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A szivar-automata.
Már évek hosszú során át kisért kelle

tén túl is a szivar-automaták kérdése. 
A  kistrafikosok érthető vágyakozással 
néznek elébe; a magy. kir. pénzügy
minisztérium elvben teljesen elfogadta, 
csak az által hátráltatik a szivar-automa
ták felállítása, mert a főváros vonakodik 
helyet engedni az automaták felállításához.

Nemrég olvastuk a „Pesti Hírlapban" 
erre nézve a következő czikket:

A  főváros és a miniszter. Köztudomású dolog, 
hogy Budapest főváros s a m. kir. kormány 
nem túlságosan szeretik egymást s nem egyszer 
kellemetlenkednek egymással. A  vesztes termé
szetesen rendszerint a főváros, amely azután 
igen kicsinyes dolgokban igyekszik visszaadni a 
kölcsönt, még akkor is, ha ilyetén eljárásával 
másoknak kárt okoz. Ilyen kicsinyes boszúállást 
gyakorolt a főváros a napokban is a pénzügy
miniszterrel szemben a t ráfi kosok rovására. Az 
ügy kellő megérthetéso czóljából előre kell bo
csátanunk, hogy a budapesti traflkosok már 
évek óta azért küzdenek, hogy a vasárnapi 
munkaszünetel rájuk is kiterjeszszék, mert hát 
most nincs munkaszüne ük. A nemes szivű állam 
mindenkit megállít, megakadályoz a munkában, 
akitől neki nincs haszna. Azokat azonban, akik 
az ő czikkcil árusítják, pihenéshez sem engedi 
jutni, ami azt jelenti, hogy a trafikosoknak 
vasárnap is nyitva kell tartani a boltot. A szi
varok árulói hosszú időn át hiába könyöröglek, 
mert a kapzsi állam nem engedett. Legutóbb 
mindazonáltal fontolóra vette a dolgot s azt 
mondta, hogy az cselben, ha a szivarárusitással 
az automatákat is meg lehet bízni, nem lesz 
kőszívű. Meg is kezdődlek hát a kísérletek. A 
nyugoti pályaudvar indulási részén két szivar- 
automatát állítottak föl, amelyek fényesen be
váltak. Szivart adlak és pénzt váltottak. A  pénz
ügyminiszter most már azt tervezte, hogy a 
szivar-automatákat az ulczákon is fölállítja s ott 
is kipróbálja, mert hát más az, hogy zárt helyen, 
felügyelet alatt dolgoznak-e, vagy pedig kint az 
ulczán, ahol az inasgyerekek megrongálhatják 
a gépeket. Es aztán, ha itt is beválnak, isten 
neki, a trafikosoknak is legyen munkaszünetc. 
Igen ám. de ahhoz a pénzügyminiszternek nincs 
jussa, hogy Budapest utczáin automatákat elhe
lyezzen. Éhez engedélyt kell kérni a főváros 
tanácsától. Nos hát a pénzügyminiszter folya
modott, de eredménytelenül. A tanács ugyanis 
azt felelte, hogy a miniszter két próba-autornai
jának nem ad helyet, mert az ulczák és a terek 
a közönség használatára rendelvék és mert ama 
két automata-szekrény a közforgalmat akadá
lyozná. Ez a határozat mindenki előtt komikus 
színben tűnhet föl, mert hiszen badarság volna 
elhinni, hogy egy-cgy automata cgy-egy nagyobb 
téren a forgalmat megakadályozná. Az előzmé
nyek után különben igen nyilvánvaló, hogy ez

a határozat s annak indoklása nem annyira 
meggyőződés eredménye, mint inkább kellemet
lenkedés a miniszterrel, aki nemrég azzal vádolta 
a fővárosi, bogy az adók behajtását lanyhán 
végzi s aki úgy vélekedett, hogy a tervezett 
iskolaadóra nincs szükség. A tanács kölcsönt 
akart visszafizetni s az első alkalmat megragadta, 
llát. ami azt illeti, hogy a kormány sa főváros 
egymással lorzsalkodik, bizonyára helytelen 
dolog. Ám a főváros nyelvöltögetéso a jelen 
esetben mór megbocsálhallan is, mert amikor 
ezt teszi, azok érdekeit sérti, akik polgárai s 
akik nyomorúságos helyzetükön akarnak segíteni. 
A tanács a kérelem megtagadásával nem a 
pénzügyminiszternek, hanem a dohány- és szi
var-árusítóknak cdnál kárt s igy a legvárat
lanabb eredményhez jut, igazolva azt a mondást, 
hogy a boszu rossz tanácsadó.

E czikkből kitűnik, hogy a főváros 
vonakodik az automaták felállításához 
helyet engedélyezni. Ez oly körülmény, 
mely két okból kelt különösen csudál- 
kozást.

Első sorban is egyelőre csak két próba
automatáról van szó, melyeknek felállí
tását úgy a mérnöki hivatal, mint a köz
munka tanács megengedte. Világos tehát, 
hogy ha e két irányadó hivatal az auto
maták felállítását a közlekedésre nézve 
hátrányosnak találta, úgy velemenyadása 
erre nézve szintén más lett volna.

Másodsorban nem is beszélhetünk álta
lában a közlekedés akadályozásáról, mi
után csak egy-két helyről van szó az 
automaták felállításánál.

De minek beszéljünk ma oly dolgokról, 
melyeknek eldöntése a későbbi időkre 
van bízva. Jelenleg csak arról szólhatunk, 
hogy a pénzügyminisztérium elfogadta 
az automaták felállítását és még hozzá 
oly kegyes volt, hogy próbául saját pa
lotájában, vagyis a fövámházban engedte 
meg annak felállítását.

Ott állította fel a YVendt es Sperling 
czeg az első automatát, mely közvetlen 
felügyelete alatt áll azon hivatalnokoknak, 
kik hivatva vannak használhatóságáról 
véleményt mondani.

Már e hó (J-ika óta működik a külön
ben egész csinosan felállított automata es 
kelti fel mindazoknak az érdeklődését és 
kíváncsiságát, kiknek épen dolguk van a. 
sűrűén látogatott és népes palotában.

A 12 pénzbedobó nyílás 20 es 10 
filléresekre van készítve es kiszolgáltat :

Virginia, Rcgalitas, Britanica, Trabuco, 
Guba es vegyes rövid szivarokat, Szultán, 
Hunnia, Magyar és Dráma szivarkákat, 
szivarka dohányt, es ép úgy minta nyu
gati pályaudvarnál felállított automatánál, 
itt is minden fajta carton papirosban van, 
melyben a szivarok mellett a visszajáró 
pénz van. Az automata, melyet egy a

fövámházhoz közeli trafik lát el, mindjárt 
az első napon .31 korona és 00 fillért 
számolt le, mely eléggé bizonyítja annak 
életképességét.

Miután az automata, mint már emlí
tettük oly épületben áll, melyet rendesen 
csak a délelőtti órákban látogatnak, ezt 
az eredményt meglepőnek kell monda
nunk. A  következő napokon ugyanannyi 
volt a bevétel és azt hisszük, ez a be
vétel állandó is lesz.

A  czél, melynél fogva ezen automatát 
a fövámházban felállították, világos. Első 
sorban is a hivatalnokok felügyelete alatt 

I állva tiszta képet nyújt arról, hogy mily 
módon működik és működésé nincs-e 
hátránynyal a dohány monopóliumra, a 
kistrafikosra vagy a közönségre nézve; 
másrészt gyöztkljenek meg az összes 
trafikosok annak működéséről, mert éppen 
a fövámpalota az a hely, hol a trafikosok 
legtöbbször megfordulnak.

Úgy mondják, hogy még egy automa
tát akarnak felállítani, még pedig Haris
bazárban a Petset és Glirtler ezégtöl 
szállítva, de nem hisszük, hogy ez meg
felelne a közkívánatnak. Lapunk zárta 
előtt megtudtuk ugyanis, hogy a bécsi 
szivar-automata részvénytársaság e ezég
töl 50 drb automatát vett és ezeket kü
lönböző helyeken felállittatta. Néhány 
nap múlva azonban a pénzügyministérium 
rendeletére rögtön elkellett távolítani, 
mert ezekre úgy a közönség, mint a 
trafikosok részéről panaszok merültek fel. 
Ebből az tűnik ki, hogy Petset és Glirtler 

; czeg systémája kevésbé felel meg es re
méljük ennélfogva, hogy e fajtából Buda
pesten nem állítanak fel. Annyit láttunk, 
hogy a fövámházban felállított automata 
mechanismusa teljesen hibátlan és pár 
nap múlva majd kitűnik, hogy lehet-e 
ezen automatát az eddig létezett auto
maták közt a legjobbnak tartani.

____

Kevés a világos szivar.
Ismét rendkívül nagy hiány mutatkozik a 

világos szivarban. Hosszú szünet után, mely 
alatt volt némi készlet világos szivarokból, hóna
pok óla ismét hiány lépett fel, mely körülmény 
az áruk forgalmát, mely úgysem volt valami 
virágzó, rendkívül megnehezíti.

Nevezetesen a vidékről származó dohányter
mékek azok, melyek majdnem kivétel nélkül 
sötét burkolattal vannak ellátva. Ez a jelenség 
késztet bennünket, hogy e gyártmányokról vé
leményünket elmondjuk, habár erről, előre is 
kijelentjük, a magy. kir. dohányjövedéki igaz
gatóságnak tudomása nincs is.

Még ezelőtt egy pár hónappal is a kassai 
dohánygyárból származó „Britanica" szivarok 
csomagolásánál oly beosztás volt, hogy minden
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ládában volt egy nagy rész világos szivarokból. 
Egy idő óta azonban a szivarok majdnem mind 
feketék, sőt a „Barna- jelzővel ellátott ládácskák 
is egész sötét szivarokat tartalmaznak. 
Semmi esetre sem lehet mondani talán, hogy 
a szivarok ennek folytán rosszabbak lennének, 
vagy kevesebb értékűek, mint a világos szivarok, 
de a vevő, ki e dologban a legkompetensebb 
bíráló, nem szereti a sötét szivarokat. Azonban, 
ha saját szakemberünktől kérünk véleményt e 
felől, akkor mindenesetre be kell vallanunk, hogy 
s sötét szivar sokkal jobban Ízlik, mint a vilá
gos, abban az esetben, ha száraz állapotban 
szívják. És ebben van tapasztalatunk szerint a 
titka annak, hogy miért szereti a dohányos 
ember jobban a világos szivarokat. Miután 
háromnegyed részét a Magyarországban készí
tett szivaroknak, nedves állapotban bocsátják 
eladásra, természetes, hogy a vevő a világos 
szivart jobbnak találja. Talány azonban az, és 
nehezen fejthető is meg, hogy miért legyen 
mérvadó a szivar jóságára nézve az a ki* külső 
burkolat. Képzelődés bizonyára nem, hanem 
azt gondoljuk, hogy a nedves és sötét szivarok 
az okai. Hogy erre egy tanúságot vegyünk, az 
Erzsébet városban készült „Britanica“  szivaro
kat említjük, mint olyanokat, melyet a gyár 
majdnem teljesen száraz állapotban ad ki. Ez 
a gyártmány elég világos és még sem a dohá
nyos Ízlése szerint való.

A veleje a dolognak a következőkben van:
Miután a dohánygyárak hiánya, vagy más 

egyébb körülmények megakadályozzák, hogy a 
gyárak az árukat száraz és szívható állapotban 
szállítsák, miután sem a gyárakban, sem ez el
árusítónál nem fekhetik addig, inig a vevőhöz 
szívható, száraz állapotban jut és miután a sötét 
és nedves szivar épen nem felel meg a kivá
nalmaknak: azért kellene vagy a sötét szivaro
kat szárazon és a' világosakat frissen szállítani, 
hogy az eladó képes legyen úgy világos, mint 
sötét szivarokat vegyesen forgalomba hozni.

A  mi a fajtákat illeti, melyeknél a világos 
burkolatiunkban hiány vehető észre, megemlítjük 
a Trabuco és Britanica szivarokat, épen a leg- 
kapósabbakat, melyek számításba jönnek. Cso
dálatos az, hogy a 10 filléres Guba szivaroknál, 
daczára, hogy mind sötét, panaszt nem igen 
hallani. A  kis F szivarok és II szivarok vilá
gosan és sötéten jelennek meg a szükségnek 
megfelelően.

Azt hisszük, hogy e kellemetlenségek, melyek 
nehezítik az üzlet forgalmát, könnyen elinléz- 
hetők, annál is inkább, mert nem több, csak 
két fajtával van dolgunk. Csak a gyárakban 
kell szigorúan ügyelni arra, hogy minden ládá
ban á 6000 drb legalább is harmad része vilá
gos szivar legyen. A panaszok azután nemsokára 
elhallgatnak és a trafikosok a vevőket, kiknek 
tekintettel a rossz kereskedelmi viszonyokra, 
úgy sincs nagy vásárló kedvük, teljesen kielé
gíthetik. Még egy dolgot kell szóvá tennünk, 
mely a szivarládácskák felírására vonatkozik. 
Daczára, hogy e jelöléseket előírás szerint a 
csomagolás után végzik, még sem felelnek 
meg a tartalomnak. Ugyanis akár az áll a ládán, 
hogy *v«lágos«, -világos barna*, akár az, hogy 
>barna«, a szivarok mégis majdnem mindig 
sötétek.

A postai tarifa változásai.
A nagyközönség és még a kereskedővilág is 

meglehetősen tájékozatlan a kötelező koronaér- 
téks7ámitás behozatalával kapcsolatban életbe
léptetett uj postatarifák dolgában. Erre mutat 
legalább az, hogy a közönség köréből sokan 
kérdezősködnek minálunk az uj tarifa egyes 
rendelkezéseiről. Azért, szükségesnek tartjuk a

lényegesebb változtatásokat a következőkben 
összegezni:

Dijfölemelés történt:
a) Az ajánlási és a térti vevények dijában 

20 fillérről 25 fillérre; de a helyi forgalomban 
az eddigi dijak (10 fillér) érintetlennek maradtak;

b) a tudakozványok (reklamációk) dijában 20 
fillérről 25-re;

c) a külföldre szóló levelek dijában, kivéve 
azokat a leveliket, a melyek Ausztriába, Bosz
nia-Herczegovinába, Németországba, Szerbiába, 
Montenegróba, vagy a magyar határövből Romá
niába szólnak és a melyek dija (10 fillér) érin
tetlen maradt, 20 fillérről 25-ro;

d) azoknak a levelező lapoknak dijában, me
lyek Ausztriába, Bosznia-IIerczcgovinába, Né
metországba, Szerbiába, vagy Montenegróba szól
nak, 4 fillérről 5-re. A többi levelező lapok és 
köztük a belföldre szólók dija (10 fillér, illetve 
4 fillér) érintetlenül maradt;

e) az 500 gram súlyig terjedő csomagok 
dijában és pedig, ha az I. távolsági fokozatba 
(75 kim.) szólnak. 24 fillérről 3U-ra; ,a többi 
távolsági fokozatokban 48 fillérről öO-ra; ha 
pedig ily csomagok terjedelmesek, 36 fillérről 
45-re, illetve 72 fillérről 90-re ;

f) kézbesilhetetlen csomagokról szólő, vala
mint utánvéleli összegek leszállításával vagy tör
léséről szóló értesítések dijában 20 fillérről 
25-re; végre

g) a külföldre szóló utalványoknál, kivéve 
azokat, melyek Ausztriába, Bosznia-Hercegovi- 
n.iba, Németországba, vagy Szerbiába szólnak, 
a melyek dijai érintetlenül maradtak, a minimá
lis dijat 20 fillérről 25-re és a többi díjtételek 
nem mint eddig 20 koronánkint 20 fillérrel, 
hanem 25 koronánkint 21 fillérrel számítják.

A  díjleszállitások ezek:
a) a nyomtatvány (keresztköléses) küldemé

nyeknél és pedig a belföldieknél, melyek 10 
gramnál súlyosabbak, 50 gram súlyig a dij 4 
fillérről 3-ra; ha pedig 150 gram súlyig terjed
nek, 0 fillérről 5-re szállították le; a többi díj
tétel érintetlen maradt; az Ausztriába Bosznia- 
Ilerczegovinába vagy Némétországba szóló cso
magoknál a dijat az 50 gram súlyig terjedő 
küldeményekért 4 fillérről 3-ra, a 100 gram 
súlyig terjedőknél pedig 6 fillérrről 5 fillérre 
szállították le, a többi díjtétel érintetlen maradt; 
az egyéb külföldre szóló ily küldeményeknél a 
dijat 50 gramonkint 4 fillérről 3 fillérre szállí
tották le;

b) árumintáknál és pedig a belföldieknél, ha 
50 gramnál nem nehezebbek, 4 fillérről 3 fil
lére, a többi díjtétel, valamint az Ausztriába, 
Bosznia Herczegovinába, vagy Németországba 
szóló mintáké is érintetlen maradt; de az egyébb 
külföldre szóló ily körülmények diját 50 gra
monkint 6 fillérről 5 fillérre szállították le, egy- 
egy küldeményért azonban legalább 10 fillér jár;

c) az üzleti papírok diját, ez a küldemény 
nemcsak a külfölddel való forgalomban fordul 
elő, 50 gramonkint 6 fillérről 5 fillérre szállí
tották le, egy-egy küldeményért legalább 25 fil
lér jár; végre

d) szabályozták az értéknyilvánilás nélkül 
postára adott és elveszett vagy megcsonkult 
csomagokért járó kártalanítás maximumát, mely 
eddig 3 kilogram súlyig terjedő csomagoknál 
12 korona, 5 kilogram súlyig terjedőknél 20 ko
rona, az 5 kilogramot meghaladó minden to
vábbi kilogramért 4 korona voll, ezután pedig 
15, 25, illetve 5 korona lesz, hasonlóan az el
veszett ajánlott levelekért fizetendő kártalanító 
dijat is fölemelték 20 koronáról 25 koronára.

Előfizetésre való felhívás!
Tisztelettel felkérjük lapunk I. pártfogóit és 

mindazokat, kik a jelen számot megkapták, 
hogy a rnelh kelt postautalvány igénybevételével 
az előfizetési összeget

fél évre 5 korona
postafordultával beküldeni szíveskedjenek, ne
hogy a szétküldésben fennakadás történjék.

Tisztelettel

A „DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE1'
szerkesztősége és kiadóhivatala 

Budapest, VII., Nagy János-utcza l/B.

Vegyesek.
(Az uj ötkoronások.) A bécsi pénzverdében 

már elkészültek az első ötkoronások. Az ötkoro
nás kőrülete nem sokkal nagyobb mint a forin
tosé. Ennek átmérője 29 milliméter sazötkoronásé 

I 36 milliméter; az átmérők aránya körülbelü 
annyi, mint 5:6. Ez ölkoronások csak március 
végén kerülnek forgalomba.

Az áruforgalmi statistikai nyilatkozatok meg
változtatása. Az áruforgalmi adatszolgáltatást 
újonnan szabályozó 86642/1899. számú kereske
delemügyi m. kir. miniszteri rendelet értelmében
1900. évi január hó 1-étől kezdve a külföldről 
érkezett és oda föladott áruk statisztikai beval
lásához uj árunyilatkozati nyomtatványokat kell 
használni. Ennek folytán az eddig használatban 
volt 10 filléres árunyilalkozati űrlapok fönti 
naptól kezdve a közforgalomból kivonatnak. A 
felek birtokában levő és 1900. január 1-ével ér
vénytelenné váll, eme pénzértékei árunyilatkozati 
űrlapokkal minden vasúti gyors és teheráru pénz
tár legkésőbben 1900. év január 31-ig darabon- 
kint 100 fillér értékben készpénzen visszaváltja 
19J0. év január 31-ike után a szóban levő áru
nyilalkozati űrlapok többé semmi körülmények 
között be nem váltatnak.

Az újsághirdetések, a naptárak és a plakát
hirdetmények bélyegilletékének eltörlése. Illetékes 
helyről nyert közvetlen értesülés alapján jelenti 
az Adóügyi Szaklap, hogy az újsághirdetések, a 
naptárak a plakát-hirdetménye bélyegifietékénok 
eltörlése iránt Lukács László pénzügyminiszter 
törvényjavaslatot fog a képviselőház elé terjesz
teni. A hírlapokba iktatott, lakcímmel ellátott 
minden egyes hirdetmény tői ugyanis 60 fillér 
bélyegilleték jár az álla i kincstárnak. Ezen fize
tési kötelezettség 1900. év július első napjától 
kezdve meg fog szűnni. A naptárak, akár ön
álló egészet képeznek, akár más nyomtatványok 
alkotó részei, ma minden példány 12 fillér bé
lyegilleték alá esnek. Ennek az adónak eltörlése
1901. január elsejére volna kilátásba véve. Szó 
van az idézett forrás szerint a plakáthirdctmé- 
nyek bélyegilletékének eltörléséről is. A magyar 
fogyasztási bélyegilletékek közül ezek szerint 
csak a játékkártyák bélyegilletéke fogna meg
maradni.

Segédszerkesztő: Holtat Nándor.

Első (S. és klr. szab. eredeti selnieczi U ra - ,  tajtékpipa- és 
p lpasrár-gyár i özerö-berendciéssel.

TAKÁCS EDE
Z ó l y o m - S e l m e e z  mellett

A l«, i tm to tt 1836-ban.

Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendő 
űs ktiunó ininú-ögro nézve páratlan 
valódi Mdmoc/.i agyagpipáit. tajték- 
pipáit, piia-zárait ús szívni.szipkáit, 
minden kivitelben, a legolcsóbb árak 
melleit.

Képes árjegyzékek hérincntcs visszaküldés esetén kívánatra
bélmentve küldetnek

Egyedüli hirneoes jó gyártmány.
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I N H A L T .  Dór Zigarren* Autómat. — Mangel au licliloa Zigarren. — Volkswirthsshafiliches. — Annonnen

Dér Zigarren-Automat.
Seit Jahresfrist dehnt sich die Ange- 

legenheit des Zigarren-Automaten bis 
zum Ueberdruüse hin. Von Seite dér 
Kleintrafikanten mit begreiflicher Sehn- 
sucht erwartet, von dem kön. ungar. 
Finanzministerium im Prinzip bereits an- 
genommen. erleidet gleichwohl die Ein- 
führung des Automaten einen wesent- 
lichen Aufschub dadurcb, weil die Haupt- 
stadt sich weigert die Platze für die 
Aufstellung dér Automaten zu bewilli- 
gen. Zumindest lesen wir im „Pesti Hir- 
lap“  einen Artikel, welcher hic aul' Be- 
zug nimmt. Aus diesem Artikel ist zu 
ersehen, dass die Hauptstadt den Auto- 
maten die Anweisung von Platzen ver- 
weigert. ein Umstand, dér uns aus clop- 
pelten Gründen in Erstaunen setzt.

Erstens ist vorlaufig überhaupt blos 
von zwei Probe-Automaten die Rede, 
dérén Aufstellung sowohl das Ingenieur- 
Arat, wie auch dér Baurath bewilligt 
hat. Hatten diese beiden Amtsstellen 
gefunden, dass die Automaten dem Ver- 
kehr auf dér Strasse hinderlich sind, 
dann wiire ihre Meinungsabgabe natiir- 
lich eine andere gewesen.

Zweitens kann im Allgemeinen von 
einer Behinderung des Verkehrs in den 
Strassen nicht gesprochen werden, nach- 
dem nur jeweilig von cinem oder dem 
anderen Orte, wo ein Aautomat zűr Aul- 
stellung gelangt, die Rede sein kann.

Doch wozu sollen wir heute über eine 
Angelegenheit sprechen, dérén Erledigung 
einer spateren Zeit vorbehalten ist. Wir 
habén es gegenwiirtig blos mit dér An- 
nahme des Automaten von Seite des 
Finanzministeriums zu thun und dieses 
war so loyal, denselben eine Unterkunft 
in seincm eigenen 1 lause, namlich im 
Hauptzollamte zu gewahren. Dórt steht 
dér aus dér Fabrik von Wendt & Sper- 
ling hervorgegangene Autómat unter dér 
direkten Aufsicht jener Bean.ten, welche 
über dessen Brauchbarkeit ein Urtheil 
abzugeben berufen sind. Im Hauptzoll- 
amte funktionirt seit dem 6. d. M. dér 
überdies sehr hübsch ausgestattete Autó
mat und erregt allenthalben das grösste 
Interessé und die Aufmerksamkeit Aller, 
die gerade in dem stark frequentirten 
Gebiiude zu thun habén. Die 12 Ein- 
würfe sind für 20 und 10 Hellerstücke 
eingerichtet und liefern: Virginer, Rega- 
litas, Britanika, Trabuko, Kuba, gemischte 
Kurze, Suhan, Hölgy, Hunnia, Magyar, 
Drania und Szivarkadohány. Gleich wie 
bei den Automaten, welche bereits im 
Westbahnhofe funktionirten, befinden sich 
auch hier die verschiedenen Sortén in 
Kartons, worin nebst den Zigarren auch 
das Uberschüssige Geld liegt. Dér Autó
mat, welcher von dér dem Zollamte zu- 
nachst liegendcn Trafik bedient wird, 
hat bereits am ersten Tagé ítl Kronen 
fiO Heller vereinnahmt, was für tlessen 
Rentabilitat und Eeistungsfáhigkeit das 
günstigste Zeugniss ablegt. Nachdem dér

Autómat, wie bemerkt, in cinem Gebáude 
untergebracht ist, das nur in den Vor- 
mittagsstunden frequentirt wird, ist dieses 
Resultat ein Ueberraschendes zu nennen. 
Auch die nachstfolgenden Tagé brachten 
eine gleiche Losung und gíauben wir 
auch, dass sich diese Einnahme dórt 
konstant erhalten wird.

Dér Zweck, den die Aufstellung dieses 
Automaten im Zollamte verfolgt, ist klar 
ersichtlich. In erster Reihe soll er, unter 
dér Aufsicht dér Beamtenschaft stehend, 
dieser ein ganz genaues Iliid darüber 
liefern, in welcher Weise dér Autómat 
funktionirt und ob er, ölnie irgend wel
che Nachtheile für das Tabak-Monopol, 
dem Verschleisser oder dem Publikum 
zu funktioniren vermag; andererseits soll 
er sich dórt sammtlichen Verschleissern 
vorstcllen und seine Tüchtigkeit vor 
ihnen erproben lassen, zumal gerade im 
Hauptzollamte dér grösste Theil dér 
Verschleisser verkehrt.

Es heisst, dass noch ein zweiter Autó
mat und zwar im Haris-Bazar, von dér 
Firma Petset & Gürtler aufgestellt wer
den soll, wir glauben aber nicht, dass 
derselbe entsprechen wird. Vor Schluss 
unseres Jllattes erfahren wir namlich, 
dass das Wiener Konsortium für Zigar- 
ren-Automaten von dieser Firma 50 
Stück Zigarren-Automaten gekauft hat 
und diese auf verschiedenen Platzen 
Wíens untergebracht hat. Nach einigen 
Tagén jedoch mussten dies Automaten 
über Aufforderung des k. k. Finanz
ministeriums in Wien sofort entfernt 
werden, weil dérén Funktioniren dem 
Publikum und den Verschleissern Anlass 
zu Klagen bot. Es scheint daher das 
System Petset & Gürtler sehr wenig zu 
taugen und mag dies auch die Veran- 
lassung sein, dass ihr Autómat bisher 
in Budapest nicht aufgestellt wurde. So 
viel bis nun ersichtlich, ist dér im Haupt
zollamte stehende Autómat tadellos in 
seinem Mechanismus und wird es sich 
bereits in wenigen Tagén zeigen, ob 
dieser Autómat das Ideál aller bisher 
dagewesenen Zigarren - Automaten ge- 
nannt zu werden verdicnt.

Mangel an lichten Zigarren.
Abermals maciit sich dér Mangel an lichlen 

Zigarren ftusserst fúhlbar. Nach einer lángeren 
Pause, wíihrend welcher lichte Zigarren so 
ziemlich vorhanden waren, Irat seit Monaten 
wieder ein Mangel darin ein, wel«*w'r Ujjistand
den Verknuf dér Waaren, dér oTn _____
llolt von Stallcn geht, merklich hemmt. Na- 
mentlich sind es dió aus dór Provinz stam- 
inenden Tabak-Produkte, welche fást ausnahms- 
los mit dunklen Deckblüttorn versehen werden. 
Diese Erscheinung veranlasst uns auch über 
dicse Fabrikáló unsere Mcyiung zu sagen, zu
mal wir voraussetzen, dass die verehrliche 
Direktion dér kön. ung. Tabak-Régié hievon 
keine Kcnnlniss besitzt.

Die aus dér Kaschauer Fabrik stammende

Britannika-Zigarrc halté bis vor wenigen Mo
naten die Farboneintheilung derarl vorgenom- 
men, dass in jeder Kiste ein grosser Theil 
lichter Zigarren vorhanden war. Seither sind 
die Zigarren zumeist schwarz und auch die 
mit »Barna« bezeichneten Kistchen enthaltcn 
ganz dunkle Zigarren. Es lasst sich allerdings 
nicht behauplen, dass diese Zigarren dadurch 
schlechter sind, oder zumindest minderwerthig 
als die lichlen, alléin dér Raucher scheint uns 
am kompetentesten zu sein, darüber ein IJrtheil 
abzugeben und dieser will cinmai die dunklen 
Zigarren nicht. Sollen wir unsere eigene fach- 
mánnische Mcinung hierüber aussern, so müs- 
sen wir allerdings zugeben, dass die dunkle 
Zigarre wcit besser schmcckt als die lichte, 
gleichwohl müssen wir jedoch hinzufügen, dass 
dies nur dann dér Fali isi, wenn die dunkle 
Zigarre im trockenen Zustande geraucht wird. 
Und darin liegt eigenLlich unseres Erachtens 
nach das ganze Geheimniss dessen, warum dér 
Raucher lichte Zigarren verlangt. Nachdem 
namlich genau drei Vierttheile dér in Ungarn 
erzeuglen Zigarren im nassen Zustande kon- 
sumirt werden, findet dér Raucher namlich die 
lichten Zigarren besser. Es bleibe daliin ge- 
stellt wieso das kommt und es kann auch 
nicht ergründet werden, warum das kloine 
Stuckchen Deckblalt auf dér Zigarre für die 
(lüte dersclben massgebend sein soll. Einbil- 
dung ist es gewiss nicht; wir vermuthen, dass 
die Unbrauchbarkeit dér nassen dunklen Zigar
ren daran Schuld ist.

Um einen Beweis hiefür zu erbringen, ver- 
weisen wir auf die in dér Elisabethstadt er- 
zeugten Britannika-Zigarren, welche von dér 
Fabrik stets in trockenem Zustande ausgegeben 
werden. Dieses Fabrikat erscheint vielfach licht, 
doch ist diese lichte Zigarre keineswegs nach 
dem Geschmacke dér Raucher.

Das Facit des Gesagten besleht demnach in 
Folgendem :

Nachdem dér Mangel an Fabriken oder 
andere Umstande es verhindern, dass die 
Fabriken die Waare in trockenem, rauchbarem 
Zustande zu liefern im Standé sind; nachdem 
weder in den Fabriken, noch in den Tabak- 
Magazinen, noch bei den Verschleissern die 
Zigarre so láng lagern kann, bis sic dem Raucher 
mundgerecht geliefert werden könnte; nachdem 
ferner die dunkle Zigarre im nassen Zustande 
durchaus nicht entspricht, so müssten entweder 
die dunklen Zigarren trocken und die lichten 
frisch geliefert werden, oder aber es müsste 
dafür gesorgt werden, dass zumindest dér Ver
schleisser in die Lagc komine, sowohl lichte als 
dunkle Zigarren, wie sie von dem Konsumen- 
ten gewünscht wird, liefern zu können.

Was die Sortén anbelangt, bei welchen dér 
Mangel an lichten Deckblüttern am meisten 
füldbar ist, so nennen wir die Trahuko- und 
die Britanika-Zigarre, somit die zwei gang- 
barsten Sortén, die in Betracht kommen. Merk- 
würdig ist es, dass die 10 Meller-Kuba fást 
nicmals licht zu habén ist, doch wird bei ihr 
nur selten eine Klagc lant. Die kleine F-Zigarre 
und die H erscheinen licht und dunkel, dem 
Bedarf entsprechend. Wir habén es demnach 
ausschliesslich mit zwei Sortén zu thun, die 
bekanntlich jedem Verschleisser ein gut Theil
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der Einnahme sichern. Aus dem Grunde glau- 
ben wir auch, dass einer Kalamilüt leicht ab- 
geholfen werden kőnnte, die den Gang des 
Geschüftes schwer schüdigt. Hütten wir es mit 
rnehr als zwei Sorton zu thun, so liesse sich 
nur schwer an eine Abhilfe dónkén. Dicse zwei 
Sortén jedoch bcdűrfen nicht mehr, als dass 
mán in den Fabriken strenge darauf Rücksicht 
nimmt, dass in jeder Kiste á 0000 Stück zu- 
mindest ein Drittheit lichter Zigarren sich be- 
finde. Die Klagen würden dann alsbald auf- 
hören und die Trafikanten wördon ihre Kun- 
den, die ohnehin angesichts der schlechten 
Gescháftszeit nicht kauflustig sind, das Ge- 
wönschte verabreichen können. Noch eines 
Umstandes hütten wir zu erwahnen. Es betriffl 
die Bezeichnungcn, welche auf dón Kistchen 
angebracht werden. Wahrscheinlich werden 
diese Bezeichnungen erst nach der Fertigstel- 
lung des ganzen Kistchons und nach einer 
Vorschrift angebracht. Diese Vorschrift trilTt 
jedoch nicht zu, denn ob auf dóm Kistchen 
die Bezeichnung „világos*4, „világos-barna4, odor 
„barna44 steht, die Zigarren sind zumeist doch 
dunkel.

Volkswirthschaftliches.
Landes-lndustrieverein. Der Referenten - Ent- 

wurf eines Gesetzes iiber die Regeimig d er 
Ratengeschiifte wurde gestern in einer unter 
dem Prasidium Sigmund Ritter v. Falk's statt- 
gehabten Plenarversammlung sámmtlicher Sek- 
tionen des Landes Industrievereins in Verhand- 
lung gezogen. Als Referent fungirte der Sekre- 
tair der Miskolczer Handels- und Gewerbe- 
kammer Ignatz Sugár, der in cinem lángeren 
Vortrage die Entstehung und Entwicklung der 
Ratengeschiifte erörterte und die volkswirth- 
schaftlichen Verhaltnisse schilderte, unter dérén 
Einwirkung das Ratengeschüft sich zu seiner 
heutigen Form entwickelt hat. Redner gab der

Holínung Ausdruck, dass die richtige Regeiung 
des Ratengescháfles es ermöglichen werde, die 
allzu hflufige Inanspruchnahme des Kredits 
durch Privatkonsumenten zu verhindern und 
zu bewirken, dass an Stolle der Kreditgeschüfto 
die Ratengeschüfte treten. Referent gab jedoch 
dem Wunsche Ausdruck, dass in dem Gesotz- 
entwurfe aufgezáhlt werde, welche Kaufgescháfte 
den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht unter- 
liegen. Nicht richtig ist es auch, dass der 
Rechtskreis der Agenten dritten Personen 
gegenűber eingeschránkt werden kann. Die 
Angelegenheit der Gutstehung wáre so zu 
regein, dass der Kaufcr innerhalb eines Prü- 
klusivtermins nach Ucbernahme der Waarc 
wegen evenlueller Einwendungen odor Mángel 
das Verfahren einleiten könne. Auch die auf An- 
fechlung des Gescháftes bezöglichen Bestimmun- 
gen des Gesetzentwurfes sind nicht cntsprechend 
da die Feststellung des Markipreises auf viele 
Schwierigkeiten stösst. Dagegen, dass kein Doku- 
mentenzwang eigeführt wird, erhebt Redner 
keine Einwendung; es mösslen jedoch jeno 
Bestimmungen revidirt werden, welche sich auf 
die volle Auszahlung der Kaufspreisrückstünde 
beziehen. Die auf die Aufreclderhaltung des Ei- 
gcnthumsrechtes bezüglichen Bestimmungen sind 
wenn auch prinzipiell richtig, so doch in man- 
cher Ilinsicht lückenhaft und undeutlioh. Sclnver- 
wiegenden Einwcndungen unterliegt der Para- 
graph iiber die richterliche Kompelenz, welcher 
alléin genügt, um zu bewirken, dass ein au- 
sehnlicher Theil der Ratengeschüfte nicht zu 
Slande kömmé. Dem Verkáufer darf das Recht 
nicht entzogen werden, seine ohnehin m itgros- 
sem Risiko verbundene Forderung im Prozess- 
wege vor seinem eigenen persönlichcn Gericht 
geltend zu mechen. —  Nádidéin noch Dr. Julius 
Schnierer und Dr. Ludwig Gerö das Wort cr- 
griífen hatten, wurden die Proposilionen des 
Referenten mit jenem Zusatze Gorö’s angenom- 
mén, dass das Gesetz sich nicht auf solche 
Ratengeschüfte erstrecken mőge, dérén Gegen- 
stand schriftstellerische und Musikwerke und I

| die Originale oder Reproduktionen von Werkon 
der bildenden Kunst sind. Zum schlusse dankte 
Prüsident Ritter v. Fáik dem Referenten für 
seine werthvollen und lehrreichen Ausführungen 

Oesterreichisch-Ungarische Bank. Wie uns aus 
Wien berichtet wird, sind dórt bisher als mög- 
liche Kandidatcn für die durch den Rücktrilt 
des Dr. Kautz erledigte Stelle eines Gouver- 
neurs der Oestereichisch-Ungarischen Bank fol- 
gende Namen genannt worden : Dr. v. Bilinski, 
Dr. Kailzl, Herr v. Plener, Sektionschef Böhm- 
Bawerk, Báron Winterstein, Inama-Stornegg. 
Bis zűr Entscheidung dürften noch viele andere 
Namen von Kandidatcn aultauchen und wer 
weiss, ob nicht zum Schlusse eine Ueberraschung 
geboten wird.

Ililfsredakteur: Ferdinand Holtai.

o MíscIiu iik  imprii(,'nir- 
ior ariiiiialiHclior Kriiul.-i fllr 
1’foiíi‘u* und ZÍK-irrontabak.

mpl Ur/.tlich óinp fohlon

uffl Tlioilo ITidronlnliiik od. 4 Thoilo 
Zigarctlonlnl.ak iH| .-m Tli.-il M..ra 

Ilion vii noluiion.
Imk. Cumit Kumischt. vorlien 
dón lircnm-ndon. lioi^Hendon Cio 

Hchmack.
idliclio Wirkiingon 
in au f dón Milton 

wurdon daduri li paralysirt. 
rininal-l’ark. a l’ackoi 30 ki. 
Probopack. 10 kr. Scpmat. r 
.Sclmitt und l'nckimn frtr 
Pfoif.n- ii. Zignrclt.nlaliak.

l'rohoHoiidunn •
’ackot franko joder Sladl 
Naclinahino von 11. 1 ,20.

Für W lodcrw erküufor soh r o in trü g llc h .

Allcininor Er/.ougor :

TODOR MÖR1TH, Droguerie, Graz-
Haupl-Dopot fflr Unnám u,|d .Ni-bonl!in<lor :

JOHANN DVORZSÁK
Budapest V I, Gyár-utcza 43.

„ L E  G R I F F O N "  -  -  -  
-  -  -  „ L E  SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes ccht französische

ZKjARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in (len

L O H N E N D E  R
c. u. Tabak-Gross- und Kleintratiken!

^ E R S C H L E I S S ,
weil von, Hrmann verlangt.

C jA L -D E P O T :

I  G O L D Z ;  : i  I K K  A
^  Budapes*, .  V.f S a s -u tc z a  29. s z á m .

Erkslein Berntit 6s Kin, Budapest, Korlóxz-ute/.n 37.


	02



