual wird. 
Und geradc dér Reisende ist es, dér zurneist 
darauf vergisst, sich mit R auchm aterial zu vi r- 
sehen, und dér daher eine m ilfahrende auto- 
matische Trafik íreudig begrüssen dürfte.

Itriefkasten <1 er Itcdaktion.
Herrn K. H. in M. W enn Sic Ihre Lizenz 

zuiücklegen wollen, dann habén Sie nichts 
Anderes zu thun, als dies bei d ér dortigen 
Finanzdirektion schriftlich zu m elden. Sie 
brauchen durchaus nicht zu bcfürchten, dass 
mán Ihncn liierin Schwierigkeiten maciién wird, 
zumal Sie nicht gczwungen w erden können, ein 
Geschiill zu führen, welches Sie nicht w ünschen. 
Dass Sie bisher d rauf gezahlt habén, glauben 
wir gerne, nach Einsichtnahm e in Ihrer ZiíTern- 
aufstcllung; gleichwohl dürften sich trotzdem 
Leute fiadén, welche um die Lizenz einschreiten 
w erden, vielleicht sognr noch billiger.

Herrn W. B. in Zs. Es dürfte sich em pfehlen, 
wenn Sie dies dem Finanz-CommissAr Híres 
Bezirkes zűr Anzeige bringen. W enn Sie keine 
Abhilfe fűiden, dann theilen Sic das uns m it.

Herrn F. D. in E. Sie scheincn die VerliAlt- 
nisse sehr schlechl zu kennen. Nicht jeder Gross- 
trafikant denkt wie Sie, ja es gibt sogar solche, 
welche Ihr Fachblatt annelnnen und nicht be- 
zahlen. Dennoch kann von cincin Vorschlagc, 
wie dér Ihrige ist, keine Rede sein.

UilfMiCMlakteur: Frrdinand Heltai.

SCTBT* N a g y -  é s  k i s t ö z s d é k  f i g y e l m é b e !

POJATZI FL. ÉS TÁRSA
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)
ajánlják legjobb minösőgüeknek elismert gyufa-gyáKmányaikal, és pedig úgy kénes , mini különösen szalon-gyufájokat. 

E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a

M ; i g y a r  k o r o n a - M v á d g . v i i l í i ,
J l H g j a r  l i o n v « ‘< lN K o l> o r-^ ,>  l i l a .
K r o k o i l l l - g . v n f i i  és
M anyar Iin iieria l-K yiila  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar 

államférfiak arczképeivel diszitvék.
M í |»m -g .v ii ln  dobozokban és csomagokban kapliató.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézni. A legolcsóbb áriételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. Budapest és közvetlen környéke részére VII., Rom bach-utcza 8. szám  
alatt van raktárunk.

P o j a tz i  FI. é s  T á r s a
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyára

________________________________  DEUTSCH LANDSBERGBEN Graz mellett.

Nouintiyor IludapoHt S/.crocHcn-uto/.u :{f».
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