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Szivarkereskedés külföldön.
Különösnek tűnik fel, hogy oly országok- í 

bán, iiliol a dohányegyedámság behozva 
nincsen, a szivarokkal való nagy- és kis
kereskedés nem oly kiterjedt, mint azon 
államokban, ahol a dohányegyedámság 
be van hozva. Egész biztosan fel lehet 
tenni, hogy ott, a hol mindenkinek szabad 
a nagy ős kicsinyben] szivarokkal és do
hánynyal való kereskedés, egy nagy 
része a népességnek egy oly fogyasztási 
czikknek értékesítésére fogja magát adni, 
a melynek előre van biztosítva a keletje ; 
azonban ez nem úgy van. Németország- | 
bán, a melynek négyszer akkora népes- ] 
sége van, mint például Magyarországnak, 
nincs annyi elárusitási üzlete, mint itt, még 
akkor is, hogy ha a sok apró gyárost, | 
a kik Németországban szivarokat elöálli- 
lanak s eladnak, hozzászámítjuk.

Mindenesetre ott úgy áll a dolog, hogy | 
minden vendéglős, minden kávés szi
varokat árusíthat, s ezen módja az el- 
árusitásnak talán nálunk nem létezik? 
Megdönthetien tény, hogy az elárusi- ( 
tási helyek száma külföldön, de főleg 
az általunk említett, s erre irányadó Né- | 
metországban sokkal kevesebb, mint Ma- I 
gyarországon. Es ez sokat mond s meg- | 
érdemli a megokolásl.

Vizsgáljuk csak ezen tünetet közelebbről, 
akkor még inkább csodálkoznunk kell lé
tezéséről. hogy ha számba vesszük, hogy 
nálunk a szivarok és dohányok eladásá
ból várható haszon limitált, nagyon cse
kély, holott a németországi szivarkeres
kedőnek szabad tíz árat magának meg
csinálni, tehát oly magas hasznot huzni, 
a hogy neki épen tetszik. Míg tehát ná
lunk, ha az elárusító egy nagy számba- 
vehetö összeget is bevett, ez alig volna 
(Jég Németországban azzal, a mit ott egy 
kereskedő kis forgalom melleti hasznot 
húz, hogy existálhasson. Es mégis a legna
gyobb városokban, u. m. Derüli, Hamburg, 
Boroszló, München fáradságba kerül az 
embernek, inig egy szivarárudát talál, hogy 
ha az ember akarná magát oly készlettel 
ellátni, hogy a vendéglőben nyilvánuló 
szükségletéi fedezhesse.

Röviden mondva, Németországban a 
szivarkereskedés, daczára az óriási fo
gyasztásnak, olyan, mint az egyéb más 
áruczikkeké. A kereskedők erre való tekin- : 
tettel nagyon iskolázott emberek, a kik
nek van oly készletük, hogy minden 
ízlést kielégíteni tudnak és aránylag kevés 
költséggel oly fogyasztást érnek el, a 
mely nekik többet, mint ekszisztencziát I 
biztosit.

Hogy ha kérdezik, miként van az, hogy 
ott ilv üzleteknek nyitása a szegényebb

népesség részéről nem óhajtatik, a válasz 
abban rejlik, hogy mindenekelőtt az 
ottani társadalmi életviszonyok viszonyítva 
a mieinkhez egészen mások, mint nálunk. 
Első sorban ott mindenki megmaradt 
a saját foglalkozásánál s azt teheti is, 
mert öt teljesen élelmezni képes. Azok 
az ugrások egyik keresetből a másikba, 
ott a legritkább esetek közé tartozik ép 
úgy, mint a hogy minden hivatásos osz
tály rendelkezik ott segély- s nyugdíj- 
pénztárakkal. Nálunk ellenben nem ritkán 
látjuk azt az esetet bekövetkezni, hogy 
emberek, a kik még tegnap a legfénye
sebb körülmények között éltek, egy a 
családban előforduló haláleset miatt, maga 
a család a legszomorubb körülmények 
között visszamarad.

Abból csak azt lehet közelebbről meg
határozni, hogy egy áruczikkel való keres
kedés, a melyhez csak kis töke s még 
kevesebb érlelem szükséges, ez a tömeg 
nézete. Azáltal pedig nálunk ezen szisz- 
temanélküli, szétágazott kiskereskedések 
következtében, egy sem képes megfelelő 
ekszisztencziát, annál kevésbé pénzt és jó 
szágot megszerezni, a német szivarkereske- 
dönek mindkettő biztos. Az ö üzlete láto
gatott, hogy ha szolid és becsületes, ö 
kereskedőnek van elismerve, úgy mini 
a többi s nem pedig, mint szatócs. Má
sodik, a mi Németországban a keres
kedőket keresetképessé teszi, abban a 
körülményben fekszik, mely szerint ö, 
ha egy üzletnél előnyét nem látja, azzal 
önkéntesen felhagy. Hogy ha ez nálunk 
is igy volna, bizonyos, hogy a fővárosi 
kilenczszáz doháuytőzsdék közül nyolcz- 
száznak már holnap kellene üzletüket 
bezárni. A németországi szivarkereskedö 
nagyobbrészt maga kereskedő és nem 
kereskedőim.

Ö csak a létező tényekkel számol és 
nem képzeleti dolgokkal, mint azok, a 
kik dohánytözsdét nyitnak.

Vájjon az az általános fogyasztásnak 
javára van, hogy ha a nagy- és kis-árusok 
száma mérsékelt, erről akarunk tulajdon- 
képen beszélni. Nálunk ugylátszik ezt az 
ellenkező oldalról nézik, a mennyiben 
abban tévednek, h o g y  minél több az 
elárusító, annál nagyobb a fogyasztás. 
Ez abszurdum! Sohasem fog a sok el
árusító miatt a fogyasztás emelkedni, sőt 
ellenkezőleg, a szivarok minősége ezáltal 
rosszabbodik, az elárusító, a kinek nincs 
érdeke, hanyaggá válik, a mennyiben az 
ü fáradozásáért cgyenérték nem kínál
kozik, azonkívül nem tudják meg ott 
sem, a hol azt tudni kellene, mit kíván 
a fogyasztó s mit nem, mert a legtöbb 
dohányárus nem üzletember és a kik mel-

j lette nem nyernek semmit, azokat vajmi ke
vés érdekli, hogy a dohányegyedámság fel
virágoztatásához mi szükséges és mi nem. 
Egyebekben bizonyítják ezt a kereskedelmi 
viszonyok Németországban, a hol a dohány- 
egyedáruság nem ekzisztál és a fogyasztás 
állandóan emelkedik, daczára annak, 
hogy tízezer emberre csak egy áruda jut. 
Nálunk minden faluban van (i— 8 áruda, 
falukon, a melyeknek lakossága 5- -600-nál 
nem több.

Mi az elmondottakban csak beigazolni 
megkisérlettük, hogy épen ott, ahol az 
elárusítók száma kolosszális lehetne, ahol 
a haszon tetemes, a népesség még sem 
műveli ezt a kereskedelmi ágat, mert 
felette nagy konkurrencziát el nem bir. 
A külföldnek van erre érzéke, nekünk nincs ; 
azonkívül a dohányáruda engedélyért fo
lyamodók azt hiszik, hogy bizonyos nye
reségre számíthatnak, miután az állam az 
engedélyeket a legnehezebb körülmények 
között adja. Nem egészen alap nélkül 
gondolja azt olyan, aki a viszonyokat 
nem ismeri, hogy az állam csak akkor 
ad engedélyt, hogyha alapos kilátás van 
arra, hogy az elnyert helynek bizonyos 
fogyasztása jut. Hogy a fővárosban vannak 
tőzsdék, a melyek évente 1000 frt bruttó 
jövedelmet bevesznek és 12— 1500 frtnyi 
évi költséget viselni kénytelenek, azt senki 
sem hiszi. Pedig ez úgy van és aki 
abban kételkedik, annak adatokkal szol
gál halunk.

Hogy az illetők ezt ügyetlenül teszik, 
hogy iiy körülmények között miért nem 
szüntetik be üzletüket, ezek oly kérdések, 
melyekre könnyű volna válaszolni, ide 
azonban ezek kérdésének megfejtése nem 
tartozik. Itt csak azt akarjuk beigazolni, 
hogy sokszor a „kevós“ is „több" lehet. 
Hogyha az elárusitás nálunk a folyton 
előretörő gyártással együttesen s egyenlő 
lépésben halad, akkor a szivarokkal 
való kereskedés terén mutatkozó tünetnek 
megfigyelése, amint ez külföldön gyakorol- 
tatik. nélkülözhetetlen. Majd annak idején 
mindaz, amit mondottunk, be fog követ
kezni, miáltal nálunk is egy egészséges 
előrehaladás lehetővé fog válni. Az eláru
sitás, amint az ma van, a dohány- 
egyedáruságunk sokkal többet árt, mint 
használ.

Csalogatva a semmi által be nem igazolt 
körülmény által, hogy egy privilégium 
van kezünkben, amely a dohány- és szivar- 
elárusitásra feljogosít, mindenki szeretne 
ily privilégium birtokába jutni. Ez a kér
vényezőt ép úgy csábítgatja, mint a hiva
talnokot félrevezeti, aki azt hiszi, hogy 
minden dohánytözsde egy aranybánya, 
vagy legalább is biztos keresetforrás.



Csak tessék egyszer megkísérteni az daru
sítást egészen szabaddá tenni és mi meg 
vagyunk győződve, hogy a tőzsdék fele 
sem fog exisztálni. A nehezen elérhető itt 
is működik és csábot nyújt sok ezer 
embernek hátrányára, a kik idejüket sokkal 
jobban értékesíthetnék, mint a teljesen 
nem szükséges kiterjedt elárusilási üzle
tekben.

A kezelésnek kettéválasztása.
Abban a pillanatban, a melyben a m. kir. pénz

ügyminisztérium kebeléből a m. kir. dohányjü- 
vedéki igazgatóság kivált, az elsőt illető s kü
lönösen a dohányegyedáruságra vonatkozó te
endők majdnem mind elestek. Tényleg nem tud
juk, miért nincsen e nagy fontosságú s a do
hány egyedáruságra irányadó dohányjövedéki 
igazgatóság egyidejűleg az elárusitásra vonat
kozó teendőkkel is megbízva. Első sorban itt 
vannak a dohányraktárak, azon készletet befo
gadó helyek, a hol értékek, melyek százezreket 
reprezentálnak, fel vannak halmozva, melyeknek 
kezelését természetszerűleg szakemberekre kellene 
bízni. Ez azonban nincsen úgy, bár a dohány
raktárakban oly tisztviselők vannak alkalmazva, 
a kik hasonló hivatalokban szolgáltak, s mind
amellett szakembereknek nem mondhatók, épp 
úgy abban a tekintetben, hogy az árukat hogy 
kell kezelni, mint az elárusitás tekintetében, a 
mely utóbbi egy öntudatos kezelést igényel.

Hanem nemcsak a dohány rak tárak azok. a 
melyek fölött természetszerűleg a m. kir. do
hányjövedéki igazgatóságnak kellene rendelkezni 
s felügyelni, hogy az egész szabatos módon 
funkczionáljon, sőt nézetünk szerint az összes 
elárusitási helyek, a melyek a m. kir. dohány
jövedéki igazgatósággal egyenes összeköttetés
ben állanak és nem hivatalnokokkal, a kiknek 
ténykedése más nagymenynyiségü tárgyakra vo
natkozik, a kiknek a dohányügyhöz semmi közük. 
Ez idő szerint például úgy a dohányraktárak, 
mint az ország összes árudái a pénzügyigazga
tóságok felügyelete alatt állanak. Hogy ha csak 
erről a felügyeletről volna szó, akkor ez ellen 
nem lehetne semmit sem ellenvetni, a mennyi
ben a dohányjövedéki igazgatóság sem rendel
kezhetnék más felügyeletet gyakorló egyénekkel. 
De itt más sokkal magasabb érdekekről van 
szó és nem egyszerű felügyeletről. .Már maga 
az a körülmény, hogy egyes kérdésekben a do
hányraktáraknak a miniszter, más kérdésekben 
a pénzügy igazgatóság rendeletét kell végrehaj
tani, alkalmas konfúziót csinálni. Ehhez járul 
még az, hogy épen az a hivatal, a mely hivatva 
volna sok egyéb dologhoz hozzászólni, nem 
lesz sem i negk< intézve, sem meghallgatva. Több 
óv elölt hallottuk egy magasrangu tisztviselő
től, a ki azt mondta, hogy abban a pillanatban, 
a midőn a szivarláda a gyár küszöbéi átlépte, a 
dohányjövedéki igazgatóságra megszűnik nem
csak minden kötelezettség az áru sorsáról gon
doskodni, hanem nincs is ahhoz joga. Engede- 
lemmel ! Mi ezen körülményt absurdumnak, gya
korlati oldalról károsnak tartjuk, kövessük csak 
a gyárból kikerült árunak az útját s kérdezzük 
meg magunkat, hogy kinek van az útban lévő 
áru feletti rendelkezés. Bizonyosan a válasz az 
lesz : Senkinek I A dohányjövedéki igazgatóság 
elszállította az árut és ha a láda akár vasúton, 
akár hajón meg lesz dézsmálva, ahhoz semmi 
köze.

Az átvevőre sem tartozik ez az ügy, mert 
ö megdézsmált ládát nem tartozik átvenni 
s nincs ember, ki ölet erre kényszerilhetné. A 
vasút? Az felelőssé nem tehető, mert az ő 
szabályai úgy szólnak, hogy egy bizonyos szá- j 
Zaláknak szabad hiányoznia s azonkívül alig

bebizonyítható, hogy a ládák tényleg meg lesznek 
dézsmálva. Ep úgy van ez a nedvessé vált vagy 
megpenészesedett szivarokkal. A dohányraktál* 
megteheti, hogy az árut záporesőben vagy arra 
nem alkalmas helyiségben elhelyezze, a dohány
jövedéki gazgatóság nincs jogosítva a tisztviselőt 
arra kényszeríteni, hogy azzal másképen bánjon, 
mert az ő felettes hatósága a pénzügy igazgatóság, 
illetőleg a minisztérium.

A dohány raktárak megrendeléseiket a minisz
tériumhoz küldik be, ahelyett, hogy azokat 
egyenesen a in. k. dohányigazgatóságnak bc- 
küldenék, a hová tartoznának. Hogyha egy 
fajta hiányzik, akkor a jelentés csigalépésben 
halad, mig az igazgatóság annak tudomására 
jut. Akkor már többnyire késő van a mulasz
tást helyrehozni és akkor oly zavarok jönnek 
elő, amilyeneket megéltünk. De maradjunk az 
elárusitásnál s látjuk, hogy ez korántsem van 
úgy szervezve, ahogyan azt egy állami vállal
kozónak szerveznie kellene, hogy az hasznot 
hozzon. Nem régen tartózkodott pár napig fő
városunkban a hírneves humorista, Mark Txvain; 
az első, ami őtel meglepte, a sok dohányáruda 
volt.

« ügy hiszem*, mondta ő, « hogy itten min
den száj részére, a melyből egy szivar kilátszik, 
egy külön szivaráruda van felállítva*. Es ebben 
van a szemfüles humoristának némi igaza. 
Valóban komikummal párosult dráma az az 
eredmény, amelyet a sok dohányáruda elér, 
drámai a dohányárusokra, akik hiábavalókig 
fáradoznak; komikus, hogyha megfontoljuk, hogy 
még az idegennek is iszonyú soknak látszik, 
midőn az állam gyártmányait lépten-nyomon 
árusítani látja.

l is  éppen e/pj hata lm as s haszná lha tó  v id rá 
é itól: há lóza tá ná l: szem -zése ezéljából, ép u ;j// a
mn/f/bani. m in t  k icsin/ jbeni e lá rn s itá s n á l sziiksét/ 

vo lna  cyu k ü lön  //irataira, am ely  kizárólat/ csak 
azza l föy la li'o zn é k , s természetesen m in d e n  k ö rü l- 
m ennek között a m. k. <tólul//y iyazya lósáyna k  eyy 
alkatrészét tenné, ille tő ié ij a n n a k  vezetése a la tt 
á lla n ia  keltene.

Oly hivatalnokoktól, kik a vám, egyenes adó
ügyekkel, bélyeg- és jogilletékekkel, szeszszel, 
italméréssel, lottó- vagy osztálysorsjálékkal foly
tonosan foglalkoznak, nem lehet megkövetelni, 
hogy a csekélynek látszó tralikügyekkel akként 
foglalkozzanak, illetőleg arra oly figyelemmel 
legyenek, amint azt a legnagyobb mérvben meg 
is érdemli. Nagyban és egészben ezen tralik- 
ügyek kicsinyeknek látszanak különösen akkor, 
hogyha a hivatalnok más, sokkal fontosabb 
dolgokkal foglalkozni kénytelen. Azonban mi az 
árusítás álláspontját képviseljük és erre, vala
mint a dohányegyedáruság javára ezen kicsinyes 
hivatalos ágensek nagy fontosságú tényezők. A 
dohányegyedáruság épp az a tér, amely egy j 
öntvényből kell. hogy álljon s amelyen vala
mennyi. akik ebben részt vesznek, feladatuknak 
oly módon kénytelenek legyenek megfelelni, 
amint azt minden nagy ipari és kereskedelmi 
vállalat megkövetelheti. Hogyha ezen tényeket 
már évek előtt elismerték, amidőn a in. 
k. dohányigazgatóságot, mint a dohányegyed- j 
áruság ezen Iramát felállították, miért ne ! 
összpontosuljon mindaz benne, ami hozzátarto
zik V A következtetések, amik ebből levonhatók, 
amidőn kettéválasztás létezik, nézetünk szerint 
sokkal hátrányosabbak, mint ahogy gondolnák. 
Es azért kívánatos volna, hogy ezen kettévá
lasztás megszűnjön lenni, hogy csak egy dohány
igazgatóság legyen, amelynek hatáskörű mindarra 
kiterjedjen, ami csak a dohányegyodárusággal 
összefügg.

DOH Á N Y Á RUBOK K Ö Z L Ő N Y R
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Árlejtési hirdetmény.
A budapcstvidéki m. kir. pénzügy igazgatóság 

' részéről ezennel közhíré tétetik, hogy lemondás 
folytán üresedésbe jö tt czeglédi dohánynagyáruda 

i kezelésének biztosítása végett írásbeli ajánlatok 
! utján versenytárgyalás fog tartatni.

A czeglédi dohánynagyáruda, melylyel a dohány, 
bélyeg és vállóürlapok kicsinybeni eladása is 

| össze van kötve és mely 70 kisárusitást lát el 
készlettel, a dohánygyártmányokat a budapesti 
dohányraktárból szerzi be készletét.

A dohányárudának mull, 1808. évi forgalma: 

a) saját üzletében kicsinyben eladott 11 343.il 1 
h) hozzáulall kisárudának kiszolgáltatott 051 77.81 

összesen: 7 0,5 2 1.13
tett ki. mely összeg után a volt dohánynagyárus 
ezideig ez 11 /a°/0 tőzsdijl élvezett.

A kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biziosil. ezen 
okból a tőzsdij felemelése iránt esetleg beér
kező későbbi kérvények tekintetbe vétetni mun 
fognak.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 8 napi tartalékkészletül minden idő 
ben érintetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz fejében 200<> 
fiiban megállapított állandó dohánykészlet érté- 
kének in" 0-ot azaz kétszáz forintot az alábbi 
minta szerint szerkesztendő s 50 kros bélyeggel 
ellátandó lepecsételt ajánlathoz vagy készpénzben 
mellékelni, vagy pedig ezen összeget valamely 
kincstári pénztárnál letenni és az erről szóló 
nyugtát az említeti ajánlathoz csatolni. Olyan 
ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve nincse
nek, vagy más pályázók ajánlatára hivatkoznak 
úgyszintén elkésve benyújtott vagy utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. Távirati ajánlatok el 
nem fogadtatnak.

A versenytárgyalásban részt nem vehetnek, 
akik a törvény értelmében szerződéskötésre 
nem képesek, vagy biintetvény, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágások miatt Ítéltetlek 
vagy az alól bizonyítékok hiányában felmenlleltek. 
Továbbá kizáratnak azon ogyedárusági tárgyak 
eladói, akik az üzletből bünteléskép elmozdí
tanak.

Ha azon akadályok egyike vagy másika csak 
az üzlet átadása után jutna a hab W ig tudomá
sára, a p. ti. hatóságnak jogában áll az eladási 
engedélyt azonnal megvonni, illetve a nagyárudái 
felmondani. A nagyáruda elnyerésére annak lehet 
kilátása, aki a százalékokban kifejezendő leg
kisebb törzsbért igényli, határozottan kijelelhetik 
azonban, hogy az ajánlatok közötti szabad- 
választás jogát a kir. ki ncstár fentartja.

Azon versenyzők bánatpénzei, kiknek ajánlata 
el nem fogad Lalik, a tárgyalás befejezése után 
vissza fog adatni, az elfogadott ajánlat bánat
pénze pedig csak az érintetlen tartalékkészlet 
beszerzése után fog visszaadatni.

Ha a vállalkozó a dohánynagyárudát az átvé
telre kitűzött határidőben át nem veszi, vagy 
később ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét 
elveszti és a dohányáruda kezelésének belől Lése 
végett újabb árlejtés fog kiíratni.

Az ajánlatok, melyekhez a pályázók nagyko
rúságát, erkölcsösségét, vagyoni állapotát, feddhe
tetlen előéletét igazoló hatósági bizonylatok 
csatolandók f. évi május hó 25-ik napjának 
délelőtt 10 órájára ezen kir. pénzügy igazgatóság 
főnökénél lesznek benyújtandók.

Budapesten, 1890. április 23.

.1 t/ndapes/ridéki „/. kir. pénz iiyy iyazya tósáy.
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I N H A L T .  Dór Zigarrenhandel im Auslande. — Dió Qimlitiit dér Zigarron. Annoncen.

Oer Zigarrenhandel im Auslande.
Ks muss ganz besonclers auffallen, dass 

in .Staateu, wo das Tabak-Monopol nieht 
eingefiihrt isi, dér Gross- und Kleinhandel 
mii Zigarren kein soleh ausgedehnter isi, 
wie in jenen Staateu, wo das Monopol 
bestéid. Mán sollle doch biliig annchmen, 
dass dórt, wo es Jedetn freisteht den 
(iross- oder Kleinhandel mit Zigar
ren und Tabakcn zu belreiben, sicli cin 
grosser Tbeil dér Bevölkemng auf den 
Vertrieb eines Gonsumartikels werfen 
wird, dér schon im Vorhinein cinen Ali
sat z sichert; alléin das ist nieht dér Fali. 
In Deutschland, das ciné vierfache Bevöl- 
kerungszahl hat, wie beispielswcise Ungarn, 

.bestében kaum so viele Verschleisslokale 
wie liier, selbst dann, wenn maii die vielen 
kleinen Fabrikanlen, welehe in Deutseh- 
land Zigarren erzeugen und verkaufen, 
hinzurechnet. Allerdings bestéid dórt die 
Kiurichtung, dass jedes Restaurant, jedes 
Cale Zigarren znni Verkaul'c aul'liegen 
hat, doch dicse Art tles Versehleisses, 
besltdit sic nieht aucli bei m is? Es ist 
eine l'eststehende Thatsaebe, dass die 
Versehleissstellen im Auslande, liaupl- 
sacblicli in dem von uns erwiihnten, hie- 
iür massgebendsten Deutschland viel ge- 
riiiger an Zahl sind, wie in IJngarn. Und 
das will viel sagen und ist dér Erörterung 
werth.

Unlersuchen wir dicse F.r.scbeinung 
niilier, so miissen wir uns noch mehr 
über ihr Vorhandensein wundern, wenn 
wir in Recduiung ziehen, dass bei uns 
dér zu erzielende Nulzen an dem Verkaul' 
von Zigarren und Tabakcn cin limitirter, 
sehi' geringer isi, wahrend es den 
deutsehen Zigarrenhandlern freisteht, die 
l ’reise selbst zu diktiren, daher cinen 
solcli hőben Nulzen zu nehmen, wie es 
ihnen gerade beliebt. Wiibrend alsó bei uns 
gar hantig es kaum genügt, wenn dér 
Verseldeisser eincn sehr namhaften Be- 
trag vereinnahmt, würde es in Deutseli- 
lantl, selbst bei geringem Consum, dem 
II,:in<llei’ schon ermöglicht sein, dass er 
zu existiren vermag. Und doch hat maii 
in den grössten Stiidlen, wie Berlin, 
Hamburg, Breslau, München gar hiúdig 
Miibe, cinen Zigarrenladen zu Ibiden, es 
wiire delin, dass maii sicli dazu ent- 
scbliesst, seinen Bedarl' in irgend einem 
Kestauranl zu deckcn.

Kurz gesagt, in Deutschland ist dér 
Zigarrenhandel trotz seines inimens grossen 
Consums, cin solcher, wie derjenige 
eines jeden anderen Handelsarlikels. Die 
Hiindler sind delin auch mit Rücksiclil 
darauf lüchtig gescbulte Leute, die Vor- 
riitlie habén, jeden Geschmack zu befrie- 
digen verstehen und mit eiuer verhiiltniss- 
miissig geringen Spesenlast cinen Consum 
em előn, dér ihnen weit mehr, als die 
blossc Kxislenz sichert. Fragt maii, wieso 
es koininl, dass dórt die Errielilung solcher 
GeschiiHe von Seite dér amién Bevölkerung 
nieht gewünseht wird, so liegl die Anl- 
worl darin, als vorerst die Verhallnisse

des sozialen Lebens ungleich andere sind, 
als bei uns. In erster Reihe bleibt dórt 
Jedermann bei seiner Beschiiftigung, und i 
er kann-cs auch Ideiben, delin sie ernahrt 
ihn vollsliindig. Das Ueberspringen von 
einem Borufe zum andern komiul dórt 
in den seltensten Falién vor, wie auch 
zunieist jede Berufsklasse ihre Unter- 
slützungs- und Pensionskassen besilzt. | 
Bei uns dagegen seben wir nieht sellcn 
den Fali eintreten, dass Leute, welehe 
noch gestern in den glanzendsten Ver- 
11 id ti 1 issen gelebl habén, durch cinen 
einzigen, in dér Familie eingetretenen 
Todesfall dicse selbst in den trostlosesten 
Verhiillnissen zurückbleibt. Was liegt da 
niilier, als dér llandel mit cinem Ariikéi, 
wozu nur sehr geringes Kapitat und noch 
weniger Verstiindniss notliwendig ist, das 
hoisst nach Ansieht dér Menge. Indess í 
dadurch bei uns in Folge dieses system- 
losen, zcrsplillerten Kleinhandels kein 
Einziger eine gehörige Existenz, viel 
weniger aber noch Geld und Gut dabei er- ■

| werben kaim, ist dem deutchen Zigarren- 
: hiindler Beides so ziemlieh sieher. Mán 

l'requentirt sein Gesehiift wenn er solid 
und reell isi, und er gitt als Kaufmann 

| gleicli jedem anderen und nieht als 1 
: Krimiéi'.

Fán Zweites, was in Deutschland die 
Hiindler noch erwerbsfiihig maciit, liegt 
in dem Umstande, wonacli er selbst, 
wenn er keinen Vortheil bei seinem Ge- 

j schiifte sietit, dieses freiwillig auliiisst. 
Wiire diess bei uns dér Fali, gewiss, von 
den 900 Traliken dér Hauptstadt müsslen 

| zumindest 800 schon morgen ifire Ge- 
i schiU'te sperren. Dér deulsclie Zigarren- 

handler isi eben zunieist cin Hiindler und 
keiiie Hiindlerin. Er rechnet nur mit 
den vorbandeiien Tbalsaclien und nieht 
mit imaginiiren Dingen, wie es diejenigen 
sind, mit delien die Meinlen rechnen, 
wenn sie eine Trafik eröffnen.

Ob es dem allgemeinen Consum zu 
Gule komiul, dass dér Gross- und Klein
handel eine miissige Alizaid Verseldeisser 
aufweist, das ist es eigentlich, wo wir 
liinaus wollen.

Bei uns scheint mán von dér gegen- 
tbeiligen Ansehauung auszugehen, iiidein 
maii vermeint, je mehr Verseldeisser, 
deslo grösser dér Konsuin. Das ist ab- 
surd I Niemals wird sieti dér Consum dér 
vielen Verseldeisser wegen erhöhen, im 
Gegentheil, die Qualitiit dér Zigarren wird 

I dadurch verschlechlert, dér Verseldeisser, 
dér dabei durchaus nieht sehr interessirl. 
ist, wird nacblilssig, zuluid dini kein 
Aequivalent für seine Miibe geboten wird, 
ausserdem erfiihrt mán auch dórt, wo 
maii es erfahren müsste, nieht, was dér 
Konsunient wünschl und was nieht, delin 
die meislen Traíikanlcn sind keine Ge- 
schiil'tsleule und die nichts dabei ver- 
diencn, delien kaim es auch blutwenig 
inleressiren, was zum Gedeihen des 
Tabakmonopols notliwendig ist und was 
nicld. Ilii Uebrigen beweisen es die 
Handelsverhalnisse in Deutschland, wo

das Tabakmonopol nieht existirt und dér 
Consum kontinuirlich zunimmt, trotzdein 
auf 10.000 Mensehen ein einziger Ver- 
schleiss konimt. Bei uns hat jedes Dorf 
(i —8 Versehleissstellen, Dörfer, welehe 
nieht mehr als 5— (>00 Einwohner zahlen.

Wir habén in dem Gesagten nur nach- 
zuweisen versucht, dass gerade dórt, wo 
die Alizaid dér Versehleissstellen eine 
kolossal grosse sein könnte, wo dér 
Nutzen ein ganz bedeutender ist, die 
Bevölkerung gleichwohl cinem Gcsehiifls- 
zweige férné bleibt, dér eine allzugrosse 
Konkurrenz nieht vertriigt. Maii hat im 
Auslande eben das Verstiindniss dafür 
und bei uns nieht; ausserdem vermemen 
Diejenigen, welehe um Traflklizenzen 
einschreiten, eines gewissen Ertragnisses 
sieher zu sein, nádidéin doch dér Staat 
dicse Lizenzen mitunter unter den grössten 
Schwierigkeiten erlheilt. Nieht ganz mit 
Unreebt vermeint dér Nichlkenuer dér 
Verhallnisse, dass dér Staat nur dann 
eine Lizenz erlheilt, wenn begründete 
Aussicht vorhanden ist, auf dem erbete- 
nen Platz cinen gewissen Konsum zu 
erzielen. Dass es in dér Hauptstadt 
Traliken gibt, die cinen Brulto-Nutzen 
von 1000 Gulden jiihrlich vereinnahmen 
und eine Spesenlast von 12— 1500 Gul
den jiihrlich tragen müssen, das würde 
doch kein Mensch glauben. Und doch 
ist es so und wer daran zweifelt, dem 
könnlon wir mit Daten aufwarten. Waruin 
die betreffenden Leute so unpraktisch 
bálidéin, waruin sie ihr Gesehiift unter 
solchen Umstiinden nieht aufgeben, das 
sind Fragen, die sehr leicht beantworlet 
werden könnten, hierher gehört jedoch 
die Beantworlung dieser Fragen nieht.

Hicr soll nur dér Nachweis erbracht 
werden, dass „W enig" sehr hantig „Mehr“ 
sein kaim. Soll dér Verschleiss mit dér 
stets vorwiirtsseh reitenden Fabrikalion 
Hand in Halld gehen und gleichen Schritt 
haltén, dann ist die Beobaehtung dieser 
Ersclieinung auf dem Gebiete des Handels 
mit Zigarren, wie er im Auslande be- 
trieben wird, iinerlasslieh. Es wird sieh 
alsdann all das von uns Gesaglo lieraus- 
stellen, wodureh aucli bei uns ein gesun- 
des Vorvviirtsschreiten ermöglicht werden 
könnte. Dér Verschleiss, wie er dermalen 
besteht, schadet dem Tabakmonopol 
weit eher, als dass er nützt.

Angelockt durch den durch nichts ge- 
rechtl'ertigten Umstand, dass maii ein 
Privilégium in dér Hand bal, welches 
zum Verkaufe von Tabak und Zigarren 
bereehligt, möclile sicli Jeder gerne in 
deli Bcsitz eines solchen Privilégiuma 
setzen. Das verlockt den Einreicher ebenso, 
wie es die Beamlenschal't sehr arg tiluscht, 
indem dicse glaubt, jeder Tabak-Ver- 
schleiss wiire eine Goldquelle oder zu
mindest eine sichere Krwerbsquelle. Mán 
versuchc cinmai, den Verschleiss voll- 
stiindig freizugeben, und wir sind diivon 
überzeugt, es wiirden nicld die lliilfte dér 
Traliken existiren. Das sehwer Erreieh-
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bűre wirkt eben auch hier und übt seinen 
Reiz aus mim Nachtheile vieler Tausender 
Leute, die ihre Zeit weil besser ver- 
werthen könnten, uls bei dem durchaus 
nicht nothwendigen ausgedehnten Ver- 
schleissgeschafte.

Die Qualitát dér Zigarren.
(Fortsetzung aus Nr. 11.)

W ir erinnern uns nicht dér Zeit, wo 
eine für den flottén Absatz taugliche Zigarre 
neu eingeführt wurde, seitdem die Britannica- 
Zigarre erschien. Alldas, was seither in den 
Verschleiss gelangte, war keineswegs für den 
Hauptconsumenten, namlich den aus dem besse- 
ren Mittelstande stammenden berechnet. Und 
wenn auch die vorhandenen Sorlen anscheinend 
floriren, was ganz natürlich ist, nachdein keiiio 
anderen da sind, so wird dér Raucher schliess- 
lich derselben állmaiig satt, und wenn es auch 
nur Form, Gestalt und Name sind, die zu 
dieser Sattigung beitragen.

W ir rekapituliren das Gesagte, indem wir zu

, unserer und unserer Leser Befriedigung hervor- 
■ heben, dass die Oualitilt dér Zigarren weit besser 
1 geworden, als wie sie es war. Dass dem Wunsche 
! dér Gonsumenten nádi licliten Deckblattern so 

ziemlich Genüge geleistet wird und auch die 
Behandlung dér fertigen Waare und dérén Aus- 

; gabe mit weit grösserer Sorgialt vorgenommen 
| wird, als dies früher dér Fali war.

W ir konstatiren dies mit umso grösserer 
! Befriedigung, als wir, wenn Anlass zűr Klage 

war, stets unuinwunden unserer Meinung Aus- 
druck verlidien hatten, einzig und alléin zu dem 
Zwecke dér noLliwendigen Berichterstattung, 
dérén Nutzbarmachung wir den komiietenten 
Stellen anheimgeben. Und wenn wir heute, wie 
schon so oft, aberinals die Vermehrung dér 
Sortén in Frwiigung bringen, so ist es ebenfalls 
nichts Anderes, als dér Ausdruck jener öffent- 
lichen Meinung, vvelche den Verschleisskalalog 
dós allgemeinen Verschleisses mit Hédit für vid 
zu amiseiig halt, wie wir auch ferner unsere 
eigene Meinung anfügen, welche günslige Besul- 
tate nur in einer Auffrischung dér altén 
durch Kinführung neuer Sortén erblickt.

Hilfsrednkteur: Ferdinand Heltai.
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SpT* N a g y -  és k istözsdék f ig y e lm éb e !

PO JATZ I  FL. ÉS T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)
ajánlják legjobb minöségüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat, és peilig úgy kénes-, mint különösen sza lo n -g y u fá jo k a t. 

E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedvcltsőgnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 
M ille n n iu m -g y u fa ,
M a g y a r  k o ro n a -N véd gyn fa .
M a g y a r  lton vr<l.sxol»or-gyu fii.
K r o k o d i l - g y u fa  és
M iagyar Im p e r ia l - g y u fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar 

államférfiak arczképeivel diszitvék.
R ip s -g y u fa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül D eutsch-Landsbergbe intézni. A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk Budapest és közvetlen környéké ré s z e re  VII. ,  R o m b a c h - u t c z a  8 . s z á m  
a la t t  van ra k tá ru n k .

Pojatzi FI. es T a rsa
ct. kir. szabada lm azod  gyufanem ü gyára  

D EUTSCH-LANDSBERG BEN G raz m e lle tt.

.LE G R IPFO N  
«•“ «*- „LE STJBLIME

anerkannt bestes und feinstes echt französisches

% i < a i t i : m : v n m : u .
Unentbelulioher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraíiken!

L O H N E M D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.
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