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TARTALOM. Hnvnniift-szivnrok. Hossz üzletmenet. — Vegyesek.

Havanna-szivarok.
Hogyha a/, ember azon havanna-sziva

rok fogyasztását, a melyek a dohány- 
tőzsdékben árullatnak, zsinórmértékül veszi 
és az hiszi, hogy ily fogyasztás egyál
talán nem létezik, akkor nagyon csa
lódik.

A havanna-szivarok fogyasztása a do- 
hánylözsdék általi eladása által sokkal 
nagyobb lendületet nyert volna, hogyha 
és a mennyiben ezek tényleg léteznének. 
Az a pár szivarnem, a melyek ez 
idő szerint kaphatók, s a melyeknek 
neve s alakja már réges-régi, ezen pár 
szivarnemre jobb volna, ha nem létezne 
és a dohánylözsdékben nem mint látvány 
szerepelne, a melyekei az emberek csak 
akkor vesznek, hogyha fogadási vesztet
tek vagy nyertek.

De mit keres az úgynevezett Regalja 
Brittanika az árudákban, a melyei senki 
sem vesz, s a melyei a dohányárus csak 
kelletlenül készletben tarl. Az egy oly 
szivardoboz, a melynek kiárusítása egy 
évbe kerül, száz darabnak elárusitása után 
sem hoz annyi tiszta jövedelmet, a mennyit 
az abba befekteted tőke a takarékpénztár
ban hozna. Hál ki is foglalkoznék ily 
ezikk elárusilásável V Ep úgy megy a 
Regalia Media s nem nagyon jobban a 
Londres.

A mi nézetünk szerint mégis fel 
kellene tűnni, hogy ezek a szivarok a 
legjobb vevők lakta körutakon létező száz 
meg száz dohánylözsdében nagyon gyéren 
kelnek el. Mi azl tanácsolnék, hogy a 
havanna-szivarok az általános elárnsitás- 
ból kivétessenek, hogyha nem ludnök, 
hogy ezáltal a dohányárusok a leg
nagyobb zavarba jönnének, mert most 
legalább azzal dicsekedhetnek, hogy 24 
kros szivarokkal rendelkeznek, ellenkező
leg !) kínál magasabb áru szivarral nem 
rendelkeznének. De bár az árujuk 15 
kí nál végződne, okvetlenül szükséges volna, 
hogy a dohányárusok jobb szivarnemek- 
kcl ellátva legyenek és természetesen, hogy 
bennük válogatni lehessen, továbbá, hogy 
a 4 szivart tartalmazó csomagocskák újra 
be legyenek hozva.

Mi részünkről azon lennénk, hogyha 
oly gyökeres újítás lehetséges volna, a 
mely a különlegességi s közönséges elárusi- 
lás alatt álló szivarok viszonyait rendezné, 
hogy a Havanna-szivarok összes nemei 
az általános forgalomból kivétessenek s 
azoknak elárusitása ép olyan módon esz
közöltessék, a mint a különlegességi szivar
nemek elárusitása ez időszerűit eszközölte
tik. Hogyha a Havanna-szivaroknak a 
tőzsdékben való szaporítását és azoknak

észszerű módon való elárusitásál lehetet
lennek s czélszerütlennek vélik, nem lát
juk be, hogy azon egypár szivarfaj miatt, a 
melynek forgalma alig emlitősreméltó, a 
tőzsdékben árusiltassanak. Hogyha a bel
földi szivarnemeknek a különlegességi rak
tárakból való kivétele s azoknak a dohány- 
tőzsdék elárusitásába való bocsátása ke
resztül vihető, akkor a dohán ytözsérek 
részére egy egészen uj kereseti forrás, 
egy egészen uj haszonhajtó kereskedelmi 
tér nyílik, a mely a Havanna-szivarok 
hiányát sokszorosan tudná pótolni. Hanem 
a különlegességi árudák is nyernének 
ezzel egy újabb, eddig ismeretlen vevőt, 
a mennyiben sokan, a kik Havanna-szi
vart örömest szívnak, soha még létező 
Havan na-szi varnemhez nem nyúlnának, 
a melyet a dohánylözsdékben árulnak, 
miután azok nekik meg nem felelnek, 
tehát azok vételével fel is hagynának, a mi 
semmiesetre sem volna hátrányos az után
pótlásra, a mennyiben ezen szivarnemek, 
a mint mondtuk, meg nem felelnek.

Milyen másképen volna az, hogyha a 
különlegességek elárusítóinak nem volna 
más hivatásuk, mini idegen gyártmányú 
Havanna-szivarokat és külföldön gyártott 
szivackukat elárusítani.

Ily körülmények között a valódi külön
legességek üzletéről, mellékesen megje
gyezve, csak akkor lehelne beszélni, hogyha 
a vevők, a kik Havanna-szivarokat, kül
földi dohányokat vagy szivarkákal szív
nak. magukat alaposan elszámilotíák. A mi 
törekvésünk odairányul, hogy a dohány- 
egyedáruság lerőn mindaz, ami káros, 
elavult vagy czélszeriillcn, eltávolittassék, 
mindazl, ami czélszerii és időszerű, behozva 
lássuk. Mi azon Havanna-szivarok eláru- 
silását, a melyek a dohánylözsdékben 
árullatnak. a mint ez most történik, mint 
egy elévült, a mostani időszaknak meg 
nem felelő s a különlegességi kereskedésre 
való tekintettel már teljesen lehetetlen 
müveiéinek (ártjuk, a mely vagy teljesen 
vagy más formában lolylalando.

Teljesen eltekintve áltól, hogy a laikus 
közönség a különlegességi fajok s Havanna 
szivarfajok közöld különbözeiét nem ismeri, 
eltekintve teljesen attól, hogy aki azt 
hiszi, miként a 7 kros szivar, a mely 
mint Regalia Media a különlegességi áru
dákban kapható, Havanna-szivar volna és 
a dohánylözsdében árusított 18 kros 
dohánylözsdében árusított Regália Media 
nem az, leljesen eltekintve tehát ezektől 
a figyelemreméltó anomáliáktól, a melyek 
bár illetéktelenül a vevőre tapadnak, van 
még számtalan ok arra, hogy végre valu
táira oly újítás létrejöjjön, amely ezen 
állapotoknak véget vet.

Hát tessék csak valahára belátni, hogy 
nem a dohányzó dolga az magának e 
tekintetben szakértelmet elsajátítani, mi
szerint tudjon különbséget tenni, mi a 
valódi Havanna s mi a belföldi gyárt
mány. Erről az elárusítónak illetve a 
dohánygyártásnak kell gondoskodnia. Tes
sék a dohányzót nem másnak tekinteni, 
mint embernek, a ki ha egy dohány- 
egyedárusági szivart vesz, nem gondol 
vele, hogy mit veti.

Azon államokban, a hol a dohány- 
cgyedáruság behozva nincsen, ott a 
dohányzó dolga idővel magának ismere
teket elsajátítani, a mi nálunk nem az 
az esel. Innét származik, hogy a laikus 
a különlegességi szivarnemekröl ép úgy 
beszél, mintha csakugyan valódi havanna 
szivart kapott volna, inig a dohány- 
tőzsdékben árusított 24 kros szivart csak 
akkor véli valódi s elég olcsó szivarnak, 
hogy ha szakértő, ilyen azonban ke
vés van.

Nem lehet tehát csodálni, hogy a do
hány tőzsdékben árult Havan na-szi varfajok 
semmi, vagy vajmi csekély kelendőségnek 
örvendenek, a mi nemcsak a dobány- 
jövedéket és elárusítót közvetve, de köz
vetlenül a dohányzói és a szivart magát 
károsítják. Ki is tart még egy 24 kros 
szivart jónak, a mely 1 —2 évig fütött 
kis helyiségben tartatott? Szeretnék azt 
látni I És azért azl tartjuk, hogy e tekin
tetben mielőbb valaminek kell történnie. 
Mi a követendő különböző iránynak 
kifejezést adtunk, s csak az volna óhaj
tandó, hogy vagy egyik, vagy más irány
ban határoznák el magukat. Vagy a 
dohánylözsdéket kellene Havanna-sziva
rokkal akként ellátni, hogy minden kívá
nalomnak megfelelhessenek, s erről a 
közönség is kellőleg értesítve legyen, 
hogy ezen szivarfajok valódiak s egyene
sen Havannából származnak és a dohány- 
tőzsdékben kaphatók, vagy a belföldi 
szivarfajokat kellene a különlegességi áru- 
dákból eltávolítani s a dohánytözsdéknek 
elárusitás végett beosztani és a Havanna
szivarok elárusitásál kizárólag a külön
legességi árudákra bízni. Hogyha ez 
nem történik, ugv a mostani régi időkből 
átplántált rendetlenség tovább fog burja- 
nozni oly módon, hogy a félrevezetett 
közönség inkább a legolcsóbb szivarnem
hez fog nyúlni, csakhogy az ö nézete 
szerint ne károsodjék. Úgy gondoljuk, 
hogy ezen tárgy megérdemelné, miként 
az egy pontos és kereskedelmi szempont
ból vezetett vizsgálatnak alávettessék, a 
mely esetben nem is kételkedünk, hogy 
a helyzet nagyon gyorsan megváltozna.



Rossz üzletmenet.
H ogy a d ohány- ás sz ivar fogyaszt ás m ony- 

nyiró függ  össze az úgy év ó ta tudom ás 
szőri ni bekövetkezett. rossz üzleti v iszonyok
k a l, oz nem csak nehezen , de ugyáta lán  m eg 
sem  határozható . T ény  az, ho g y  egyes nagy 
és k is dohánytőzsérek  bevételeikben  v issza
esést tap asz ta ln ak , és m in tán  ennek  m ás 
ok á t adni nem  tu d ják , ez t k izáró lag  az á lta 
lánosan  észlelhető  rossz üzleti viszonyoknak 
tu la jd o n ítják , a m elyek ezen k ö rü lm ény t 
előidézik. Igaz, hogy az uto lsó  évnegyedben  
a bevétel m eglehetős tö b b le te t m u ta to tt, a 
m ely lyel az á llam p én z tá r te ljesen  m eg  van 
e lég ed v e ; de reánk nézve elsősorban  az a  
fődolog, hogy  a rossz üzleti viszonyok beh a
tá sa  a la tt álló nagy  és k is dohányárusok  ne 
szenved jenek , s ha  e tek in te tb en  rajtuk  se
g íthe tő , ezen seg ítség  m eg  is legyen ta lá l
ható . O ly  időben, m időn az üz le t pan g , a 
m időn kevesebbet, dohányoznak , a bevétel 
csökkenésé t az e ladásra  sz án t anyago k n ak  
szok tuk  tu la jdon ítan i. H ogy h a  e te k in te t
ben csakugyan  h iá n y t lá tn án k , úgy azt bizo
n y o san  kérlolhetleniil le is lepleznők. Csak 
a  világos szivarok tek in te tében  lá tunk  némi 
csekély  h ián y t, a mi a  g y á r tá s  te rén  volna 
jav íth a tó , de hiszen a világos és sötét szinii 
szivarok h iá n y a  sem  m ai, sem  tegnap i ke letű , 
ez évek ó ta észlelhető , anélkü l, hogy egyes 
dohányárusok  bevétele  oly csekélyre szá llt 
vo ln a  le, a  m ilyen m a. E nnek  oka azon
ban  m ásu tt keresendő s hogy ha  a dohány- 
egy ed áru ság  em elése czéljából az á lta lu n k  
ind ítványozo tt ú jításo k n ak  helye volna, az 
csak  az á lta lán o s forgalom ra s nem az egyes 
d ohányám sok  kedvezőtlenebb bevételére vo
natkozhat ik. M indenesetre  a  mi vélem ényünk 
sz erin t a különlegességi árudák  azok, a m elyek 
a  k is dohányárusok  jö vedelm ét csökken tik , 
a m ennyiben azok belföldi áruezikkei nagy- 
m érvben em elkednek. A favoritas ép úgy, 
m in t a R egalia -m edia teh á t két sz ivarnem , 
a  m elyek o lcsóságuknál fogva a közönséges 
trafiksz ivart nagyon  m egközelítik , ép úgy, 
m int m ások, oly nagy  forgalom  em elkedést 
m u ta tn ak , a m ely sem m i tek in te tb en  nem  
indokolható , hogy  h a  tek in te tb e  vesszük, 
m iként a közkedveltségnek örvendő T rabuko  
e lá ru sitása  állandóan  csökken.

N em  volna feltűnő , hogy ha  ezen sz ivar
fajok és valam ennyi sz ivarnem , vagy legalább  
is a velük párhuzam os á ru  sz ivarok eg y arán t 
egyen lő  m érvben  em elkednének . M iután azo n 
ban ez nem áll, a  dohán y áru so k n á l azon 
aggodalom  m erüli fel, hogy velük szem ben 
co ncurren tia  tám ad t, a m ely m egélhetésok re 
veszélyt hoz. M ár többször azon ó h a ju n k n ak  
acHunk kifejezést, hogy  ezen sz ivarnem ek 
az  á lta lán o s e lá ru sitás  keretébe* bevonandók 
v o ln á n a k ; ez oly óhn jlás, a mely nem csak 
az elárusítók  érdekeit felöleli, hanem  a lk a l
m as volna az á lta lán o s fo rgalm at em elni.

Mi úgy gondoljuk , hogy egy  ám ezikknek , 
a m elynek forgalm át forszírozni s ápolni 
ó h a jtju k , nem lehet az állam  érdeke versenyt 
csináln i.

A közönség, a m ely  a k ü lső leg  szebben 
k iállíto tt .szivarnem hez ese trő l-ese tre  vonzó
d ik , ezen vonzalm at idő m últával m ás nem re 
is k iterjeszten i kész, s m iután  a kü lön leg es
ségek katalógusa nagyon gazdag , abból a  
dohány e lá ru sitó k ra  veszély tám ad , a m elynek 
e lhárítása  m inden körü lm ények  között felelte 
szükséges.

Epén ezen körülm énynél fogva, M agyar 
országon s ennek m ár vagy >10 éve, midőn 
az első kü lönlegességi .szivaráruda fe lá llitta - 
to lt. ezek szám át csak  a legcsekélyebbre
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szab ták , azonkívül csak oly sz ivarnem ek ; 
le ttek  g y á rtv a  és forgalom ba bocsátva, a 
m elyek oly vasárnap i dohán y zó k n ak  voltak , 
szánva, a  kik nem  tud ják , hogy mit d o h á 
nyozzanak. A kü lönlegességi sz ivarárudák  a 
mai form ában keletkeztek , an é lk ü l, liogv ! 
tek in te tb e  véte te tt volna, hogy itt tény leg  
nem  „kü lö n leg esség ek k e l" , hanem  belföldi 
g y á rtm án y o k  eladásával, a m élyek a d o h án y 
tőzsdékbe valók, van dolgunk .

K ülönlegességi sz ivaroknak , tok in te tte l az 
e lárusítók  v iszonyaira, csak  azon szivarokat 
n evezhe tjük , a  m elyeknek  eladása  az á l ta lá 
nos e lá rusitási helyeken nem  k ívánatos, m i- : 
u tán  csak ritkán  keresle tnek  és e lad a tn ak . , 
Azért egészen elegendő a fővárosban csak  
egy külön legesség i áruda , a m elynek felállí
tá sa  a fennebb  ecsetelt m ódon eszközlendő. I*] 
m elle tt azonban  m ost m inden k áv éházban  és 
korcsm ában  kü lön legesség i szivarok k ap h a - | 
tók , s igv nem  lehet csodáln i, hog y  a  külön- j 
legességek forgalm a, a m ely e redetileg  ií(H),()(H) j 
frto l tett ki, a fővárosban 11 * m illió  forin tnyi 
fo rgalm at é rt el. Hogy ez a dohánytőzsdefor- 
galom  rovására  m egy, az  a  napnál világosabb 
és bebizonyítható . Hogy a doh án y eg y ed á ru - 
ságnak  ezen külön ág a , m ert an nak  kell 
tek in ten i, a fővárosi forgalom nak  busz  száza
lékál kell hogy k itegye, ezt nem  é r tjü k , a 
m ennyiben  ezálta l a fővárosi d o h án y á ru so k 
nak  nem  csekély  k á ra  okoztatik  és a dohány- 
cg yodáruságnak  sem  hoz haszno t, ső t e llen 
kezőleg. Kp ily a rán y b an  áll a közönséges 
dohánytőzsdék  forgalm a a kü lön legesség i 
á rudák  fo rgalm ához a  vidéken. C sak sz ám ít
suk az u tóbb inak  em elkedését az előbbihez 
s a kü lönbözetet nagyobb  részben kö rü lbelü l 
m eg ta lá ljuk .

Ez vo lna  az egyedüli, de nagyon  fontos s 
figyelem re m éltó ok, a m ely az  elárusítók  
részéről a  ro ssz  üzleti v iszonyoknak  tu la jdo - 
n itta tik . L ehet, hogy  m ég m ás okok is fen n 
forognak, a m elyek ezt a körü lm ényi m eg- i 

; erősítik , különösen a  három  év e lő tt e lkö- * 
vetkezeti gazdaság i p an g ás , a  m elynek  káro s 
h a tá sa  ez időszerűd m ég jo b b an  észlelhető . 
H ogy ily időkben az ipar részéről mit kelleti 
v o lna  e lkövetn ie  akkor, a m időn eg y  áru - 

i  czikket fokozódott m érvben  a s ike rhez  ju t 
ta tn i a k a rja , ezt ism ertetn i s elősorolni nem 
a mi do lgunk . S nem  is lehet, m ert az állam , 
hogy ha a doh án y áru so k é rt valam it tenn i ak ar. 
azt csak saját e lha tározásábó l teheti s pedig 
csak a m é ltán y o sság  s em berbará ti lén y k e 
déssel. A d o h án y áru so k n a k  ez időszerűd 
rosszul m egy a  dolguk s ily en k o r azt kellene 
ten n i, hogy  ú jabb  dohány tőzsde  engedélyek 
ne ad assan ak  ki, és bér- és adóelengedésben 
részesü ljenek , és főleg a nagyon  su jto tl á ru 
sokai a fizetésre ne vég reh a jtáso k  és k én y 
szer eszközök által kényszerítsék .

Hs a mi m indenek elő tt k ív án a to s volna, 
hogy az ille tékes körök egy k issé ez ügygyei 
foglalkozzanak és m egállap ítan i igyekezzenek, 
hogy az  á lta lu n k  ecseteli rossz üzleti viszo
nyok m ennyiben  felelnek m eg a valóságnak 
s g o ndoskod janak  oly eszközökről, a m elyek 
a lk a lm asak  a kétség telenü l létező nyom ort 
lehető leg  en yh íten i.

Vegyesek.
A szivar-autom ata. Amint értesülünk, a  szivar

autom ata a m. kir. pénzügyminiszlcriium óhajához 
képest a ferenezvárosi dohány-gyárban kipró
bálás végett újra feláiiittatik és annak  működése 
szakértők által végleg kipróbálva, megállapil- 
tátik. Remélhetőleg a hét év óta függőben lévő, 
sokat szellőztetett dohán ytőzsérek vasárnapi 
m unkaszünete ezáltal végleg el fog intéztetrii.

D O I I Á N V Á l í r s o K  K Ö X 14 ö  N Y E.

Nagyon szerelünk volna tisztelt olvasóinknak 
m ár most azáltal öröm et szerezni és karácsonyi 
ajándékul felajánlani azt a hirt, hogy a vasár
napi szünet be lesz hozva ; azonban, m iután ez 
a közbejött körülmények m iatt most m ár neoi 
lehetséges, azon reménynek kívánunk kifejezést 
adni, hogy a liusvél elsu vasárnapja, amely még 
messze van, legyen azon első vasárnap, amelyen 
a dohányárusok s főleg a dohányárusnők vasár
napi m unkaszünete kezdetét veszi. Ami ben 
nünket illet, azon leszünk, hogy ezt létrehozzuk.

Galanes. A usztriában a dohánytőzsérek évek 
óta oly szivarnem et árulnak, amely 11 krba 
kerül s valódi havanna-dohányból lesz gyártva 
és —  am int hisszük — belföldön lesz gyártva. 
Ezen galanesek ugyanazoknak látszanak, amelyek 
nálunk is forgalomban voltak s abból azért 
kivétettek, m ert nem volt keletjük. Miután azon
ban, amint tudjuk, úgy A usztriában, m int Magyar 
országon a dohányigazgatás egyformasága reczi- 
proczitás alapjai! be van hozva különösen abban 
a tekintetben, ami az elárusítandó szivarnem ek 
elnevezését és árát illeti, ennélfogva csodálko
zunk, hogy nálunk egy szivarnem a forgalomból 
kivétetett, amely A usztriában forgalmat csinál s 
talán nálunk is csinálna. Azonkívül meg kell 
jegyeznünk, hogy sok fogyasztó, aki Bécsi)öl 
jön, ezen szivarokat onnét magával hozza, s ha 
csak azért is, hogy oly szivarral rendelkezzék, 
amely nálunk nem kapható. Es bár mi a szóban 
levő szivarelárusitásnak semmiféle különös fon
tosságát nem tulajdonítunk, ezen ügyet csak 
azért hozzuk szóba, hogy jövőben ily egyenlőt
lenség té rt ne hódítson, m ert ulóvégre mind a 
két dohányigazgatóságnak nem  lehet az a k íván
sága, I íogy egyik a másnak arán károsodjék.

Koronaérték A ni. kir. pénzügym iniszter által 
elkészített s még ez évben a törvényhozás elé 
terjesztendő törvényjavaslat alapján az lSifá. 
évi 117. l.-ezikkcl m egállapított koronaérték 
iSlMJ. évi jan u ár hó 1 -töl kezdve, m ini egye
düli és kizárólagos törvényes érték az 1SÖ7. évi 
10. t.-cz. által m egállapított s későbbi törvények 
által fenn tarto tt ausztriai érték helyébe lép. Ezen 
időponttól kezdve tehát az összes állami, tö r
vényhatósági s községi bevételek s kiadások a 
korona értékben állapitandók meg. úgyszintén 
az összes állami, törvényhatósági és községi 
pénztárak s hivatalok szám adásai, nem különben 
a külön közhatósági felügyelet a la tt álló vagy 
közérdeket szolgáló testületek, alapok, egyesüle
tek, társaságok, szövetkezetek és intézetek könyvel 
s szám adásai a koronaértékben vezetendök. és 
a rendeletekben, szabályrendeletekben, közható
sági és közhivatali intézkedésekben, ha tároza
tokban és hirdetm ényekben pénzösszegek csak 
koronaértékben fejezet idők ki. A koronaérték 
érmei az 1S92. évi 17. t.-czikkben megállapított 
fizetési erejükhöz képest minden törvényes érték 
ben történő fizetésnél elfogadandók. Az ausztriai 
értékű ezüst egy forintosok azonban mindaddig, 
a inig a törvényhozás ezeket forgalmon kívül 
nem helyezi, minden fizetésnél az ezüst egy
forintost. két koronával számítva, korlátlanul el
fogadandók, azonban az ISO?. évi f. t.-cz. 2. és 
o. sz. alapján vert u. n. körmöczi «S és 4 fi tos 
aranyok, nemkülönben az 18U2. évi 17. t.-cz. 
1). g-a alapján kereskedelmi érm ekül vert a ranyak
nak a koronaérték érm eit helyettesítő fizetési ereje 
nincs. Ennek következtében az I .Sülj. évi jan u á r 
1-től kezdve a következő érm ek szolgálnak ki
zárólag fizetési eszközül: az arany 2o <’•> ]o 
koronások, az ausztriai értékű ezüst egy forin
tosok (a koronával szám ítva), az ezüst egy koro
nások. nikel 20 és 10 filléresek és a bronz 
és I filléresek. A koronaérték helyett m ás bel
földi vagy külföldi veretű érm eknek, nem külön
ben más fizetési eszközöknek fizetésül adását, 
vagy elfogadhatásál csupán a in kir. pénzügy- 
m iniszter engedélyezheti és az erre vonatkozó 
engedély a hivatalos lapban közzététetni fog.
Az IS1*0. évi január l-től kezdve kötött jog
ügyletek. ha m eghatározott érték nincs m e g 
nevezve. korona értékben kötőiteknek tek in ten
dők. hacsak valamely fél az t a szándékol, hogy 
a felek inas értékben kívánlak megállapodni, 
be nem bizonyítja, úgyszintén minden ISÜÜ. é \i 
jan u ar ho I je elolt jogilag m egállapított fizetési 
kötelezettség a jelz.-tt naptól kezdve korona- 
értékben lelje.*-i lei idő.

; Heltai Nándor.
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I N H 4 L T .  Dic! Huvannah-Zigiirre. — tíuhlechter Geachilflagang. — VermiHcbtes. — Bripfkusten dér Redaktion.

Die Havannah-Zigarre.
Wenn mán (len geringen Consum dér 

Havannah-Zigarre inul zwar jener, jvelche 
in den Trafikén erhiiltlich ist. ziiin Mas- 
stabe niinnit und vermeint, dass cin 
solcher übcrhaupt kamu existirt, dann 
in t mán sich gewaltig. Die Havannah- 
Zigarre hatte schon liingsl cinen sehr 
ergiebigen Consum durch den Verschleiss 
in den Trafikén erzielt, wenn nun 
wenn solche ülierhaupl vorhanden wiiren. 
Die paar Sortén, welehe da zu habén 
sind, dérén Nanien und Gestalt bereits 
auf eine sehr lángé Laul'babn zurück- 
sehen, dicse paar Sortén thaten besser, , 
wenn sie vöm Schauplatze überhaupl 
verscbwinden wiirden, als dass sie bloss 
ein Schaustück in den Trafikén bilden, 
die mán nur dann ankaufi, wenn mán 
gerade eine Wette vetroren oder gewon- 
nen hat.

Was sollen auch dicse sogenannten 
Regalia-Britannica in dein Verschleiss, die 
kein Mensch kaufl und die dér Tralikant 
nur mit Widcrstrebcn auf Láger hiilt. üas 
Schachlelchen Zigarren, welches bei dein 
Versohlcisser zumeisl ein Jahr láng liegl. 
bringt nacfi Verkauf des ganzen Hundert 
nettó so viel Niitzen, als das investirte 
Kapital in dér Sparkassa tragen wiirde. 
Wer wird sieh alsó mit dein Verkaufe 
cines soleben Artikels sonderlieh befassen?

Nicht besser gebl es dér Regalia- 
Media und nicht viel besser dér Londres. 
Unseres Eracbtens nach iniisste es doeli 
auffallen, dass in so und so vielen Hun- 
dérién von Traliken, die sich milliliter in 
den vöm bestén Publikum hewobnten 
Sirasson hetinden. dicse Zigarren last 
gar nicht gekauft werden. Wir wiirden 
rathen, sammlliehe Havannab-Zigarren 
aus dein allgemeinen Verschleiss zu zie- 
hen, wüssten wir nicht, dass die Ver- 
schleisser dadurcb in grösste Verlegen- 
heil kiiincn, delin schliesslicb kőimen sie 
donnáién zmnindest sagen, sie bábeli 
Zigarren bis zu 24 Kreuzern auf Láger, 
was sonsl bei !) Kreuzern enden wiirde.

Aher, es sind nothwendig bessere 
Sorlen in dein Trafikverschleisse und 
wiiren es aucli nur Zigarren bis zu 15 
Kreuzern, jedocli miisste darin eine Aus- 
wabl vorhanden sóin und ausserdem 
aher auch die Paekehen zu vier Stück 
wieder eingel'iihrl werden.

Gleichwohl wiirden wir, im Falié eine 
durchgreil'ende Reform mőglich wáre, 
welehe das Verhüllniss zwischon Spezi- 
alitatensorlen und Trafiksorten regéli, ölnie 
Wei teres dal'iir sóin, dass sammlliche 
I lavamiah-Sorlen aus dein allgemeinen 
Verschleisse gezogen und (leien Verlrieb 
gén au auf solche Art elTolgen sollle, wie 
die Spezialilaleusorlen dermalen in Ver- 
trieh gesetzl werden. Iliill maii es Fiir 
iinthunlich und unzweekmassig, dass die 
Havannah-Sorlen in den ('ralikén ver- 
nielirt werden und dérén Verschleiss 
überhaupl in rationeller Weise erlolge,

so sehen wir nicht ein, warum dér paar I 
Sortén wegen, dérén Consum nicht nen- I 
nenswerlb ist, eine Trafik Havannah- 
Zigarren versclileissen sollte. Ist die Ein- 
ziehung dér inlánder Sortén aus den 
Spezialitaton-Lagern und déren Uebcr- 
gabe in den Tralik-Verscbleiss durchführ- 
bar, so erölfnet sich für die Trafikanten 
eine ganz neue Erwerbsquelle, ein ganz 
neues ergiebiges Gebiet des nutzbringen- 
den Ilandels, dér den Verlust dér Havan- 
nah-Zigarren mebrfach aufwiegen würde. 
Aher auch dér Spezialitaten-Verschleiss 
gewanne dadurcb eine ganz neue, bis- 
her ungekanntc Kundschal'l, iudeinViele, 
die géme eine Havannab rauchen wür- 
den, inimer und immer wieder zu den t 
nabeliegenden paar Sorton greifen, welehe 
in den Traliken zu babon sind, und da 
ihnen dieselben nicht passen, so liléiben 
die Versuche, solche zu kaufen, ohne 
Kolgen fiir die Nachanschaffung, zumal 
dicse Sorton, wie gesagt, nicht ent- 
sprecheii.

Wie ganz anders jedoch ware es, wenn 
die Spezialiüiten-Geschafte keinen auclern 
Beruf hátién, als nur ecble Havannab- 
Zigarren, Tabuké freinder Provenienz, 
sowie Zigarretlen, welehe bloss im Aus- 
lanole erzeugt werden, zu versclileissen.

Mit Fug und Reclil könnte mán 
erst dann von einem wirklichen Spezi- 
alilaten-Geschafte sprechen, wohei nocli 
ausserdem zu bemerken isi, dass sich 
die Kundschal'l, welehe Havannab-Zigar
ren ausliinder Tabuké oder Zigarretlen 
raiicht, merklich vermehren würde.

Unser Bestreben ist darauf gerichtet, 
auf doni Gebiele des Tabak-Monopols, 
alldas, was schadigend, veraltet oder nicht 
zeitgemiiss ist, eulfernt, alldas, was wir 
für zweekmassig und fortschrittlicli erken- 
nen, eingelubrt zu seben. Dics voraus- 
gesebiekt, haltén wir den Verschleiss dér 
Havannab-Zigarren in den Traliken, wie 
er dermalen besteht, als eine veraltete, 
für die Jetztzeil nicht mehr passende und 
mit Riicksiohl aufden Spezialitaten-Handel 
gar nicht mehr möglicbe Gepllogenbeil, 
welehe entweder ganzlich abgescIiaITt oder 
ju durcbaus neuer Fönn eingerichlel 
werden miisste. Ganz ahgesehcn davon, 
dass das Laieiipulikmn den Unterschied 
zwischen Spezialilaten-Sorlen und Ha- 
vaiinah-Sorten niclil kenut, ganz ahgesehcn 
davon, dass es vermeint, die Zigarre ;i 
7 Kretizer, welehe als Regalia-,Media in 
den Spezialitiilen-Geschafleii zu habén 
ist, ware eine Havannab, und die Regalia- 
Media á Ifi Kreuzer in den Traliken 
wiirc es nicht, ganz abgesehen alsó von 
dicsen allerdings heacblenswerthen Ano- 
nialien. welehe sich, wenn auch unhcroch- 
tigt, dein Kiiufor aiifdrangen niüssen, 
gihl es nocli zabkeiche Gründe dal'iir, 
emllieh eine Reform zu schalíen. welehe 
dicsen Zuslanden ein Emié maciit. Maii 
béliébe ducii emllieh cinmai oinzuseheii, 
dass es nicht Sache des Rauchers isi, 
dass er sich Fachkennlnisse aneigne, mii

zu unterscheiden, was ecble Havannab 
oder was inlandor Fabrikál isi. Dafiir hal 
dér Verkiiufer zu sorgen, heziebungsweise 
die Fabrikation. Mari hetrachte doch den 
Raucber als niehts anderes, denn als 
einen Menschen, dér, wenn er eine Mono* 
pol-Zigarre kaufl. gar nicht darüher riacb- 
denkl, was er kaufl. In Slaaten, wo kein 
Tabak-Monopol besteht, da ist es Sache 
des Rauchers, sich im Laufe dér Zeit 
dicse Kenntnisse anzueignen, was bei 
mis nicht dér Fali ist.

Dalier komiul es auch, dass dér 
Lilié hier von Spozialitiiton-Sorten spricht. 
als bekomme er eine wirklicb echte 
Havannab, wiihrend er die 24-Kreuzer 
Zigarre in dér Trafik nur dann für ent- 
sprecliend lein oder biliig gémig findet, 
wenn er Kenncr ist, mid solche Leute 
gibt es nur wenige.

Es braucht daher nicht Wunder zu 
nehmen, wenn die Havannah-Sorten in 
den Traliken keinen oder nur sehr ge
ringen Absatz erzielen, was sowohl die 
Tabak-Regie als den Verseblcisser direkt, 
indirekt alier auch den Raucher, sowie 
die Zigarre sellist scbiidigl. Wer wird 
auch eine 24-Kreuzer-Zigarre, die in 
cinem kleinen geheizten Geschaftslokale 
1 2 Jahre gelegen halté, lur gut finden?
Wir inöchlen denjenigen sehen! Und 
darum haltén wir dafür, dass in dieser 
Beziebung ebebaldigst etwas geschehe.

! Die verschiedencn Richtungen habén wir 
angegeben und es erührigt blos, dass 
maii sich für eine oder die andere ent- 
schliesst. Entweder müssten die Trafikén 
mii Havannab-Zigarren versében werden, 
dass jeder Nacbfrage Geniige geleistet 
werden könnte und das Publikum darü- 
ber aufgeklart werden, dass diese Sortén 
ecld und aus dér Havannab stammend 
in den Traliken zu habén sind, oder es 
müssten dic inlánder Sorton aus den 

] Spezialitalen - Liiden entfernt und den 
Traliken zum Vcrlricbc übergeben werden 
und die Havannab ausscbliesslich in den 
Verschleiss dér Spezialiliiten-Geschafte 
iiliergehen. Geschieht dics nicht, dann 
wucbert die derzeitige, aus altér, liingsl- 
vergangener Zeit üherkommene Unord- 
nung derart fórt, dass das Publikum 
irre wird und hiiulig lieber zu den bil- 
ligslen Sorlen greift, mii, seiner Meiming 
nacli, nicht übervortheilt zu werden. 
Wir deliken, dass dieser Gegenstand es 
Verdiénél! wiirde, cinci' géműién, geschiifts- 
miissigen Untersuchung unterzogen zu 
werden, in welehem Falié wir garnicht 
daran zweifeln, dass eine Aenderung des- 
selhen sehr hald vorgenommeii werden 
diiríle.

Schlechter Geschaftsgang.
Imvioferne cli*r Konsum von Tabak und 

Zigarren m it den allgemeinen geschíiftlichen 
Verliüllnissen, welehe bekanntlieh seit.lahrosfrist 
sehr schlechle sind, in W rbindung steht, das zu 
eruircn dürfte ziemlich sclnver fallen, wenn es 
niclil gar zűr Umnögliclikeit wird. 'rhatsache ist es,
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dass dió einzelnen Gross- und Kleintrafikanten 
einen merklichen Hückgang in ihren Einnahmen 
beobachten und da hiefür kein andcrer Grund 
gefunden werden kann, so müssen es sichorlich 
dió allgemeinen iiusserst schlimmen Geschafts- 
verhaltnisse sóin, welcho diósé Erscheinung 
hervorrufen. W ohl wurde im let/.tón Owartale 
eine ziomlich bedeutende M ehreinnahme erzielt, 
aus welchem Grunde die S taatskasse m it dem 
Resultate zufrieden zu sein vermag; alléin, fiii* 
uns handelt es sich in erster Reihe darum , 
dass die Gross- und Kleintrafikanten unter 
dem Eindrucke dér allgemeinen tristen Vcr- 
hiiltnisse niclit zu leiden habén, und wenn in 
dieser Bezieliung eine Abhilfe geschalfen werden 
künnte, dass diese auch gefunden werde. In 
Zeiten, wo dér Geschaftsgang stagnirt, wo 
weniger gekauft wird, ist mán geneigt, den 
W aaren, die zum Verkauf vorliegen, die Schuld 
beizumessen, wenn die Einnahmen geringer 
werden.

W ürden wir in dieser Bezieliung einen 
Mangel erblicken. ganz gewise würden wir den- 
selben schonungslos aufdecken. Bis auf den 
.Mangel dér lichten Zigarren, finden wir nur 
sehr Unwesentliches, was sich auf dem Gebiete 
dér Fabrikation verbessern liesse. Doch dér 
Mangel an lichten Zigarren stam m t ja  nicht 
von heute und gestern, e r ist bereits seit sechs 
Jahren  fühlbar, ohne dass dadurch die 
Einnahmen dér einzelnen Verschleisser so gering 
geworden wiiren, wie sie es heute sind. Dennoch 
m uss das Uebel wo anders gcsuchl werden, 
und wenn auch so manche, zűr Mebung des 
Tabakmonopols zahlreiche Neuerungen, die wir 
in Vorschlag gebracht hatlen, nothwendig 
wiiren, so kann sich dies nur auf den Konsum 
im Allgemeinen, keineswegs aber darauf bc- 
ziehen, wonach die einzelnen Verschleisser eine 
Mindereinnahme zu verzciclmen haltén.

Allerdings ist es, unserer Meinung nach, dér 
Spezialitiiten-Verschleiss, welcher den Trali- 
kanten in den Einnahmen schiidigt, zumal 
dessen inliinder Sortén fást sainrntlich kolossal 
steigen. Die Favoritas, sowie die Regalia Media, 
alsó zwei Sortén, welche wegen ihrer Billigkoit j 
den Trafikzigarren sehr nahe stehen, diese 
Sorton, wie auch andere, zeigen eine ganz be- j 
deutende Steigerung, die in keiner YVeise ge- 
rechtfertigt ist, wenn mán in A nbetracht ziolit, 
dass die so sehr beliebt gewesene Trabucco 
konlinuirlich im Verschleisse falit. Es wiirde 
durchaus nicht auífallend erscheinen, wenn diese 
Sortén in dem Falle steigen würden, wenn 
sam m tliche Zigarrengatlungen oder zum indosl 
die mit ihnen parallel im Preisc laufenden 
eben fal Is gesliegen wiiren. I)a dics jedoch nicht 
zutrifít, so tritt, n icht mit I nrecht bei den 
Vorschloissern die Besorgniss cin, dass ihnen 
eine Konkurrcnz erwiichst, welche für ihre 

JOxislonz gofahrdrohend genannt werden muss. 
Schon des Defteren habén wir dem YVunsche 
Ausdruck verliohen, dass diese Sortén dem 
allgemeinen Verschleisse zugetheill werden 
mügén, ein YVunsch, dér unseres Eraclitens 
nach, nicht blos für die Verschleisser beson- 
deres Interessé besitzt, sondern dér auch ge- 
eignet würe, den Verschleiss im Allgemeinen 
zu hőben. W ir dónkén, dass es niclit recht 
sta lthaft ist, einem Ariikéi Konkurrcnz zu 
maciién, dón mán selbor doch zu forciren die 
Absicht hegt und hegen muss. Das Publikum, 
in seiner unberechenbaren Eaune, welches sich 
dér iiusscrlich hübseh adjustirlcn Sorté nach 
und nach immer m ehr zuwendet, os wird 
dieses ihr YVohlwollen im Laufc dér Zeit auch 
auf andere Sortén ausdehnen, und da bekannt- 
licli dér SpozialiUiten-Kalalog sehr reichhaltig 
ist, erwiichst daraus für den Verschloissor eine 
Gofahr, die abzuwenden iiusserst Noth thut.

Dieses Umstandos wegen hat mán vor 
bereits dreissig Jahren, als die ersten Spoziali- 
tilténgeschiifte in Ungarn eingeführt würden, 
auch dió Zahl derselbon nur iiusserst goring 
bemosson, ausserdom  würden solche Sorton er- 
zeugt und in den Vorkehr gebracht, dió für 
jene Sonntagsraucher berechnet waron. die 
eigentlich nicht wissen, was sie rauchen sollen. 
Allmiilig ént stand das Spezialitiitcngeschiift in 
seiner heutigen Form , ohne dass m án darauf 
Rücksicht nimmt, dass m án es liier im Grunde 
gonommen nicht m it «Spezialitiiten», vielmehr 
zum eist mit. inliinder Erzeugnissen zu thun 
hat, welche in die Trafik gehüren. Spozialitiiten 
können wir m it Rücksicht auf die Verschleiss- 
verhiiltnisse nur solche Zigarren nemien, dérén 
Verlriob in dón allgemein zuganglichen Ver- 
schleisslokalen nicht wünschensworth erscheint, 
weil sic nur selton verlangt und verkauft wer
den. Zu dicsem Zwecke eignet sich auch voll- 
stiindig ein einziges Verkaufslokal in dér Maupt- 
stadt, in welchem Sinne, wie oben bem erkt, 
dicse Geschafte auch bői Einführung gedacht 
würden. Nun erhiilt mán aber donnáién bereits 
in fást allén Kafíeehiiusern und R estaurants 
Spezialitiiten-Zigarren, und os brauch t dahor 
nicht YVunder zu nelimen, wenn dieser Spezia- 
litiiten-Verschleiss, dér ursprünglich einen 
Konsum von 200,000 Gulden erzielte, bereits 
die Höhc von l 12 Millionen Gulden in dér 
Ilaup tstad t erreicht hat. Dass diós auf Kosion 
des Trafikverschleissers geschieht, ist somion- ' 
klar und nachweisbar. YY'arum aber dieser ganz 
abgesonderle Zweig des Tabakmonopols, als 
welcher er betrach tet und geführt werden soll, 
ungofahr zwanzig Prozont des Konsums in dér 
Ilauptstadt ausm achen muss, das finden wir ; 
unbegreiflich, zumal dadurch den liaupLslüdli- j 
schen T ralikanten ein nicht geringer Schaden 
vorursacht wird, dér aber auch für das Tabak- i 
monopol koinerlei Nutzen bedeutet, ja. ganz im 
Gogentheil. lm selben Verhiiltnisse stoht auch 
dér allgcmcinc Y'erschleiss zu doni Spezialitiiten- 
Verschleiss in dér Provinz. Mán berochne nur 
óimnál die Steigerung dós letzteren und den 
Rückgang des erstoren, und das Fohlende wird 
sich zum indosl zum grossen Theile finden.

Das wiiro nun ein oinziger, aber auch sehr 
wichtiger und sehr boaclitensw erther Grund, 
welcher dón schlechten Geschitfsgang, dón die 
Verschleisser beklagen, erklürlich maciit. Andere 
Gründe mügén wohl auch vorhanden sein, die 
Ursache dessen zu begründen, wahrschcinlich 
dér volkswirthschaftliche Niedergang, dér vor 
drei Jahren begonnen und soine vorheoronde 
YVirkung nnnm ehr im m er vehem entor fűiden 
liissl. YVas in solchen Zeiten von Seite dér- ; 
jenigen Industrie gethan werden müsste, die 
einen Ariikéi m it stoigondom Erlblg in Verlriob 
zu solzen beslreb l ist, das zu konnzciehnen 
und vorzuschlagen, ist niclit unsore Sache. Sió 
kann es nicht sein, weil dér S laal, will er | 
otwas für soine eigenen Verschleisser thun, diós 
nur aus freiem Antriebo thun kann, im YVego 
dér Billigkoit und dér humánon Bclhaligung.

Den Verschleissern goh tes derm alen schlcchl, 
was liegt da niilier, als dass mán die Erlheilung 
nouer l.izenzen unlerlasse, P ad it und Stouer- 
nuchliisse bewillige und hauptsachlich die iiin 
hallos len botroíTonon Verschleisser nicht durcli 
Stouorexekutionon und dóriéi Zwangsinitteln an 
ihre Zahlungspflicht maimé. YVas wir aber vor 
allém Andern wünschen, ist, dass inán m ass- 
gobendon Ortes sich ein wenig dam it besehiiftigo 
und zu konslaliren traclite, inwieferne unsore 
Schilderung des schlechten Geschüftsganges auf 
W ahrheit berulit und auf Mittel bedachl wordo, 
das ohne Zwoifol herrschendcElend nach Müg- 
lichkeit zu lindern.

Vermischtes.
Dér Zigarren-Automat. W ie w ir vornolim on, 

g o lan g t dór Z igarren -A  u tóm at, gem iiss doni 
W’misclio dós kön. míg. F iim nzm in isterium s, 
ab erm als  zur U eberpriifim g in dió F rnnz- 
stüd lor Talm kfnbrik , wo dessen  Fnnktion iro ii 
m inm ehr endgiltig , von Fiudilenton orprobt, 
erfolgen soll. H offontlich w ird  nini ondlicli 
die so vielfach von tilirte F in g é  dór S o n n tag s-  
ru h e  dér T rafiknn ten , w elelio sc»it sieben 
daliron  auf dór T ag eso rd n u n g  slo lit, en d g iltig  
goi őst w erden. ( lő n ie  halton  w ir unseren  
goschatzton  L esem  dió Froudo bereite l, dió 
M itthoihm g, dass dió S n n n tag sru h o  eingofiihrt 
w ird, ihnen a ls w illkonnnonos W 'eilnm ehts- 
C adeau zukom m en zu lásson ; alléin  da  dies, 
duroli dii‘ V erln iltn isse beliindort, niolil inohr 
m öglieh ist, wollen w ir dór llo fín u n g  Aits- 
d ruck  verlo iben, dass dór O ste rso n n tag , dór 
a lle rd in g s in w eiter F érné ste lit, d é r erste 
S o n n ta g  sóin müge, wo dió S o n n tn g sru h e  
dór T rafikan ion  und hauptsüchLich diojonige 
dór T rafikan t inon bogiim on w ird. F s  soll, 
w as uns hotrifft, unsor R estroben se in , d ies 
zu erm ögliclion !

Galanes. In OostoiTcieli w ird seit .Jahren  in 
den T rafikon eine S orté  Z igarren  verkauft, 
die II K rouzer koste t, au s eolitom Ila v a n n a h -  
Talm k fahrizirt, und wie w ir g lau h cn , iin 
In lande erzeugt, ist. I)ieso ( la lan o s  scheinen  
d ieselben zu sein, w elche auch  bei uns im 
V erkohr w aron und aus dem solhon gozogen 
w ürden, weil dieselben kehien  Alisai/, fauden.
I)a jedoch , w ie uns bokann l, die ö ste rre i- 
ch ische , sow ie die u n g arisch e  T alm kreg ie  
g le ichm üssig  verfah rt, liauptsaclilicli in doni 
g leichm iissigen  Y’orsohleisse, dór R enom nm g 
und dón P reisen  dér S o rtén , w undort os uns, 
dass hior eine Z igarren-( Ja ttu n g  aufgelasson 
w urde, die in O eslcrreich  iinm erh in  oinpn 
A lisat/, erzielt und w uhrsehein lioh  auch h ier 
erzielen wiirde. A usserdom  beinerkon wir, 
dass  síeli vielo K onsu im m ten , w elche aus 
W ien konunon, dió Z igarren  von dórt Imién, 
und wiiro os auch  n u r darum , mii eine S orle  
m itzuhriugen , w elcho hior nicht zu habon 
isi. O hglcioh w ir doni Y’orsohleisso dieser 
Z igarren  kcine sondorliclio W iclitigkoit bei 
legeli, niüoblon wir gloichw olil dicse Angolé 
genlioit borührt halion und zw ar au s doni 
( in m d o , dam it in Zukm ift oino sololio l ’n 
gloiolilioil niclit p latzgroifo, donn aiu Kndo 
wiinsolion ja  Imidé T ab ak v erw allím g en  niolii. 
dass oino auf K osion dór andoron goschiidigt 
woi’de.

B rie fknstvn  tipr H edaktion .
Herrn A. W. in L. Ilire* Anfrago botrolleiul, 

llieilen wir llmen mit, dass die l'rage dór Somi 
lagsnilie mit ilerjonigen dér Zigarren-Automaton 
/.usammcnliangl,iind werden diese beiden Fragon 
gloiclizoitíg orlodigt.

Herrn H. K. in B. W ir bedauern in dór 
Kistonfrage vorliiufig niclils thun zu können, 
das, was Sic sagon. wiiro vor Jahren  um Platzo 
geweson, jo tzl ist es bereits zu spilt.

Herrn J. Sch. in Budapest. YVir dalikon bestens.

liilfHicdakteur : Ferdlnand Heltai.
Nounmyor K<lo, limlapcst Szeroo8on*ntc/.n 35.
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