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Levél egy dohányzó részéről
.,11a. valaki utazóit, úgy elbeszélési 

anyaggal rendelkezik, szóval van valami 
mondani valója" igy állítja ezt egy 
német közmondás. Szerintem nem is 
mondhat véleményt valaki a honi es 
ausztriai dohány közt, ha mindkét 
gyártmányt helyszínen gyakorlati érté
kére meg nem vizsgálta.

K helyennem is igen, reg úgy hiszem 
lapunk utóbbi szám hasábjain ausztriai 
dohánytözsdék és ezek szivarairól külön
féle sz*p, helyes és megszivlelesre 
méltó dolgokat olvastam. Az őszinte
ségnek, meg az ügy komolyságának 
tartozom kijelenteni (mit tőlem úgy. 
hiszem nem vesz zokon senki), hogy 
az említett közleményben, minden jó
akarat daczára a czikk írója több dolog
ról teljesen megfeledkezett es nehány, 
szerintem téves nézetnek adott helyet. 
Konstatálnom kell első sorban is, hogy 
nékem (gyakorlati kísérletezésem alap
ján állíthatom) a magyar dohánytermek 
jóval jobb* a csinosadban kiállított 
osztrák dohánytermeknél, mely tapasz
talatom szerint ízlésünknek egyáltalá
ban meg sem felel; ami Ínyünk egé
szen máshoz van szokva. A szivarok 
ugyan mind szeleinek es erős zamat
ról (aroma) szó sem lehet. Csudálatos, 
itt majd minden szivar világos, sötét, 
azaz egészen sötét szinti szivar ritka 
számba megy. Majd minden szivar 
doboz fedele ,,barna'* vagy ,,világos 
barna4, jelzőssel van ellátva.

Úgy látszik az osztrák dohányjövedek 
majd kizárólag világos leveleket hasz
nál a kőburkolathoz es fekete, teljesen 
sötét szivar alig látható.

Nem tudom ugyan, vájjon a világos 
szin mindig es minden dohányzó ked
vére van-e, noha itt is többen a vilá
gos szinti szivart kérik, van tudomásom 
szerint majd ugyan annyi, kiknek a 
sötét szivar jobban tetszik.

A dohánytőzsdéket sem találtam oly 
állapotban, mint azok itt leírattak.

A vidéki tőzsdékben még pétiig szá
mos helyen csak Virgina, Portoriko es 
az úgynevezett rövid szivart találtam 
a raktáron, oly tőzsdékre is akadtam, 
melyeknek úgyszólván nagyobb for
galmat elemi kötelességük lenne, szi- 
varuk ép elfogyott. —  Ily eljárás 
nem szorul magyarázatra.

Ha Magyarországon egy dohányárus, 
ki 1 (),()()() korona forgalmat er el es 
csak nehány darab Virgina^ Guba és 
rövid szivart tartana készleten, lenne 
káromkodás eleg. Mi itt nem is ritka; 
elleni>en mérleget es több fajta bur-

nótot, melyet senki sem, vagy csak 
igen ritkán vesz valaki, mindenütt, 
minden dohányárusnál készleten találni, 
úgy látszik erre nagy súlyt fektetnek. 
Ha a vidéki dohánytőzsdéket össze- 
hásonlitjuk, úgy a magyarországi min
denkor az osztrákéval szemben az első 
helyet érdemli, mert széles e hazában 
egy vidéki tőzsdét, még keresve sem 
találhatunk, mint azt a szomszéd 
Ausztriában bárki is találhat, hogy az. 
egész készlete alig er 4 —5 koronát s 
ami a létszámukat illeti, ott is, mint 
itt minden falucskának megvan az 5— f> 
dohány tőzsdéje.

Magyarországi nagytözsdések, kik 
osztrák collegáit irigylik, egészen más
kép vélekednének felőlük, ha viszo
nyaikat közelebbről szemlélnek. Nemely 
tekintetben számos rókán vonásra aka
dunk, úgy ott, mint itt a nagy tőzsde 
tulajdonosok nagyK-am 'darusítás mel
lékesen főüzletük nemi élénkítésére 
maguk kezelik. A jutalék (provízió), 
melyben részesülnek, oly csekély, hogy 
valóban s/ót sem erdemel, nem is 
értjük mikép akad meg itt is ember 
ily fáradtságos munkára, majd minden 
díjazás nélkül. Noha Ausztriában a 
ládák a dohányjövedek részéről vissza
váltatnak, a jutalék, illetve kereset az 
itteninél nem nagyobb.

Bámulatra ejt bennünket, ha a do
hányáruk nagykereskedelmet ügyes es 
korszerű képzettséggel biró kereskedők 
megfelelő árukészlettel, nagy felelősség 
es fáradtsággal biró, majd semmi hasz
not hozó üzlet vezetőségével bíbelődnek.

A tények meghazudtolják azt. a ki 
azt véli, hogy csak nálunk végez úgy 
a nagy tőzsdetulajdonos, mint a kis 
dohányárus fáradtságos, sok kellemet- 
lenseg es zaklatásokkal, de haszonnal 
nem járó munkát.

Természetes, ha Bécsröl szól a nóta 
és ott a kis dohányárusok elért for
galmát szemléljük, más, kedvezőbb 
fogalmat alkotunk magunknak, de vegre 
Becs mégis csak egy város, nem min
dennapi, mondhatjuk ritka nagy idegen 
forgalommal, miáltal a tőzsdék is nyer
nek es ez élénk idegenforgalom hiá
nyát erezzük mi itt székesfővárosunkban, 
érzékenyen.

#•
így ecseteli .,egy szakmabeli1*, ki az 

osztrák tőzsdei viszonyokat helyszínen 
tanulmányozta, az általa tapasztaltakat.

Nem kételkedünk ugyan a tények hü 
leírásában, de már megengedi t. munka- 
és szaktársunk, hogy mi is megjegyzé
seinket tehessük.

Mi úgy véljük, hogy sem nálunk, sem

pedig a szomszéd osztrákoknál az egész 
eladási ügy egyáltalában nem kezeltetik 
ok- es czélszerlien, e téren is haladásra, 
javításokra van égető szükségünk.

Ha nálunk meg sok hiányos dolgokra 
akadunk es a dohány-monopolunk is sok 
kívánni valót mutat fel, mindezek egyedüli 
oka az, hogy nem igen haladtunk e téren 
előre, ott pedig hol reformáltunk, elég 
rosszul tettek, Ausztria reg elavult, mint
egy 50 évvel ezelőtt üdvösnek tartott 
intézkedéseit 7— 8 résznyire vettük át es 
igy, de csakis igy egyikünk sem dicse
kedhetik valami korszerű (legalább em
lített téren nem) intézménynyel, marad
tunk mindketten a regi rosznál. Mi egészen 
más, szerintünk helyesebb es igazságosabb 
álláspontra helyezkedünk es a/.t mondjuk, 
minden egyébb üzletág meghozza kisebb 
vagy nagyobb mértekben fáradtságunk 
gyümölcsét; ténykedésünk mindegyikénél 
azt kérdezzük vájjon mit hoz a kony
hára. azaz. hoz-e hasznot; ép igy, meg 
pedig joggal elvárható, hogy a nagy 
es kis dohányáruás az elárusitás körül 
töltött minden idejet és a vele járó 
fáradtságát kellőleg díjazva lássa. Mi e 
férfias felszólításunkkal, távol volt tőlünk 
meg a gondolat is, korántsem kívántuk 
az elégedetlenek számát szaporítani, 
csak a jog, igazság, méltányosságnak 
kívántunk önzetlen szószólói lenni.

S mindaddig, míg szoros testületet nem 
képezünk es a már itt ismetelten ajánlt 
„dohányárusok országos hitelszövetke
zetet" meg nem alakítjuk, minden reform 
javaslatunk a pusztába kiáltó szó s min
den kívánságunk jámbor óhaj marad, 
mert hol férfiasán ügyéért síkra szállani 
tudó kérelmező nincs, nincs, de nem is 
lehet, ki sebeinket hathatósan gyógyí
taná és igy minden szép terv dugába 
dől s minden a réginél marad.

Marad is minden a réginél, mig öntu
datos összmüködésre el nem határozzuk 
magunkat és komoly emberekhez méltó 
cselekedet t.erere nem lépünk, mert sze- 

1 rintünk csak egyesült erővel, testvéri 
összetartással vihetjük igaz ügyünket 
előre. így, de csak is igy, nem is lesz 
nehéz, régi beteg, hogy ne mondjuk 
tarthatlan állapotunknak a szükséges gyó
gyító irt megtalálnunk.

Uj szivarnemek.
Ha jól értesülünk, a Lajtán inneni és Lajtán 

túli mindkét pénzügyi minisztérium uj szivar
nemek forgalomba hozatalát tervezik.

Régi bevett szokás úgy itt nálunk, mint amott 
odaát, hogy minden terv csak évek után való- 
sittatik meg, azaz nyer gyakorlati kivitelt. Néhány
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gyár megbízást nyer ugyanis arra, hogy a netán 
bevrzetendő uj nemüekböl néhány minta dara
bot úgyszólván kóstolóul készit és ha igaz, em
lített ügy ép ebben a stádiumban van.

Mint mi évek óta hangoztatjuk, a közép osz
tályt leginkább illető szivarnemek a forgalom
ból majd teljesen hiányzanak. A  Trabuco, vala
mint a Britanica a közforgalomból egyáltalában 
ki nem küszöbölhető, de a Regalitas fogyasztá
sának növekedése csak látszólagos, mert tapasz
talatunk szerint utóbbi szivarnemet akkor ve
szik leginkább s úgy képez nagyobb keresleti 
czikket, ha a többi neműek rosszul sikerültek, 
avagy óp akkor, ha a közönségesnél erősebb 
szivar kivántatnék.

A  Regalitas a lorgalomból minden további 
következmények nélkül kiküszöbölhető. Eddig 
is csak azért használtak, meit valamivel drágább 
szivart kívántak szívni.

A  dohányzó közönség 20 filléres szivar hiá
nyát érzi, de valóban érthetetlennek és nevet
ségesnek is tartjuk ott, ahol dohányhiányról 
ép szó sem lehet 31* krajczáros szivart gyár
tani; sokkal czélszerübb és a forgalomnak meg
felelőbb is lenne 3 vagy 4 krajczáros szivar és 
elvégre miért végződik az általános (közönsé
ges) árjegyzék 18 és nem 20 filléres szivaron ?!

A  felsorolt hiányokról csak azért tettünk 
említést, hogy napnál világosabban kimutathas
suk, mennyit lehetne, de kell is úgy a fogyasztó 
közönség kényelmére s az állam kincstár érde- 
kéoen tenni.

A  kilátásba helyezett uj szivarnemek osztá
lyozásánál, úgy azok árszabásánál viszonyainkat 
tekintetbe kell venni.

Szivesen és örömmel vettük Ausztriából hoz
zánk szivárgott, uj szivarnemek behozataláról 
szóló hirt, mely nézetnek bizonyára szinte hely 
adatik nálunk is, mert ezzel jóval nagyobb for
galom, dohányjövedékünk részére nagyobb ha
szon éreodő el, mely előnyöket figyelembe nem 
méltatni, szerintünk vétek lenne szeretett ha
zánk ellen.

Vegyesek.
A húsz koronás bankjegyek holnap, e hó 

20-án kerülnek forgalomba. A  bank e kibocsá
tással főleg a tiz forintos bankjegy-hiányon, 
amely utóbbi időben nagyon is érezhető volt, 
kíván segiseni. Tavaly a legnagyobb szükséglet, 
illetve a legnagyobb lorgalom tiz-forintos bank
jegyekben októberben volt, amikor is 728 millió 
korona volt forgalomban, amely azonban az év 
végéig mintegy 30 millió koronával hanyatlott. 
A  bank ezúttal is ezt a körülbelül 608 millió 
koronát tevő összeget kívánja föntartani és 
emellett 50 millió korona összegű húsz koronás 
jegyet hoz forgalomba úgy, hogy az ez évi 
forgalom a múlt évit 16 millió koronával még 
meghaladni és igy a forgalom a szükségletet 
előreláthatólag teljesen füdozni fogja.

A miniszterelnök a keresk. kongresszushoz. 
A  miskolczon megtartott III. országos kereske
delmi kongresszus által Szél Kálmán miniszter- 
elnökhöz intézett üdvözlő táviratra Lánczy Leó 
orsz. képviselő, a kongresszus elnöke, a követ
kező táviratot kapta:

* Fogadják megtisztelő megemlékezésükért 
és kifejezett érzelmeikért őszinte és mély kö- 
szönetemet. Az ország kereskedelmi érdekei
nek támogatását szivemen hordom és legfon
tosabb kormányzati föladataim közé sorolom. 
A  legnagyobb súlyt helyezem arra. h >gy az 
összes közgazdaszati ágak összhangzatosan és 
szervesen fejlesztessenek. IC munkában a ke
reskedelemnek, mint a közgazdasági élet egyik 
fötényezőjének, meg van a maga nagyfontos- 
ságu hivatása, amelyet minden helyes gazda
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sági politikának szem előtt kell tartani. Egész 
gazdasági szervezetünknek és minden részé
nek összhangzatos ápolása biztosítja az ország 
anyagi erejének fölvirávzását“ .

Szeli Kálmán.

A pénzügyi válság megszűnése Brazíliában.
Rió de Janeiró-ból sürgönyzik hogy a Banca 
da Republica segélyezése czéljából kibocsátandó 
kötvényekre vonatkozó törvényt tegnap tár
gyalta a szenátus. A  kormány elvállalja a bank 
felüg) eletét mindaddig, mig a kötvények vissza
vásárlása befejeztetett. A  kormány nagyobb 
előlegeket adott a banknak. A  kincstári jegyek 
kibocsátásának értékét illetőleg a vélemények 
eltérők. Sokan azt hiszik, hogy inkább a speku
lánsoknak fog előnyére válni, semmint azoknak, 
akiknek követeléseik vannak a banknál, miután 
a pénzszűke az ottani piaczon igen nagy mér
vet öltött.

A pénzügyőr kalandja. Kellemetlen kaland 
hőse volt az elmúlt éjjel az Erzsébet királyné- 
utja melleti h dón őrségen álló Szabó József 
pénzügyőr. Éjfél után két csavargó toppant 
eléje. Az egyik vörös bajuszos, pofaszakálas 
magas alak, a másik fekete bajuszos zömök 
ember volt.

— Mi újság ? — kérdezte a nagyobbik.
— Semmi — felelte a pénzügyőr.
—  Adja ide a köpönyegét, meg a fegyverét. 
Erre rárohantak a pénzügyőrre, aki kihúzta

oldaifegyvérét s egyik támadóját kezefején a 
másikat a fületüvén megsebesítette. Mind a két 
csavargó elfutott, de messziről visszakiabálták, 
hogy majd leszámolnak vele. Egy órával ké
sőbb csakugyan visszatértek harmadrangúkkal, 
de amikor a pénzügyőr a levegőbe lőtt, meg
szaladtak. A rendőrség keresi őket.

A kronométer telefon. A  berliniek nagyban 
kérkednek uj, telefon készülékükkel, amely most 
már nemcsak arra való, hogy beszéljenek rajta, 
hanem naponként egyszer a központból a pon
tos zónáidét is jelzi. A  telefon igazgatóság eme 
uj intézkedésével sokat foglalkoznak most a ber
lini lapok s üdvözlik a hasznos és praktikus 
újítást. Kevesen tudják a magyar vidéki váro
sokban, hogy Budapesten ezt a szolgálatot mar 
régen megteszi egy telefon újság, a Telefon 
Hírmondó, amely nem is kér évenkint tiz már
kával többet az előfizetőktől, hanem előfizetői
nek ingyen és napjában háromszor is bejelenti 
a pontos zónaidőt. A  különbség csak az, hogy 
a németek jobban fölhasználják a praktikus 
újításokat, mint mi, akik hamarosan elfeledjük 

| a legjobb intézkedéseket is s csak akkor bá
mulunk nagyot, mikor látjuk, hogy a külföld 
utánunk csinál olyant, ami régi keletű már 
idehaza.

Gyémantmezők Orrszorszáybac. Az Ural hegy
ség közelében Oroszországban gyémántlöldet 
fedeztek föl egy hegyi folyó mellett. Egy jeles 
orosz ásványtudós ezt a fölfedezést előre meg
jósolta, mert a környéken már jóval előbb sok 
berillt és topázt találtak és a talaj geológiai 
alakulása épen olyan, mint Brazília ama részei
ben, hol gyémántokat találnak. A z orosz gyé
mántok nem nagyok, de tisztaságuk és tüzűk
nél fogva annál értékesebbek.

Politika ós üzlot. Egy vállalkozó szellemű 
yankeenek sikerült az Egyesült államok poli
tikai szerepvivőit, vagy legalább is azoknak az 
arczkepeit a választási szervezkedés égisze alatt 
reklámozói okra felhasználni Rövid idővel ezelőtt 
egy newyorki reklámiroda igazgatója, Hughes 
Smitlí engedélyt kapott arra, hogy a városnak 
kulonbta", részein úgynevezett politikai hirdető 
oszlopokat állítson fel. Minthogy a kozség- 
tanacs oly értelmű határozatot hozott, hogy ily 
hirdető oszlopok felállithatók a választási har- 
ezok alatt, Hughes Smith kérelmét minden

akadékoskodás nélkül teljesítette a newyorki 
utczák biztosa. A  yankee tehát a Broodwoy 
különböző pontjain és egyéb élénk forgalmú 
utczák sarkain óriási oszlopokat állíttatott fel, 
amelyekre a jelöltek arczképeivel díszített 
lobogók vo tak felhúzva. Csakhogy azt is észre
vette a rendőrség, hogy az arczképek alatt ott 
volt egy dicshimnusz is a — legeslegjobb zse
latinról. Természetesen felzudult ezen az eljá
ráson az egész közvélemény, a lapok ezikkeztek 
Smith ur íllen és a hatóság felszólította öt, 
hogy azonnal távolítsa el a zászlókról a hir
detéseket. Smith el is távolittatta. de czélját 
mégis elérte, mert pompásabb és kiáltóbb, s 
ami fő, olcsóbb reklámot sohasem találhatott 
volna az ő zselatinjának.

A tisztviselők fizetósrendezése. Volt szó róla, 
hogy a pénzügyminisztériumban tervezetek és 
számítások készülnek a tisztviselői fizetések 
emelésének módozatairól. Ha készülnek is ily 
tervek, ezek még a messze jövőre szölanak 
csak. Ez idő szerint csak egy kisebbszerü 
reformról van szó. mely szigorítást képez azon 
tisztviselők részére, kiket valamely hónapnak a 
folyamán neveznek ki eddigi állásuknál nagyobb 
hivatalba. Kétségek merültek föl tudniillik a 
pénzügyi hatóságok körében arra nézve, hogy 
vajon azok a tisztviselők, kik a hónap derekán 
többfizetéses állásba jutnak, megtarthatják-e az 
előbbeni állásuk után járó s már a hónap elején 
fölvett illetményeiket, avagy vissza kell-e térí
teni ok az államkincstárnak fizetésüknek az uj 
állásbajutástól a hónap végéig járó részét. A  
pénzügyminiszter az utóbbi értelemben vagyis 
a fizetés megfelelő részének a visszafizetés mel
lett döntött azzal a niegokolással, hogy senki 
sem húzhat az állampénztárból ugyanazon cgy- 
időre kétféle rendes s a nyugdíj alapjául szol
gáló fizetést.

Lady Roberts podgvásza A délafrikában ope
ráló angol hadvezér nejének podgyászáról angol 
lapok a következő érdekes történetkét beszé
lik : Amikor a vasúti szállítás Délafrikaban a 
legnagyobb nehézségekbe ütközött, a tábornagy 
felesége nyolez nagy bőröndöt hozott magával 
Fokvárosból Bloemfonteinbe. Mindenki csodál
kozott ezen a dolgon és mindenki megütközött. 
Senki más abban az időben ilyen rengeteg pod- 
gyászt a városba be nem csempészhetett volna. 
A  hadiszerek szállítása már akadozott, a sebe
sültek hiányt szenvedtek a legszükségesebbek
ben és aki nem volt beteg, éhezett és leron
gyolódott. Amikor tehát a bőröndöket a pálya
udvarból a városba beszállították, az asszonyi 
szeretetreméltóságra mindenféle megjegyzése
ket tettek.

Kiadóhivatali üzenetek.
K. M. ur. Kérjük a czimét még egyszer kö

zölni.
D. V. urnák helyben. Jövő számunkkal küld

jük. Üdvözlet.
rt. ur B.-ben Sajnáljuk, de a kért számból 

nem szolgálhatunk.

Segí d.szei kesztő ; Holtai Nándor.

Klsö cs. és kir. szab. eredeti selmeczl pipa-, tajtékpipa- és 
ulpaszár-gyár fCzerö-berendciéssel.

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

A la p llm to tt  1 830-ban.

Ajánlja n legjobb hirnévnok Örvendő 
kitűnő minOrtégre nézve páratlan 

valódi xelmeczi agyagpipaiL. tajték- 
pipáit, pi) ászárait éh szivar szipkáit, 
minden kivitelben, a logoba >bb ári-k 
mellett.

kepe* áijegyzékek bér mén tea vinazakOldea esetén kívánat!"
bérmentve küldetnek

E g yed ü li h irncocH  jó  gy á rtm á n y



Drutscher Ttiell.

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLŐNYE“
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Brief cinég Rauchers. Neue Sortén.

Brief eines Rauchers.
Wenn Einer eine Reise thut, so 

kann er was erzáhlen, heisst ein deut- 
sches Sprichwort und nicht eher kann 
meines Erachtens nach cin Unterschied 
zwischen den Tabak-Produkten dies- 
seits und jenseits dér Leitha gemacht 
werden, bis mán nichl an Őrt und 
Stelle die beiden P'abrikate kennen 
gelernt hat. Ich las kürzlich an dieser 
Stelle verschiedenes über die öster- 
reichischen Zigarren undösterreichischen 
Tabak Trafikén und sei es mir gestat- 
tet hier zu bemerken, dass wohl Vie- 
les, was in dem Artikel zu lesen ist, 
richtig ist, dagegen gibt es aucli Vieles, 
was meiner Ansicht nach falsch, wie 
es auch Manches gibt, was dórt gar 
nicht erwahnt wurde.

Vor Allém konstatire ich, dass mir 
die ungarischen Tabak-Produkte weit 
besser schmecken, als die üsterreichi- 
schen. Die letzteren, wenn sie noch 
so hiibsch gearbeitet sind, leiden gleich- 
wohl an einem süsslichen fádén Ge- 
schmack, dér für den ungarischen Gau- 
men nie und imrner geeignet wáre. 
Die Zigarren habén wohl allé Luft, 
das heisst. sie sind sehr leicht gewickelt 
und von einem scharlen Aroma ist 
dabei gar nichts zu bemerken. Metk- 
würdigerweise gibt es hier fást tiberall 
lichte Zigarren und eine dunkle, das 
heisst wirklich dunkle Zigarre gehört 
zu den Seltenheiten. Pást sámmtliche 
Zigarren-Kistchen tragen die Bezeichung 
,,colorado“ (barna) oder ,,Colorado 
claro“ (világos barna). Es scheint, dass 
c 1 ie österreichische Tabak-Regie fást 
nur lichte Deckblátter verwendet, da 
eine schwarze Zigarre kaum zu sehen 
ist. Ich weiss nicht, ob dies den Rau- 
chern entspricht, denn obgleich auch 
hier die grosse Majoritát lichte Zigar
ren wünscht, scheint es gleichwohl auch 
viele Leute zu gébén, die an einer 
dunklen Zigarre mehr Gefallen find 
wiirden.

Die Tabak-Trafiken habé ic ciurch- 
aus nicht in dem Zustande gefunden, 
wie sie hier geschilderl wurden. In dér 
Provinz faiul ich sogar sehr viele 
Trafikén, die nichts anderes, als Vir- 
giner, Portoriko und Kurze auf Láger 
hatten und auch solche, die einen 
namhaften Umsatz erzielen müssen, 
fand ich, denen die Zigarren gerade 
ausgegangen waren. Mán weiss, was 
das zu bedeuten hat. Wenn in Ungarn 
ein Trafikant, dér 10000 Kronen Kon- 
sum erzielt. nichts anderes zu verkau- 
fen hátte als einige Sttick Virginer, 
einige Sttick Kuba und einige Sttick 
Kurze, was wtirde das ftir Schimpferei 
gébén. I lier ist das nicht ‘ eltenes. 
Dagegen findet mán tiberall eine Waage 
und tiberall einige Sortén Schnupftabak, 
die kein Mensch kauft, denn, dass dies 
imrner vorráthig sein soll, darauf scheint 
mán grosses Gcwicht zu légén.

Ein Vergleich dér Provinz-Trafik in 
österreich mit derjenigen in Ungarn 
falit zu Gur.sten Ungarns aus. Gibt es 
auch in Ungarn auf den Dörfern Tabak- 
Trafiken, welche einen sehr geringen 
Vorrath habén, so gibt es hier den- 
noch keine einzige Trafik, dérén ge- 
sammtes Láger aus vier bis fűnf Kro
nen Werth besteht, wie in Österreich. 
Und was schliesslich die Anzahl der- 
selben anbelangt, so hat in Österreich 
fást jedes Dörfchen genau seine 5— 6 
'Prafiken, geradeso, wie in Ungarn.

Die Grosstrafikanten in Ungarn, 
welche ifire österreichische Kollegen 
beneiden, würden jedoch anderen Sin- 
nes werden, wenn sie die Verháltnisse 
derselben kennen lemen würden. In 
manchen Beziehungen allerdings zeigen 
sie sehr viel Áhnlichkeit miteinander 
auf. So z. B. haltén die österreichi- 
schen Grosstrafikanten zumeist den 
Grossverschleiss, weil sie fást imrner 
ein anderes Gescháft dabei betreiben, 
welches ihnen als Hauptsache gilt und 
welches sie durch die Prepuenz, welche 
jede Grosstrafik schliesslich hat, da- 
durch aufbessern. Die Provisionen sind 
nicht dér Rede werth und können wir 
es nicht begreifen, dass es auch hier 
I^eute gibt. welche das mühselige Ge
scháft fást ohne Entlohnung betreiben. 
Trotzdem in Österreich die Kisten von 
dér Tabak-Regie zurückgenommen 
werden, stellt sich die Provision, be- 
ziehungswebe dér Verdienst nicht 
höher, wie derjenige in Ungarn. Mán 
staunt förmlich, wenn mán den Gross- 
handel dér Tabak-Produkte kennen 
lernt und sieht, wie geschulte Kauf- 
leute, die ein entsprechendes Waaren- 
lager unterhalten, ein Gescháft betrei
ben, das ihnen fást keinen Nutzen ab- 
wirft. Ist dies auch bei uns in Ungarn 
so ziemlich dér Fali, so nimmt mán bei 
uns gewöhnlich an, es wáre anderswo 
besser, was den Thatsachen keines- 
wegs entspricht.

P'reilich, wer von Wien spricht und 
hier die Kleinverschleisse kennen lernt, 
dér natiirlich macht sich andere Begriffe 
davon; aber schliesslich ist doch Wien 
nur eine einzige Stadt und dér P'rem- 
denverkehr den sie hat, kommt natür- 
lich auch den Tabakverschleissen zu 
Gute. 1 látte tlie Plauptstadt Budapest 
einen verháltnissmássig áhnlichen P'rem- 
denzufluss zu verzeichnen, wie gutginge 
es den Trafikanten dér Metropole.

Bis hierher veröffentlichen wir den 
Wortlaur jenes Briefes, den „Einer vöm 
P'ache ‘ , welcher gegenwártig ganz Öster
reich durchstreift hat, an uns richtel. 
W ir glauben gerne, dass die Verháltnisse 
getreulich geschildert sind. mtissen jedoch 
dazu auch unsere Bemerkungen machen.

Vorerst sind wir dér Meinung, dass 
das ganze Versehleisswesen, sowohl das- 
jenige Österreichs. wie tlasjenige Ungarns 

i nicht zeitgemáss betrieben und gehantl-

habt wird. Wenn bei uns vieles noch 
schlecht ist und das Tabak-Monopol 
hemmend, was trágt denn anderes daran 
die Schuld, als das eingebürgerte Übel, 
welches vergangene Zeiten bei uns zu- 
rückgelassen habén. Mit Ausnahme einiger 
weniger Reformén, welche hier eingeführt 
wurden, ist ja 7 8 des Bestehenden dem 
österreichischen Muster entnommen, das 
heisst, es ist hier verblieben, was vor 
fiinfzig Jahren das österreichische Monor 
pol als heilsam hingestellt hat. De- 
österreichische Betrieb war von jeher 
darauf gerichtet, den Gross- und Klein- 
trafikanten die Bohnen in den Tapf zu 
záhlen und das ist dórt ebenso verblie
ben, wie bei uns.

Wir nehmen darin einen ganz anderen 
Standpunkt ein, indem wir sagen, dass 
sowohl dér Gross- wie dér Kleintrafik- 
Betrieb ein Gescháft bildet, wie jedes 
andere und die Mühewaltung, die damit 
im Zusammenhange steht, auch bezahlt 
werden soll und muss. Wenn es gleich
wohl nicht geschieht, so sind die Ver- 
schleisser selber Schuld daran. das gilt 
ebenso für Ungarn, wie für Österreich. 
Hier, wie dórt hátte jeder Verschleisser 
das Recht, seine Mühewaltung sich bezah- 
len zu lassen und wáren sie eine Kor- 
poration, wie jeder Beiufszweig heutzu- 
tage einen bildet, dann könnte auch sehr 
bald davon die Rede sein. W o es aber 
keine Bittsteller gibt, dórt gibt es natür- 
lich auch keinen, dér eine Bitté gewáh- 
ren kann und so bleibt halt alles hübsch 
beim Altén, wie es vor fiinfzig und mehr 
Jahren war. Es ist schlimm, dass mán 
es sagen muss, aber gleichwohl ist es 
eine bittere Wahrheit, dass dér Tabak- 
verschleisser vielleicht dér einzige Ge- 
scháftsmann ist, dér sein Interessé nicht 
zu wahren versteht. Und darum ist es 
auch ganz gleichgiltig, ob hier oder dórt 

i  die Verháltnisse so traurige sind. Dér 
Tabak-Verschleisser müsste erst erken- 
nen, zu welcher Arbeit er ausersehen 
ist, er müsste mit allén Mitteln bestrebt 
sein, Anerkennung für sein Wirken zu 
erlangen und gemeinsam mit Anderen 
dasjenige bilden, was mán Genossen- 

: schaft nennt. Bis dies nicht geschieht, 
j  kann von einer Verbesserung dér Ver

háltnisse weder hier, noch dórt die 
Rede sein.

Neue Sortén
Sind wir gut unterriclitot, plánt mán in den 

beiden Pinanzministerien diesseits und jenseits 
dér Leitha, die Kinführung einiger neucr Sor
tén für den allgeraeinen Konsum. Wohl pfiegt 
ein solclicr Plán erst nach langer Zeit zűr Aus- 
führung zu gelangen, indem sowohl hűben wie 
driiben einige Pabriken beauftragt werden, 
Probestücke dér eventuell einzuführenden Sor
tén anzufertigen, doch soll sich die Angelegen- 
heit in eben dicsem Stádium beíinden.

In dér 'l'hat mangelt es ja, wie wir schon 
Jahre latig darüber gcschrieben, an solchen 
Sortén im allgcm- inén Verschleissvcrkehr,
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welche die Zígarre des Mittelstandes bilden 
soll. Die Trabuco sowohl, wie die Britannica 
wird wohl kaum zu verdrángen sein, dagegen 
ist die Regalitas trotz ihrer scheinbaren Steige- 
rung, keine Zigarre, welche dem Versclileisse 
wesentlich nützt. Ihr Konsum wáehst -haupt- 
sáchlich in solchen Perioden, wo die anderen 
Sortén in Qualitat schlechter geworden und wo 
mán durchaus einer Zigarre bedarf, welche 
nicht gar kraftig ist. Die Regalitas-Zigarre 
liesse sich sehr leicht aus den Verkehr setzen, 
ohne eine Spur ihres Daseins zurückzulassen. 
Mán braucht sie eben, weil keine andere Sorté 
da ist und weil schliesslich auch dér Preis in 
Betracht kommt, dér nicht wenige Leute ver- 
anlasst, sie zu kaufen. um eben eine theuere 
Zigarre zu habén.

W ie schon oft erwáhnt, tháte eine Zigarre 
zu 20 Heller sehr noth. Es drángt sich iiber- 
haupt jedem Raucher die í'rage auf. warum 
eine solche Sorté nicht existirt. Die Miinze 
spricht schon an und fúr sich fúr die Einfúh-

rung. lm gescháítlichen Verkehre tsachtet mán 
überhaupt dem Kunden es derart leicht zu 
machen, dass er nicht genüthigt ist viel nach- 
zudenken beim Einkaufe.

Warum zum Beispiel eine Sorté 27* Kxeuzer 
kosten soll und nicht 4 oder 2 Kreuzer, das 
dürfte kaum Jemand verstehen, am wenigsten 
aber derjenige, dér sich mit dem Verkaufe von 
Zigarren befasst, wo kein Tabak-Monopol be- 
steht. Jetzt, wo wir eine neue Wah'ung habén, 
lásst sich dieser Preis noch halbwegs plausibel 
erkláren, dagegen einen Bruchtheil im Preise 
bei einer Zigarre, das ist einfach lacherlich. 
Sind aber die Preislagen bei den biliigen Sortén 
schon derart fixirt, warum soll die beste Sorté 
des allgeraeinen Verschleiss-Kataloges gerade 
bei 1 «S und nicht bei 20 Heller enden? Die 
Difforenz ist ja derart gering, dass gerade diese 
so manchen Kiiufer /.urúckhált die Zigarre zu 
kaufen. Wir erwahuen dies alles nur, um dar- 
zuthun, wie dringend nothwendig es erscheint, 
eine Umiinderung vorzunehmen. die ja nacli

jeder Richtung Ilin dem Staatsschatze nur 
Nutzen und keineswegs Schaden bringen kaim.

Die Kinführung Miucr Sortén, wenn sie sich 
bewahrheitet. dürfte in dieser Richtung hin den 
Verháltnissen Rechnung getragen habén. Schon 
lángst empfindet dér Verschleiss den Mangel 
einiger Sortén, die, theils dem Bediirfnisse, 
theils dér Auffrischung des Altén dienen sollen. 
Bisher wurde immer die ICinführung neuer 
Sortén dadurch verhindert, weil die vorhande- 
nen Fabriken dem sich stets steigenden Kon • 
sume nicht gewaclisen waren. W ir nehmen daher 
die Mittheilung, dass einige neue Sortén ein- 
geíührt werden sollen, eine Mittheilung, die uns 
aus Oesterreich zugelit, mit Befriedigung auf 
und sollte unsere Tabak-Rege de l'acto dieser 
Absicht zustimmen so können wir dieselbe 
nur in ihrem Vorhaben unterstützen. indem 
dasselbe einem Bediirfnisse entspriclit, das seine 
Wirkung sowohl auf den Konsum, wie auch 
auf den engeren Verschleiss, dér fúr unsere 
Leser die Flauptsache bildet, ausübon wird.

H a g y -  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

PO JA TZ I pL. és T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott tjyufanemü gyárai DE U TS C H-LA N D S B E R G B EIM (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőségbelinek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy kénes- ,  mint különösen s za ion -gyu fá j oka t .
E gyula-gyártmányok Magyarországon nagy kedvességnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

MiHetin intn-gyufa.
Ma g\ ’ar korona-svéd gyű fa,
Magyar hon véd-szobor-gyű fa.
Krokodil-gyű fa és
Magyar luiperial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsberybe intézni A legolcsóbb áttételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk.— Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o iu b n c l i - u t c z a  8 . s * .

alatt van raktárunk. POJATZI FL. 6 S  TÁRSA
DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).

m á z o t t
g y á r a

„ L E  G ^ I F F O H “ -  -  -  
-  -  -  „ L E  SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraliken!

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