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Az év végéhez.
A legközelebb megjelenő számmal fenn

állása hetedik évébe lép ezen, n dohány 
nagy- és kisárusok érdekeit szolgáló 
szaklap.

Ha visszapillantást vetünk azon vív
mányokra, melyeket ezen Írott harczos 
részint elért,részint az általa megpendítetlek 
eredményhez vezettek, fennhéjázás nél
kül nyugodt lelkiismerellel elismerhetjük, 
hogy a dohányegyedáruság terén ezen 
lap megindítása óla nagy előhaladást 
látunk, a mely annak kijelentésére fel
jogosít, hogy ennek nagyobbrősze a mi 
fáradozásunknak köszöni létét. Nagyon 
illetlen volna, mint ama újításokat s né- ! 
mely változások keresztülvezetésével járó 
kalamitásokat, melyek létezlek, itt regis- 
trálni annak kimutatására, hogy ezl mind 
a toll, tinta s nyomdafesték hozta létre, 
bár annak kimutatása egyáltalán nehéz
ségekbe nem ütköznék. Azonban nekünk 
nem az a feladatunk, a megtörténtekért 
babérkoszorút aratni akarni s egyesek, 
különösen az érdekellek köszönetét ki
csikarni, hanem inkább bebizonyítani, 
hogy a „Dohányárusok Közlönyének", 
mint szaklapnak fennállására égető szük
ség van, különösen ha figyelemre mél- j 
tatjuk, hogy a magyar dohányegyed
áruság az osztrák egvedáruság mellett a 
világ összes államai között első helyen áll.

Persze ezl tisztelt olvasóinknak elmon
dani fölöslegesnek kell tartanunk. Mert 
de fartő vitális érdekekről van ilt szó és | 
az életbeléptéiéit újítások egyrészről min
denkinek jólesnek, másrészről csak 
kívánatos, hogy a sok panasz, a mely 
ilt-ott felmerül, egy szaklapban megbeszél
hető legyen, a mely mindazok kezébe 
kerül, a kik hivatva vannak annak el- J 
bírálására és a hiányok megszüntetésére.
S mégis már sajnos azon kínos hely
zetbe jutottunk, hogy a lapunkat olvasó 
dohán ytőzsérek nagyrészének szemre
hányást kell lennünk, úgy a hivatásuk, 
mint a szaklapunk ellen elkövetett meg
rögzött indolencziáért.

Sajnos, a mi dohányelárusilási viszo
nyaink oly alacsony fokon állanak, hogy 
fáradságunkba kerülne az ország 42,000 
dohányárusa közöli legalább a legeseké- ' 
lyebb számot megállapítani, a kik csak 
megközelítőleg szakmájukhoz értenének. 
Sőt az ország dohánynagyárusai között 
találunk olyanokat, a kik a m. k. dohány- j 
gyártmányokat csak azért tartják, hogy 
boltjukban eladásra készen álljanak és j 
üzletük nagyobb forgalmát elősegítsék, 
egészen eltekintve a vidék kis dohány
árusaitól, a kik egy pár dohányfajtát csak

a pálinkát szomjazó parasztok kedvéért 
tartanak.

így csak egy csekély része marad azon 
árusoknak, a kik testtel és lélekkel hiva
tásuknak élnek s ezek azok, a kik e 
szaklaphoz első megjelenése óla ragasz
kodnak, annak tendeneziáit lelkesedéssel 
helyeslik s vezetésünk után indulnak.

Es ebben fekszik az ok, hogy lapunk 
nem képes mindazt keresztülvinni, a mit 
programmszerüleg keresztülvezetni vállal
kozol!. A dohánykisárusok ezrei és a 
dohánynagyárusok százai, a kik hivatá
sukkal legkevésbé sem törődvén, magu
kat önként a közösségből kivonják, túl
nyomó többségük által az ügynek annyival 
is inkább ártanak, mert csak papiroson 
szerepelnek. Az ü ténykedésük sem cse
lekvő, sem passzív és miután számuk túl
nyomó nagy, nem vagyunk képesek 
egyebet tenni, mint a viszonyokkal szá
molva, a jelenlegi megszokott módon 
ténykedésünket tovább folytatni. Hogy 
milyen a mi ténykedésünk és mit értünk 
el vele, azt már említettük és ez oly 
töke, a mely miatt nem kell pirulnunk. 
Sok és igen sok történt az utolsó évek
ben, úgy az elárusitás, mint a gyártás 
terén. A dohánynagytözsér épugy, mint 
a kislözsér nem többé az alárendelt 
hivatalnokok szeszélyétől függő kereskedő 
s ha a jelek nem csalnak, az elárusitás 
oly módon lesz rendezve, a mint azt 
mindenki óhajtja. De a forgalomba ke
rülő dohánytermékek is esetröl-esetre oly 
formában lesznek gyártva, a mint azt a 
közönség ős az árusok kívánják. Sőt a 
legutóbbi napokban volt alkalmunk tapasz
talni, hogy az évek hosszú során át 
sürgetett világos szivarok már most nagy 
mennyiségben készülnek, illetve a váro
sokba elárusitás végett küldetnek. Ezen 
tünetek egészen világosan tanúskodnak 
arról, hogy a közönség és az árusoknak 
általunk hangoztatott óhajai illetékes he
lyen ügyelem he vétetnek s arra oly súlyt 
fektetnek, mint magára a dohányegyed- 
áruságra.

A kit az általunk képviselt ágnak 
állami kezelésénél előforduló eshetőségek 
érdekelnek s azokat felfogni tudja és ha 
lapunkat figyelemmel kiséri, annak arra 
a meggyőződésre kell jutnia, hogy hiva
tásunkat egyoldalúkig semmicselre sem 
fogtuk fel. Mi megbíráljuk úgy az egyik, 
mint a másik oldalon mindazt, a mi 
előttünk károsnak látszik s nem hall
gatunk el semmit, hogy ha kell azon 
veszélyekre rámutatni, a melyek ebből 
előállhatnak.

Messze távol eső vagy megtörtént, de 
meg nem történtté nem tehető események 
figyelmünket csak annyiban költik fel, a

mennyiben azokat a később tapasztalható 
mulasztásoknál, mint begyűjtött anyagot 
felhasználhatjuk.

Mi ezen magatartásunkat helyesnek 
tartjuk és csak a dohányegyedáruság 
terén kell előre törekednünk.

Ezen okból az egyesek érdeke csak 
akkor tartozik ránk, hogy ha az összesség 
érdekkörébe vág. Ez okból a mi tudósí
tásaink az események fölül úgy hangza
nak, a mint ilt vagy ott történtek, menten 
minden dicsérettől vagy bírálattól, hanem 
a tényálladéknak megfelelően híven. Egy 
oly szaklap, mint a mienk, hogy ha a 
kitűzött czélját becsülettel elérni akarja, 
nem beszélhet akkor, a mikor hallgatnia 
kell s nem hallgathat akkor, a mikor 
beszélnie kell. A m. k. dohányjövedéki 
igazgatóságot azon eltökélt szándék kell 
hogy vezérelje, miszerint gyártmányait 
folyton javítsa és a közönségnek valami 
értékeset nyújtani képes legyen, de azon
kívül azon fontos feladat vár reá, hogy a 
dohányegyedáruságot jövedelmezővé tegye.

Hogy ezen mindkét czél könnyen 
összeegyeztethető, mutatják azon ered
mények, a melyeket mindenkor és szí
vesen elismertünk. Mi azonban főleg azt 
akarjuk elérni, hogy az árusok e mellett 
nemcsak hogy ne hátráltassanak, hanem 
lehetőleg előinozdittassanak.

A mi törekvésünk, a melyet e téren 
kifejtünk, abban áll, hogy az árusokat 
keresetképessé tegyük s a hivatásukat 
mindama apró s nyomasztó terhektől 
megszabadítsuk, a melyeket észlelünk.

A mi feladatunk, a mint látható, nem 
könnyű s ha mégis azon szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy eredményekről 
beszélhetünk, akkor büszkék vagyunk 
ezen eredményekre, daczára annak, hogy 
a nehézségek, melyeket le kellett küzdo- 
nünk és épen azon körből származtak, 
a melyekért dolgoznunk kellett, bennün
ket kijózaníthattak volna. És igy jelen 
számmal zárjuk le ezen jó, érdemes és 
nehéz ügynek szolgáló szaklapnak hatodik 
évszámát azon egyedüli kívánsággal, hogy 
a mi törekvésünk minden oldalról azon 
értelmezéssel találkozzék, a mely szük
séges, hogy azon nemes ezőlok eléres
senek, a melyeket zászlónkra irtunk: 
Előmozdítását az egyedárusárjnak s általa 
az elárusítók érdekeinek előmozdítását.

A belföldi különlegességi szivarok.
Pécsen keresztül kaptunk egy szakértőtől levelet, 

a  ki azon czikkünkel, amely a  belföldi különlegességi 
szivaroknak az általános elárusitás alá bocsátása 
iránti javaslato t tartalm az, teljesen osztja s an 
nak az ado tt viszonyok között nagy fontosságot 
tulajdonit.
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Hogyha a  levélírónak hitelt adhatunk, a mint 
hogy nincs okunk az ellenkezőre, akkor a mi 
javaslatunk, hogy Rabbi Akiba szavaival éljünk, 
m ár régen megvolt, sőt m ár többször lett elő
terjesztve, a nélkül, hogy végleges eredm ényre 
vezetett volna.

A mint bennünket em berünk biztosit, úgy a 
Favorita, m int a Regalia-media, nemkülönben 
az annak idején kedvelt Vevey-szivaroknak az 
általános elárusitásba való bevonása iránt fel
vetett eszme a mk. pü. m inisztérium részéről 
m egpenditletett s annak végrehajtása csak a 
cs. kir. osztrák pü. minisztérium aggodalmán 
múlt. a mennyiben az eszm ét ugyan mereven 
vissza nem utasította, hanem annak keresztül
vitelét m ás időre halasztotta. Hogy ha jól va
gyunk értesülve, akkor elérkezettnek véljük azt 
az időt. hogy az elárusilás terén változás fog 
történni, a mely úgy sem tűr m ár haladékot. 
Hisz az osztrák dohányelárusitási ‘illetve fo
gyasztási viszonyok a mi viszonyainkkal m ajd
nem egyformák.

Azonkívül a két testvér egyedáruság egy és 
ugyanazon elárusitási tarifával bir úgy a szivar
nem, m int név s az ár tekintetében.

Továbbá úgy a  magyar, m int az osztrák eláru
sitási tarifák nélkülöznek impozáns számú oly 
szivarnemeket, a melyek a vevőt a vételre kü
lönösen ösztönöznék. Az a pár szegény szivar
fajta, a mely l 1/* krnál kezdődik és 9 kraj- 
czárnál végződik, ezek oly termékek, melyek 
egy ki* és pénzhiányban szenvedő magán gyá
rosnak. de nem oly két állami dohány egyed- 
áruságnak, a  melyeket nemcsak 130 Irinyi évi 
fogyasztási összeg ;felelt, sőt mi több szükség 
esetében végtelenségig menő összeg felett ren
delkeznek. díszére válnak. Nagyon szívesen ven- 
nők, hogy ha az elárusitási tari Áfában beveze
tett szivarnemek mellé legalább paralell szivar- 
nemet állítanának, a  mely árban ugyan egy, de 
kinézésben más form át nyerne. Továbbá, hogy 
az árak ne a  9 krajczárnál végződnének? 
hanem J0, II és Iá kros belföldi eredetű szi
varok kaphatók lennének. De mit várjunk attól 
a pár szi varnem tői, a mely névben, árban, alak
ban s kinézésben száz év óta változást nem 
szenvedett.

És hol kellene ezen különbözeiéi keresni ? 
Talán jóságában? hagyjuk a z t!  Talán formá
jában? Ez mégis m odernebb le tt!  Talán az 
árban ? Nem. az árak azért nem hittek nagyobbak, 
m ert a  mai krajezár a  volt krajczárnál nem 
több ! De minden gyáros köteles legalább egy 
félszázadban a  gyárm ányain valami változást 
végrehajtani és e tekintetben nem lehet a  szi- j 
vargyáros az utolsó ! Egyedáruság ide, egyed
áruság oda, utóvégre az egyedáruság is csak 
minden körülmények közöli existálni akar és 
ezt mindenki tudja. Tulajdonképen számolni 
kell az idővel és újat kell te rem ten i!

Hisz kedveskedések nyújtásával, ugv véljük, 
az egyedáruság uj és újabb felvirágzását akarja 
látni s azt nem olyan formában vezetni, a  mely 
az újabb korral lépést tartani nem képes.

Ali a  szivarnemek az általános elárusitásban 
való szaporítása ügyében többször em eltük fel 
szavunkat, de véleményünknek tagadása még 
sohasem következett be, sőt ellenkezőleg, min
denütt s minden helyen véleményünk osz tato tt 
De mindig és m indenkor azzal az ellenvetéssel 
találkoztunk, hogy a  szivarnemek szaporítása 
az állami elárusilásnál sokkal nagyobb akadá
lyokba ütközik, m int a  magániparnál. Szívesen 
osztjuk ezt, a mennyiben ezen nehézségeket 
belátjuk s ezek előttünk nem is ismeretlenek. 
Azonban m it jelentsen az, hogy két olcsó és 
kedvelt belföldi szivarnem, a  milyen a  Kavoritas 
és Regalia-media, a  különlegességben árultassék, 
a helyett, hogy azokhoz mindenki hozzáférhe- 
téso által fogyasztásának megtizszerezedése elö

mozdillassök és lehetővé tétessék, ez nem megy 
a  fejünkbe. Leheleden, hogy ennek az elárusi
tási provisio volna az oka. a mely az általános 
elárusilásnál magasabb ugyan, de egy tok szár
nál többet nem ér és ez legyen az az akadály, 
hogy ezen szivarnemek az általános elárusítók
nak ki ne szolgáltassanak.

Akár hogy gondolkodunk a felől, ezen dolgot 
egy irányban sem tudjuk a szükséges gyakor
lati inlézménynyel összhangzásba hozni, s indo
kolni, hogy ha az elárusilás terén ezen kis vál
tozást elmulasztják vagy elodázzák. Vagy talán 
ezen szivarok előállítása, feltéve, de nem en
gedve, hogy ha azok forgatnia még oly óriási 
volna, zavart okozna-e? Ezen eset a  lehetetlen
ségek közé tartozik, a  mennyiben az előállí
tásuk lehetetlensége egyforma volna, eltekintve 
attól, a nőtlön növő fogyasztásuk meg nem gá
tolható, a Duna folyásának egy vagy két kézzel 
való ineggátlásával.

De menjünk a dologra !
Az általános elárusitás szükségli a  szivarne

mek előterem téséi, és szaporítását, szükségei- 
egy pár szivarnemet, a mely lö. i i  és 12 kraj- 
czárba kerülne, szükségei egyúttal egy gyönge 
világos, olcsó oly szivarnem et, m int a Regalia- 
media s ez mind egy pillanat a latt megvolna, 
hogy ha az a kis változás, a mely minden ne
hézség és a gyárak különös m eglerhellelése, 
valamint más fogyasztásnak örvendő szivarok 
veszélyeztetése nélkül keresztül vitetnék és életbe 
léptetnék.

A mi a különlegességi árudákat m agát illeti, 
azok lassan-lassan javaslatunk értelm ében kizá
rólag a külföldi szivarnem ek elárusitásával len
nének megbizandók, annál is inkább, m ert ter
mészetszerűleg különlegességek csak ezek le
helnének.

Nagy ellenmondás, ső t absurdum nak nevez
hető az a körülmény, hogy a különlegességi 
árudákban 5, 6 és 7 krajezáros szivarokat kell, 
hogy , valaki keresse, inig ellenben a 24 kros 
szivarok a  közönséges árudákban mindenkinek 
rendelkezésére állanak. Utóvégre kell, hogy ezen 
az elárusilás terén m utatkozó alig érthető  hi
bák megszüntessenek, hogy ha nem csak anyagi, 
hanem erkölcsi eredm ényt elérni akarunk, a 
melyeket a két állam területen létező egyed
áruság egymással szem közt állít, s a hol arról 
van szó, hogy nemcsak az ipari, hanem keres
kedelmi téren is becsületet arassunk.
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Segédszerkesztő : Heltai Nándor

Ajánlat.
54750 98. A kolozsvári m. kir. pénzügy- 1 

igazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy Gyalu községében lemondás folytán üiv- 1 
sedésbe jö tt dohánynagváruda betöltése végeit 
írásbeli ajánlatok beadása u tjm  1898 évi 
deczember hó 30-án d. e. 10 órakor a pén z
ügy igazgatóságnál versenytárgyalás fog tartatni.

A versenytárgyalásban részlvenni kívánók 
sajátkezű lég aláirt s 50 kros bélyeggel ellátott 
lepecsételt ajánlataikat f. évi deczember hó 30-ik 
napján d. o. 10 óráig alólirt pénzügyigazgatóság 
főnökségénél nyújtsák be.

Dánalpénz fejőben az ajánlathoz 200 Irt kész
pénzben vagy a tőzsdén jegyzett értékpapírok
ban melléklendő, továbbá a nagykorúságot, pol
gári állást és erkölcsi magaviseletét igazoló bi
zonyítványok is csatolandók. Az ezen vállalatnál 
mérvadó feltételek és az azzal egy bekötött köte
lezettségek iránt, valamint a szerkesztendő ajún 
latok miképeni kiállítására nézve pályázni kívá
nók által alulirt pcnzügyigazgalósúgnál és a ko
lozsvári pénzügyőri biztosságnál bővebb felvilá
gosítás szerezhető.

Kolozsvárit, 1898. évi deczember hó 10-én.
M. kir. pénzügy igazgatóság.

Ajánlat.
65720 98. A nyitrai m. kir. pénzügyigazgató

ság ezennel közhírré teszi, hogy érsekujvúri 
dohány nagy és különlegességi árudának nyilvá
nos árlejtés utján leendő betöltése végett 1898. 
évi de czember 29-én déM őlli 10 órakor a pénz
ügyigazgatóság hivatalos helyiségében verseny
tárgyalás fog megtartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által 
a dohányeladás után igénybe veendő ellátási dij 
fogja képezni, mindazonáltal a kincstár fentartja 
magának azon jogot, hogy a versenyzők közölt 
szabadon választ hasson, mi okból valamely ver
senyző semmi esetben sem lúmuszlhal igényt 
a betöltendő nagyarudának adom ányozására csu
pán azon okból, ha esetleg a legcsekélyebb el
adási jutalékot veszi igénybe.

Ezen dohánynagváruda, melynek volt vállal
kozója 1 azaz egy százaléknyi lőzsdijban, külön
legességi áruda után pedig .3 (három) " , díjban 
részesittelett, a dohányanyagot a 91 kilom éter
nyi távolságra fekvő pozsonyi kir. dohánygyár
ból a bélyegeket és valtóürlapok szükségletét 
pedig az érsekujvúri kir. adóhivatalit il szerzi be 
és hozzá dohánybeszerzése végett 245 kisárus 
van utalva.

A dohánynagyúruda 1897. évi forgalma össze
sen 200266 Irtot lett, m ehböl a fogyasztóknak 
való saját darusításra  12537 fii, a termelő do 
hány elarusitasra 2176 fii. a hozzáutalt kináru- 
sokra 189553 fii esett, ezenkívül a különleges
ségi dohánygyártm ányokat 7711 fii, továbbá 
belyegjegyek és váltóüriapokat 201 10 frl érlék- 
bt n árusított d , megjcgyozletvén, hogy a du- 
hánynagyaindával a bélyeg és valtóürlapok el
adásának kötelezettsége l , 3" 0-nyi ellátási ju ta 
lék mellett, a különlegességi, valam int valódi 
havanna szivarok eladásának jogosultsága is 
egybe van kötve és hogy az utóbbira nézve 
az eladási engedély I 1,.",, vagy ennél kisebb 
tözsdijnuk igényli vétele melleit adatik inog.

A vállalkozó köteles leend 21 napi szükségletnek 
megfelelő 3500 Irinyi tartalék készletet folyton 
érintetlen, teljességben fenlartani, a dohánynagy 
és az avval egybekötött kisárudál Érsekújvár 
városában élénk forgalmú helyen, egy tökéletesen 
száraz és csinos bolti és raktári helyiségben 
elkülönítve, minden más üzlettől személyesen 
kezelni és a dohányelad isi szabályok 44. §-ábuu 
megjelölt negv rendbeli könyv i pontosan vezetni.

Nyit r á 11, 1898. deczember 12-én.
M kir. iu'-nzügyi g a z g a ló m g .

58754.
vili iS a Arlejtési hirdetmény.

A szolnoki m. kir. pénzügy igazgatóság ezen
nel közhírré teszi, hogy Karczag városában fel
m ondás folytán m egürült m. kir. dohány nagy
áruda betöltése czéljából ezen kir. pénzügyigaz
gatóságnál 1899. évi január hó 5-én délelőtt 
10 órakor írásbeli versenytárgyalás fog tarta tn i.

A- 1897. évi dohányanyag forgalm a a főáru 
dának összesen 131,510 frl 90 k rl te tt ki, a 
kis árudáé pedig 4272 frl 93 krt, m egjegyeztet
vén. hogy ezen főárudához 151 dohány kisárus 
van utalva. Az eddigi eladási dij I '/3 kr. volt. 
A jánlat tárgya az az eladási dij, melyet aján lato t 
tevő igényel.

Állandó raktáron tartandó 6000 frl értékű 
készlet és 4 napi szükségletnek megfelelő, utóbb 
megállapítandó menny iség.

A jánlat esetén 600 frl bánatpénz pénzben vagy 
óvadékhitelos értékpapírokban m elléklendő vagy 
valamely királyi adóhivatalban leteendő.

Az ajánlat 1899. év jan u á r 4-ki déli 12 óráig 
az alant irt pénzügy igazgatóságnak zárt boríték
ban beadandó.

Szolnok. 1898. év deczem ber 12.
M. kir, pénzügy igazgatóság.
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INHALY. Zum .luhrcHdchluHsc. Inlrtnder Spczialitiiten-Sorien. Ajánlat.

Zum Jahresschlusse.
Mit dóm Erscheinen dér naehstfolgen- 

dcn Nuninier trilt dieses, dón Interessel! 
dér Gross- und Kleintratikantén gewid- 
mete Faohblall in den sicbenten Jalirgang 
seines Mesteliens.

Wenn wir honié einon Kiiekblick ani 
die Errungensehaflen werl'en, welclie diese 
papierenen Strejter tlieils eifoehlen, tlieils 
angeregt und zu Erfolgen gefiilirl ba
bén, so inüssen wir ruhigen Gewissens, 
bei Vermeidung jeder Aninassnng, beken- 
nen, dass wir auf dem Gebiele des Tabak- 
Monopols sóit elem Erscheinen nnserer 
Blaller soleb mannigfaebe Eorlsehritte er- 
blicken, die uns dazu berechtigen zu 
sagen, dass cin grosser Tlieil derselben 
unseren Bemühungen zu dalikén isi.

Es wiire zu abgeschmarki, wollten wir 
jede einzelne Neiierung, jede Abslellung 
einer Kalamitiil, wiesie eliedem gelierrsclil. 
bier registriren und den Narbweis er- 
bringen, dass dies Eeder, Tinié und 
IIruckersrbwiirze zuwege gebrachl. ob- 
gleicli diesel’ Narbweis keinerlei Seliwie- 
rigkeil unterliegen wiirde. Alléin, uns isi 
es niebl darum zu tinin, für gescbeliene 
Tbaten Lorbeern cinzusammcln und den 
Bank dér zunao.hsl Betlieiliglen beraus- 
zufordern, als vielmelír darzulegen, dass 
die Existenz eines Eaeliblatles, wie es 
dér .,Dohányárusok Közlönye- isi. eine 
dringende Nolbwendigkeil geworden, an- 
gesichts (lessen, als das ungarisebe Ta- 
bak-.Monopol nebst dem üslerreicliisclien 
un tér sümmlliehen Staalsmonopolen dér 
Well an őrsiéi’ Slelle síeld. Ereilieb, es 
sollle und miisste die Notbwendigkeil 
entfallen, unserem Leserkreise alldas zu 
sagen I Sind es rloch de l'aeto die ureigen- 
sten Interessel!, von (lenen bier die Kede 
isi und komiul doeli jede Neiierung, die 
eingefíihrt, jellem Eiiizelnen zu Gute, 
wie es amlerseits illír crspricsslicli inilzen 
kaim. wenn die maniiigl'aelien Beschwer- 
den, welclie bier und dórt auriauelien, 
in einem Organ besprochen werden, 
welebes all (lenen in die Hiúidé gelangl, 
die bérűién sind, dieselben zu unter- 
suchen und die Mangel zu onlfernen. 
Alléin, leider sind wir in die traurige 
l.age verselzl, einem grossen Tlieil unse- 
res Eeserkreises unler den Versebleissern 
den Vorworf dér krasseslen Indolenz, so- 
wolil Hírem Bemre gegeniiber, wie aueli 
unserem Eaehblatte gegeniiber. maciién 
zu miissen.

Leider steht unser Versehleisswesen 
aul' einer soleb mederen Stul'e, dass wir 
Miibe haltén, unter den 42,000 Ver
sebleissern des Landes, mehr als cinen 
sídír geringen Brneblbeil berauszulindcn, 
dér sóin Fach auch nur oberflaeblieb 
versteben wiirde. Ja, wir linden sogar 
unter den Grosstralikanlen Ungarns solelie 
Leule, welclie die inig. Tabak-Produkle 
ids etwas betraebten, was in ihrem Ge- 
sehaftslokale nur darum zum Verkaufe 
aufliegl, damit ibr Geschiift eine grössere

Frequenz aul'weise, ganz abgesehen von 
dem grösslen Tlieil dér Kleinlrafikanlcn 
in dér Provinz, welcber einige Sortén 
Tabuké balt für sclniapsdurstigo Bauern. 
So verbleibt delin nur nocli ein kleiner, 
sehr kleiner Kreis solcher Versebleisser, 
die ein warmes reges Interessé ihrem Bé
rűié entgegenbringen, und dicsér isi es 
auch, welcber íren und fest, vöm An- j 

beginne des Erscheinens unseres Blattes 
zu demselben bilit und (lessen Tendenzen 
begeisterl billigend, nnserer Fübrerscbafl 
folgt.

Und híerin liegl auch dér Grund, 
wariim nicht alldas, was progranimmassig 
unser Blatt durebzusetzen gewilll isi. uus- 
geftibrt werden kaim. Sind aueli die vielen 
Tausendc von Versebleissern, welclie sieti 
mii ihren Bernt niclit im geringsten 
kiimniern. freiwillig dér Inleressengemein- 
scliaft entzogen, so scliaden sic gleich- 
wohl anderseils durcb ilire erdrückeude 
Majorital. und dies umsoniehr, als sic nur 
auf dem Papier mitgeziiblt werden kőimen. 
Weder aktív, nocb passiv ist ibr Verbal- 
ten, und da ihre Zulil luinunerisch gross 
isi, vermögen wir auch nichls Anderes 
zu tinin, als mit den Verhiiltnisseii rocli- 
nend, unsere ThUitigkc.il in dér bisher 
geübten Weise zu vollführen.

Wie diese Tbiltigkeit besclialTen isi. 
was wir getlian und vollbracht, das ist, 
wie bereits erwillml, ein Kapitel. über 
welebes wir nicht zu orröthen brauclien. 
Viel, sehr Vielcs ist in den lotzten Jahren 
gesebeben, sovvohl auf dem Gebiele des 
Verschteisswesens, wie auf dem dér Fabri- 
kalion. I)er Grosstralikanl isi idiensowenig 
ein von den Launen subalterner Beani- 
len abhitngiger Kaufinann mebr, so wcnig 
dies dér Kleinversehleisser isi, und wenn 
niebl allé Anzeichen. die dalul’ sprechen, 
Irügen, so dürfle dér Verschleiss in einer 
Weise geregeit werden, wie dies wiiuscbeiis- 
wei'tb wiire. Aber aueli die in den Ver
schleiss gelailgeuden l'abak-Produkte wer
den nach und nach in jener Gestalt 
fabrizirl. wie dies Publikum und Vcr- 
sebleisser wfmsebl. I'.rsl in den letzlen 
Tagon haltén wir Gelegenlieil zu erfalircn, 
dass sogar die seil .laliren stiirmisch be- | 
gelirleii lic.blen Zigarren nunmehr in dér ! 
erwiinsebten Menge angefertigt werdim. 
bez.iebungsweise in den Stadion zűr Aus- 
gabe gelangen. Diese Erscheinungen bó
léimul uns ganz deullieh, dass maii 
inassgebenden Drles die durcb uns ver- 
dobnetsebten Wiinscbe des Piiblikums, 
wie d é r  Versebleisser beachlet mid íIiikui 
jenen Werth beilegl, den dieselben aueli 
l'tir das Tabak-Monopol besitzen.

Wer Sitin und Verstandniss für die 
Vorgiinge in dem durcb uns vertrelenen 
Zweig dér staallicben Verwaltung besilzt, 
dér dürfle, wenn er unsere Blattéi’ mit 
Interessé vei'folgt, zűr Ueberzougung ge
langen, dass wir unsere Aufgabe keines- 
wegs einseitig aulfassen. Wir bekiiteln 
auf dér cinen, wie auf dér undorén Seite 
alldas, was uns sehadlich ‘dünkt und I

nehinen kein Blatt vor den Mund, wenn 
es heisst, auf Gefahren hinzuweisen, die 
entsteben köunten. Geschehnisse, die 
weit hinter uns Hegen, oder die nicht 
ungeschehen geinachl werden kőimen, 
erregen nur insoferne' unsere Aufmerk- 
samkeil, als wir dieselben als werthvollcs 
Matéria! für zukünftige Unterlassungen 
verweudcn. Uns ersebeint diesel’ Modus 
als dér richtigste, mii auf einem Gebieto, 
wie das Tabak-Monopol es ist, vonvarts 
zu sehreilen.

Aus dem Grunde kaim auch das Inte
ressé des Einzelnen uns nur dalin be- 
rübren, wenn es in die lutercssensphare 
dér Gesammtheit falit. Aus dem Grunde 
lantén aber aueli unsere Bcrichle über 
die Vorfiille, wie sic sicli bier und dórt 
ergeben, frei von jeder Tendenz zu lobén 
oder zu bekriteln, nur den jewoiligcn 
Thatsachen eutsprechend.

Ein Faehblatl, wie das unsere, wenn 
es ehrlich bestrebl ist, sein vorgestecktes 
Ziel zu erreicben, vermiig auch niclit su 
leden, wenn es schweigen und zu schwei- 
gen, wenn es reden soll.

Die kön. ung. Tabak-üegie. von dem 
Bcslroben géléitől, ibr Produkt stets zu 
verhessem und dem Publisuin möglichst 
Werthvolles zu Iliiden, sic hat aber auch 
nocli eine amiére wichtige Aufgabe zu 
lösen, und diese heisst, das Tabak-Mono
pol möglichst einlraglich zu gestalten.

Dass sicli diese beiden Ziole recht gut 
mileiiiander vereinigen lásson, das bewei- 
sen Besuitale, die wir jederzeit gerne und 
dankbar anerkennen. Für uns jedoch 
handelt es sich aber auch darum, dass 
die Inleressen dér Verschleisscr dabei 
nicht nur niclit gefahrdet, sondern mög
lichst gefördert werden. Die Tendenz, 
welclie wir unserseits dabei befolgen, 
besleht dalin, die Versebleisser erwerbs- 
fiihig zu maciién und ihrem Berufe all 
jene kleinen oder driiekeuden Lasten aus 
dem Wege zu ralimén, die wir irgendwo 
erbliekcn. Unsere Aufgabe ist dalier, wie 
maii siohl, keino leichte, und wenn wir 
gleietiwohl in dér gliicklichen l.age sind, 
von Erfolgen die wir erziell halién, zu 
sprechen, so sind wir stolz auf diese 
Erfolge, wenn auch die Schwierigkeiten, 
die wir zu besteben haltén und die uns 
lediglieb gerade aus jenen Kreisen, für 
welclie wir árbelien, bereitel wurdeii, ge- 
eignel wiiren. uns zu ernlichtern.

Und so beschliessen wir mit dicsér 
Niimmer den sechsteu Jabrgang, diescs, 
einer gulen, würdigcu und hochwichtigen 
Sache dieuonden Fachblattes, mit dóin 
eiuzigen VVunsche, dass unser Bestrcben 
allerseits jenem Verstandniss begegnen 
müge, welebes nothwendig isi, die edlen 
Ziele zu erreichen, die wir auf unsere 
Faluié geschriebcu: die Fördervng d,es
Tabak-Monopols und die Förderung dér 
Inleressen dér Vcrsrhleisser durch dasselbe!



4 D OH  ÁNY Á  l í l J S O  K K Ö Z I . Ö N  Y K.

Inlánder Spezialitaten-Sorten.
Auf dem Uímveg über Wien komint uns das 

Schreiben eines dortigen Fachmannes zu, dér, 
nngercgt von unserem Ariikéi über die inlánder 
Spezialiiüten-Zigarren und dérén tJebergabe an 
den allgeraeinen Verschleiss, unseren Vorschlag 
vollstándig gulheisst und demselben die grössle 
Wichligkeit unter den dermaligen Verhfiltnissen 
beilegt. Können wir dem Briefschreiber Cilauben 
schenken, und wir habén keine Ursache dies 
nicht zu thun, dann isi unser Vorschlag. um 
mit Rabbi Akiba zu sprechen, schon dagewesen, 
ja. er soll sogor schon des Oefteren vorgelegen 
sein, ohne dass es dabei zu einer endgiltigen 
Entscheidung gekommen wáre.

Wie uns unser Gewahrsmann versichert, soll 
dieldee, sowohl die Favoritas-Zigarre, wie aucli 
die Regalia-Media, ferner die zu einer Zeit be- 
liebt gewesenen Vevev-Zigarren, dem allgemei- 
nen Verschleiss einzuverleiben, von Seite des 
kön. ung. Finanz-Ministeriuins angeregl worden 
sein, und die Angclegenheit sliess nur auf Be- 
denken bei dem kais. kön. Finanz-Ministerium 
Oesterreichs, welches jedoch gleichfalls nicht 
enlschicden ablehnte, sondern bloss die Aus- 
führung auf einen anderen Zeitpunkt ver- 
schob.

Sind wir gul berichtet worden, dann hallen wir 
den Zeilpunkt für gekommen, w ozu einer Aende- 
rung im Verschleisse geschritlen werden müsste, 
welche keinen Aufschub vertrügt. Die Verschleiss- 
verhfiltnisse. beziehungsweise die Consumver- 
hfiltnisse in Oesterreich sind so ziemlich die 
gleichen, wie bei uns. Ausserdein besilzen die 
beiden Schwestern-Monopole ein und denselben 
Verschleisslarif, nach Galtung, Narne und Preis. 
Ferner mangelt es sowohl dem österreichischcn, 
wie dem ungarischen Verschleisstarife an einer 
imponirenden Anzahl Sorlen, welche den Káufer 
zum Kaufe sonderlich animiren kőnnten. Die 
dermaligen paar Sortén, welche bei l r 2 Kreu- 
zer beginnend, bereits bei 9 Kreuzer onden, 
sind allenfalls Darbietungen für irgend einen 
kleinen, mit Geldinitteln kampfenden Fabrikan- 
ten dér Privalindustric, nicht aber für zwei 
Staats-Monopole, die über einen jáhrlichen Gon- 
sum von 130 Millionen Gulden verfügen und 
dérén Geldmittel, wenn es Nolh thut, in’s Un- 
endliche reichen.

W ir liessen es uns gefallen, wenn zumindest 
jede dér im Verschleisstarife angeführlcn Sorton 
zumindest eine Parellel-Sorte ncben sicli ha t te, 
die im Preise gleich isi und in dér Form von 
einander abweicht. Weitcrs, wenn die Preise 
nicht schon bei neun Kreuzern aufhören würden 
und es aucli 10-, 11- und 12-Kreuzer-Zigarren 
inlánder Ursprungs goben würde.

Alléin, was wiII mán von dicsen paar Sorton 
eigentlich, die nach Namen und Preisiagen, 
nach Gestall und Aussehen seit cinem halben 
Jahrhundert keinerlei A( nderung erl'ahren habon. 
Denn wo sollte diese Verschiedenheil aucli zu 
suchen sein ? In dér Güle ? Schweigen wir da- 
rüber! In dér Form ? Nun, dió isi allerdings 
m odornergew orden ! lm Preise? Nein, dió Preise 
sind schon aus dem Grunde keine hóhéron ge
worden. weil dér Kreuzer von heute aucli kein 
Kreuzer von eliedem mehr ist!

Nun aber, hat doch jeder Fabrikant die Auf- 
gabe, in cinem Zeilraume von cinem halben 
.lahrhtndert an seinem Fabrikate irgend welche 
sichlbaro und durchgreifende Aenderungen vor- 
zunehmen und nicht iu Ietzter Keibe dér 
Zigarrenfabrikant! *

Monopol hin, Monopol her, schliesslich exi- 
stirt ja das Monopol auch unter allén Umstunden, 
dessen isi sich ja .Jeder hewusst. Alléin, inán

will doch dem Zeitgeiste Rcchnung tragén und 
Neues schalíen! Mán will doch durch Darbie
tungen das Tabak-Monopol stets neu und neuer 
aufblühen seben und dnsselbe nicht nach einer 
Schablone fülnen, die mit dér Neuzeit nicht 
gleichen Schritt hűlt!

W ir habén dér Vermehrung dér Sorton für 
den allgemeinen Verschleiss schon oft das W ort 
seredet und eine Negirung unserer Meinung ist 
noch niemals erfolgt, im Gegentheil, überall 
und aller Orten wurde unsere Meinung getheilt. 
Mán hat uns aber stets und immer entgegen- 
gehalten, dass die Vermehrung dér Sortén im 
staatlichen Betriebe auf ungleich grösserem 
Schwierigkeilen stösst, wie auf dem Gcbiete dér 
Priva Industrie.

Gerne gébén w ir dies zu, nachdem 
uns diese Schwierigkeiten einleuchlen und 
diese uns nicht unbekannt sind. Alléin, was cs 
zu bedeuten hat, dass mán zwei Sortén, wie 
die Favoritas und die Regalia-Media ist, zwei 
verhaltnismíissig billige und beiiebte Sortén 

: inlánder Provonienz, dem Spezialitüten-Ver- 
i schleisse überlasst, anstatt, dass dieselben fúr 

.Jedermann zuganglich einen zehnfachen Consum 
erzielen sollten und könnten, das ist uns nicht 
recht einleuchtend. Unmöglich kaim es doch 
die Verschloissprovision sein, welche im allge
meinen Verschleisse höher ist und die einen 
Pappensticl bedeutet, welches das llinderniss 
biotet, diese Sorton dón Irafikanlen zum Ver
schleisse zu űbergeben. Nach keiner Richlung 
hin, so viel wir darüber auch nuchdcnken, will 

! uns diese Angelegenheil, als mit den praktisch 
| nützlichen Einrichtungen im Einklang stehend,
! motivirt erscheinen, wenn inán die kleine Um- 

anderung im Verschleisse unterlasst odor hinaus 
schiobt.

Oder sollte die Hcrstellung dicsér Zigar- 
ren, falls, wie anzunehm en ist, ihr Abgang ein 
immonser wáre, Verlegenheiten bereiten ? Das 
kann doch unmöglich dér Fali sein, zumal eine 
solche Befürch'.ung das Eingestehen einer Nicht- 
leistungsfahigkeit gleich kame, ganz abgesehen 
davon, dass dér wachsendo Consum ebenso- 
wenig einzudainm en ist, wie dér Lauf dér Donau, 
wenn ihm ein oder zwei Hánde hinderlich sein 
wollen. Doch konimen wir zűr Sache!

Dér allgemoine Verschleiss bedarf einer Auf- 
frischung, bedarf dér Vermehrung dér Sorton, 
bedarf einiger Sortén, welche 10, 11 und 12 
Kreuzer kosién, bedarf aucli einer milden, Icich- 
ten, biliigen Sorle, wie es die Regalia-Media ist 
und das alles wáre im Augenblicke da. wenn 
mán jene kleine Urnanderung vornehmen wollto, 
welche ohne jegliche Schwierigkeit auslührbar, 
ohne die Fabriken sonderlich zu belasten, olino 
einen Nachtheil für andere gut gehende Sorton 
befürchten zu müssen, einrichten wollle. W as 
den Speziftlitfilen-Verschleiss selbst betrifl't, so 
müssten dieselben nach und nach gemáss unso- 

! rém Vorschlage bloss mit dem Verschleisse dér 
auslándor Sortén hetraut werden, umsomehr, als 
dér Natúr dér Sache nach Spezialitfiton nur 
solche sein können. Es liegt cin grosser Widcr- 
spruch darin und erscheint beinahe absurd, , 
dass Jem and in einen Spczialitátcnluden eine 
Zigarre á 5, 6 und 7 Kreuzer suchen mu9s
und die Zigarren á 24 Kreuzer in d< n für allé 
Welt zuganglichen Trafikén. Am Ende muss ja 
auch ein solcher, kauin begreiílicher Fehler in 
den Verseidéi ssverhaltnissen eine Aendcrung 

j  erfahren, will rnan nicht nur materielle, sondern 
auch moralische Erfolge erzielen, welche die 
beiden Slaatsmonopolé mit Recht ins erste Treffen 
slellen, wo es gilt auf industrieellem und kauf- 
mannischein Gebiete Ébren einzuheimsen.

HilfHiednkteur : Ferdi nand Heltai.

AJÁNLAT.
5 2 0 0 1  'O S .

A .székelyudvarhelyi kir. pónzUgyigazgalóság 
részéröl ezennel közhírré tétetik, hogy a lemon
dás folytán m egürült Parajdi dohány nagyáruda 
kezelésének elnyerése végett Írásbeli zárt aján
lat utján ezen kir. pénzügyigazgatóság hivatalos 
helyiségében 1898. deczem ber 80-án, délelőtt 9 
órára versenytárgyalás tűzetik ki.

Az árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által 
a dohányeladás után igénybe veendő ellátási dij 
fogja képezni, mindazonáltal a  kir. k incstár fenn
tartja  magának a jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, mi okból vala
mely versenyző semmi esetre sem  tám aszthat 
igényi i betöltendő dohány nagyárudának ado
mányozása iránt, csupán azon okból, m ert esetleg 
a legcsekélyebb eladási ju talékot veszi igénybe.

A dohány nagyáruda, melynek eddigi kezelője 
21/,0-ed, azaz: kettő egész >/10 százalék törzs- 
dijban részesült, a dohány-anyagot a m aros
vásárhelyi dohányáru raktárból szerzi be és 
dohányanyag beszerzés végeit hozzá 50 dohány 
kis árus van utalva.

A dohány nagyáruda 1897. évi forgalma 
35,506 frt 56 k rt te tt ki. melyből saját kisáruda- 
beli elárusitásra 1209 frt 74 kr., a  hozzá utalt 
kisárudákra 34,290 frt 82 kr. esik. Továbbá 
megjegyeztedk, hogy a dohány nagyárusnak a  
bélyeg és váltóürlapok eladásából 11 .a százalék
nyi jutalék jár.

A pályázók figyelmeztetnek, hogy a dohány 
nagyárus köteles a dohángyártm ányokat ta rta l
mazó ládákat a kir. dohányáruda raktárból a 
megállapított érték lefizetése m ellett tulajdonába 
átvenni. A nagyárudára nézve a  tulajdonos 
köteles 8 napi szükségletnek megfelelő 729 frt 
30 kr. azaz hélszászhuszonkilencz forint 30 kr. 
értékű tartalékkészletet csonkithatatlan állapot
ban fenntartani s azonfelül még a saját kis- 
árudája, valamint a  hozzá u talt kisárusok el
látására kívántaié szükséglettel ellátni; a  dohány 
nagy- és azzal egybekötött kisárudát Pa raj dón 

! élénk forgalmú helyen tökéletesen száraz és 
csinos bolthelyiségben személyesen kezelni és a 

I dohánygyártmányok eladására vonatkozó szabá
lyok 44. §-ában megjelölt könyveket pontosan 

! vezetni.
Mindegyik pályázó köteles a dohány nagy

árudára nézve bánatpénzül 150 frt. azaz egy- 
százötven forintot vagy készpénzben vagy a 
budapesti tőzsdén jegyzett állam papírokban 50 
kros bélycgjegygyel ellátott és sajálkczüleg alá- 

| irt lepecsételt ajánlatához csalóim és az aján
latát, nagykorúságát, polgári állását és erkölcsi 

j magaviseletét igazoló hatóságilag kiállított bizo- 
I nyitékokkal ellátva, legkésőbb 1898. évi deczem 

ber hó 30-án reggel 9 óráig ezen kir. pénzügy
igazgatóság főnökénél posta utján vagy szem é
lyesen benyújtani.

A vállalkozó köteles a dohány nagyáruda ke
zelésével történt megbízásáról vett értesítés 
után, a dohány nagyárudát haladéktalanul á t
venni, ellenkező esetben, s abban az esetben is, 
ha ajánlatától önként visszalépne, bánatpénzét 
elveszti és a dohány nagyáruda betöltése végett 
veszélyére és kárára újabb versenytárgyalás fog 
kiíratni,

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtatnak, a versenytárgyalás befejez
tével vissza fognak adatni, az elfogadott vállal
kozó bánatpénze azonban vissza larlatik.

Sz.-I dvarhely, 1898. deczem ber 7.

M. kir. ])(‘naü</yi(/aegatÓ8(í</.

Nouinayor K<lo, HudupcKt
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