
X. évfolyam. Budapest, 1902. julius 15. szám.

M eflielenik minden hó :

\ 1 - é  n  é s  1 5 - é n .  •

\ Egyes példány nem kapható. :
• E l ő f í s e t é s f  á r f é l  ö v r e  s  k o r o m .  •

;  Előfizetni caak fél évonlcint leli**. :

A MAGYARORSZÁGI FAGY- ÉS KI.STOZSDlí TULAJDONOSOK 
SZAKKÖZLÖNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE.

KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ:
H A T S E K  A D O L F .

:  SzorkesztőséK és kiudéhivntal : -
: Budapest. VII., Városligeti fasor I

hova az előfizetési összegek, valamint a 3
;  kéziratok küldendők.

:  E l ő  f is é t  é n t  zír f é l  é v r e  3  k o r o n a  ’  

;  Kézirntoh nőni leszn ek  o isszu aü ca . ;

TARTALOM. Az Arukészlet.A szabadalmi jog megsértése. — Kevés a czigaretta — Vegy sek. -  Ajánlati hirdetmény

A szabadalmi jog megsértése.
Ezen czim alatt a napilapokban egy 

figyelmeztetés jelent meg, melyről eleinte 
azt hittük, hogy végre valahára feltalál
ták a kormányozható léghajót és talán 
egy gazember ezt utánozta volna. Az 
iteletct teljes szövegben közölték, tehát 
valószínű, hogy fontosabb dologról volt 
szó. Feltevésünk azonban hamis volt, 
mert ez a világot felforgató ügy abból 
állott, hogy He i s l e r  He n r i k  Chrast- 
bán (Cseh orsz.) szivarszivó szopokát ta
lált fel, a melyre szabadalmat kert. Az 
egyik helybeli szivarszipka gyáros No
vember ur, annyiban sértette 'meg ezen 
szabadalmat, hogy ugyanilyen szivarka- 
szipkákat gyártott, erre Heisler bepö- 
rölte Novembert es November urat jú 
liusban el is Ítélték.

November urrai azonban áprilist já- j 
rattak, miért is utánozta ezeket a görbe 
szipkákat. Ha November ur az egyenes 
utón haladt volna és gyártotta volna to
vább a szipkáit, melyek eddig szintén 
egyenesek voltak, úgy a világ nem tudta 
volna meg, hogy Chrast-ban a magyar 
dohányzó világ részére uj fajta szivar 
szívó szopokák készültek, melyekben az 
uj egyedül az, hogy háromszor annyiba 
kerül, mint a közönséges egyenes szipka.

Nem is foglalkoztunk volna ezzel, ha 
Heisler ur felhívásait az árusokhoz, nem 
pedig a nagy publikumhoz intézte volna, 
melynek voltaképen semmi köze a dolog
hoz. I lárom ev elótt történt hasonló eset, 
a mikor is a szabadalom tulajdonos szin
tén a publikumhoz fordult, nem pedig a 
dohányáru hoz. Már most a dohányárus
nak tudvalevőleg más dolga van, semhogy 
a lapok hirdetési rovatát elolvassa, ha pe
dig elárusítja ezeket a szabadalmat sértő 
szipkákat kész a baj. Kérdjük most, miért 
teszi ki magát a dohányárus ezen szi- 
varkaszipkák miatt a bajnak? Nem köte- 
lessege-e a gyárosnak informálni az el
árusítókat az árura vonatkozó dolgokról. 
Ha egy külföldi gyáros nálunk be akar 
vezetni egy árut, mindenekelőtt felkeresi 
az elárusítót vagy a közvetítőt. így van 
ez minden tisztességes szakmával, csak 
a dohányárusokat tekintik, nagyon is 
kicsinynek, csekélynek ahhoz, hogy sem 
a kegyeikbe jutni iparkodjanak. Ezek az 
idegen gyárosok azt hiszik, hogy a do
hányárusok tisztán az ö czeljaikra léteznek.

Ha a publikum tud az áruról, akkor 
már minden meg van, nálunk az árus 
nulla. Nos hát ezt az alkalmat fel fogjuk 
használni arra, hogy ezen uraknak meg
magyarázzuk a helyzetet.

Folyton azon jajgatunk, hogy hazai ipa
runk pang és mégis látjuk, hogy a m.

kir. dohányjövedék elárusítói nap-nap 
után idegen, külföldi gyáro .ok rossz, 
drága és primitív előállítású áruezikkeit 
árusítják s e mellett meg csak mustrá
kat, árjegyzékeket vagy az őket e tekin- 

I tétben érdeklő, mint a jelen esetben is

sok-sok kellemetlenségnek va inak kiteve, 
A nagyárusoktól is elvárhatnók, hogy 
figyelmeztessek a gyárosokat, hogy ne 
a publikummal közöljek ezen dolgokat, 
hanem azokkal, a kiket első sorban érde
kel, a dohányárusokkal. A kisárudák kü
lönleges organisatiója. következtében min 
den áru nyer azáltal, hogy a kisárus 
eladja. Ez azonban csakis a kisárus mun
kájának a következménye, tehát meg
érdemelnének egy kis figyelmet s elözé- 
kenységet. Bolond dolog, hogy néha 
egy-egy gyáros nagyon ketes áruját töty) 
ezer kisárus, mintegy köteleségszerüen 
terjeszti. Ha aztán a gyáros már ,,be van 
vezetve“ . a kisárus nyeresége mind ki
sebb és kisebb lesz.

Ha a gyáros egyenesen hozzá fordulna, 
akkor a kisárus kötelésségból, no meg 
egy kevéssé önérdekből is ajánlaná az 
áruezikket, a minek aztán a gyáros nem 
vallaná kárát. Tehát az árus ne függjön 
a gyárostól, de fordítva legyen.

Kevés a czigaretta!
Volt idő. a mikor ez a felkiáltás jogos volt, 

abban az időben, a mikor egy rövid év alatt, 
a fogyasztás százszorosán emelkedett. Az akkori 
1  fajta helyett 10  uj fajtát hoztak be, olyano
kat, melyeket eddigelé nem is láttak, úgy, hogy 
száz meg száz ezer uj fogyasztó jelentkezett, a 
kik a/.táti ezen uj fajtákat nagyhamar el is j 
sz itták.

Körülbelül egy évig tartott, a inig ezt a bor
zasztó nagy forgalmat kitudták elégíteni, de 
akkor is csak úgy, hogy az osztrák dohány- 
egyodárusok sok időn at czigarettáit ön - 
árban adta el s igy segítette ki a ma
gyar egyedárudit a zavarból. így volt, aztán 
csak lehető az, hogy olyan készletet készítettek, 
a mely a szükségletet teljesen fedezte. Azóta 
körülbelül 25 év telt el s a czigaratták for
galma nöttün-nőtt Mi volt azonban a gyártás 
akkoriban a maihoz képest. Mindenekelőtt két
szer annyi a gyár ma, mint akkor volt, azután 
nagyszerű gépeket hozattak, köztük olyanokat 
is, melyről még fogalmuk sem lehetett akkori
ban. A  dohány monopólium különböző szak
máinak vezetői nem elégedtek meg azzal, hogy 
ezt az iparágat szerény korlátok között előre 
vigyék, hanem körülnéztek a világban s min
den ujjitást e téren bevezettek nálunk is.

De mit ér mindez ! oly szükkeblüség foglalt 
tért, mely az állam pénzügyi helyzetével is

I összefüggésban van, s a mely miatt nem tör
tént meg, hogy több gyár állíttatott volna föl, 
a mint szükséges lett volna. Hamis azonban az 
a nézet, a mely szerint az a kamatveszte-og 
ilyen befektetett millióknál nem éri el soha an 
azt a többletet, a mit esetleg nyerünk.

Ez teljesen hamis feltevés s azáltal az állam 
s )k milliót veszít, hogy t i nem tud elegendő 
czigaretta készletet nyújtani Nem tudnak eléggé 
változatosan uj meg uj fajtákat forgalomba hozni 
s a ini a legrosszabb a m ír elfogadott fajtákat 
nem tudják olyan mennyiségben csinálni, a m nt 
azt a mai forgalom megköveteli. Folyton majd 
ennél, majd meg amannál a fajtánál mutatko
zik hiány a mi az üzlet menetnek hátrányára 
vau. Nem ritka azon e-et. hogy a fogyasztó 
heteken át nem kap egy bizonyos fajta cziga- 
rettát, a mig a 't elfelejti s az árusnak nagy 
megerőltetésébe kerül, a mig ismét bevezetheti.

Az üzletmenet ezáltal annyira corumpálta- 
tik, hogy ebbe aztán rendszert hozni nem ké
pes semmiféle ember A hivatalnokokat ilyes 
dolgokkal ép úgy elkedvetlenítik, mint az árust. 
Számitásbsli tévedések, rendetlenség az egész 
vonalon végül pedig a czigaretta-csempészet • 
felvirágzása a következménye az ilyen eljá
rásnak.

A  „H ölgy'' czigarettából pl , a melyből na
ponta egy fél millió fogy. számításunk szerint, 
több száz milliót kellene készíteni. Valószínű, 
hogy jelenleg a raktárokban absol ute semmiféle 
készlet nincs, miután a mit készítenek gyorsan 
el is fogy. Dráma czigaretta pl. hetek óta egy
általában nem kapható, miáltal az olcsóbb 
török dohányok forgalma nő. Jól tudjuk mért 
s ép igy nő a Pursicani. valamint a közép- 
fínom Török dohány forgalma azon pillanatban 
a mikor a Hölgy cziga-etta nem kapható.

Nem hiszszük, hogy hasznos lenne az államra 
nézve, ha egy olyan ipiraggal mind a minő 
a dohányrnonopolium. annyira mostohán bán
nak, hogy a legszükségesebb befektetéseket 
is megvonják. Hisz minden körülmény azt 
mondja, hogy ezen befektetés félszeresen kifi
zetődnék. valamint az is bebizonyosodott, hogy 
minden ujonnal berendezett gyár még eddig 
fényes jövedelmet hozott mindjárt kezdettől 
fogva ezért tehát, no meg tán azért is, mert 
egy kevéssé szükséges, kérjük az illetékes faK- 
torokat: több gyárat !

Vegyesek.
Az újpesti n igyárudi. Julius 8-ikán reggeli 

kilencz órakor a fő- és székvárosi m. kir. 
pénzügyigazgatoság előtt indult meg a tárgya- 

1 lás az újpesti nagyárujára beérkeze tt ajánlatok 
felett.

A  pénzügyigazgató helyettese, H i l b e r t  
pénzügyi tanács >s megnyitván az értekezletet, 
tudatta a jelenlevőkkel, h o g / Lt> ajánlat érke
zett be, melyeket sorszerint nyitottak fel s 
S z i k s z a y  péngyügyi titkár felelvasta őket
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Benyújtottak:
százalék

Teichl Zsigmond. Újpest ............... ............  0 7
Schwartzer Lipót, Újpest ----------- ------------  0 (>
özv. Berkovitc Imréné. Újpest .......... ----- 0*7
Veszprémi József. Újpest   0 9 8
Wahlstreich Imre, Újpest —  --------------  0 5
Heller A. és neje. Máim.-Sziget -----------  1*80
Kuhraann Ödön, Budapest ................   197
Link Bernát. Újpest . .............................. 0.7
Deutsch Hermann, Polgári -------   0.64
Mátsáko József Budapest ..... ...... ................ 1'4
Márton J. K., Nyitra ....................... ............  0  65
Lővvi Adolf Ív és Aczél Gyula. Újpest ... 0 9
Steiner József. Budapest ..........  ............ 2 21
Körpesd Lajos, Újpest ........................ ........ 0 7
Deutscli Zsigmond, Ujpe-t — -----------  0 ‘66
Kovács R. József, Budapest _____________ 0 7

A  jegyzőkönyv hitelesítése után a befolyt 
ajánlatokat a minisztériumba küldték, a hol is 
a XIII.  oszt. ly referál ez ügyben s ez az osz
tály proponálja azt is, hogy kinek adandó a 
nagyáruda s felterjeszti aztán magasabb helyre 
jóváhagyás végett.

Pap ro dfh r>ro 1bö’ Zimmer boroszlói 
vegyész szabadalmat kapott oly eljárásra, mely- 
lyel dohányrostokból papirosanyagot készít. Az 
ö mai sikerét sok vizsgálódás előzte meg. me
lyek mind csak azért m m vezettek sikerre, mert 
a vegyszerek, melyek a dohány rostot kiválaszt
ják. az anyagot annyira megtámadt k. hogy az 
hasznavehetetlenné vált. A z uj eljárásnál azon
ban a rost megtartja termézetcs erősségét, 
puha és ruganyos s igy papirosgyártásra kivá
lóan alkalmas.

Hamis 1i2koronások. Alig, hogy a tiz koronás 
aranyak forgalomba kerültek —  bűnös kezek 
mar is hamisítják. Eme hamisítványok, úgy 
színüket, formájukat, sőt fényüket illetőleg is; 
meglepően hasonlítanak ; z eredetihez. Ha nem 
hamisítványról lenne szó még sikerültnek mond- 
hatnók. Természetesen egyszerű ólomdarab, 
mely, ha kemény tárgyra ejtjük azonnal fel
ism erhető; mert szerencsére az arany nemes 
csengését a hamisítók meg sem képesek utá
nozni. Jó lesz ha minden aranyat ezen irányban 
^izsgálunk meg.

Szerkesztői üzenetek.
A. L. limlnjKsl. Nem közölhető. —  Sz i. 

Kecskémet. Legközelebb bővebben foglalkozunk 
e dologgal mert ez az összes dohányárusokat 
közelről érdekli. W. K Jfw/apesl. A pályá
zati hirdetményt inai számunkban hozzuk.
Z B. AruxL Magánügy, miért is ezzel nem foglal
kozhatunk. D. E. Veszprém. Mindig csak a 
dohányárusok érdekét szolgáljuk és eb' en cl 
nem csüggedünk. Elismerését köszönjük.

T. ez. előfizetőinkhez.
Felkérjük mindazon t. ez. előfizetőinket, kik

nek előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy 
postafordultával előfizetésüket megújítani és 
postautal ványnyal

5 K O R O N Á I '
beküldeni szíveskedjenek.

Tudatjuk egyúttal tisztelt előfizetőinkkel, 
hogy azon esetben, ha lapunkat kétbesités al
kalmával elfogadták, azt folytatólag meg is 
küldjük, s hogy az mindaddig előfizetési köte
lezettséggel is jár

A
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kiadóhivatala, Budapesten.

f)8S42 sz.
IV. 1902

Ajánlati hirdetmény.
A  székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy a Budapest szé
kesfőváros 1-sö kerületében megüresedő dohány 
nagy- és különlegességi-uruda betöltése iránt 
zárt Írásbeli ajánlatok utján 1902. év julius 30. 
napján d. e. 9 órakor ezen pénzügyigazgatóság
nál versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ■*> versenyzők állal az 
eladás után követelt járulék fogja képezni és 
a dohány nagy- és különlegességi-áruda keze
lése annak lóg adatni, ki a legcsekélyebb eladási 
dijat követeli; mindazonáltal a kincstár fen tart ja ! 
magának a jogot, hogy a versenyzők között 
szabadon választhasson, minélfogva ajánlattevők 
közül azért mert ajánlana nem fogadtatott el a 
kincstárral sz* mben senki igérnt nem támaszthat.

Az eddigi dohány nagy- és különlegességi 
árus az áruda kezeléséért és pedig az altalános 
forgalomban levő dohánygyártmányok forgalma 
után 0 9".., azaz kilencztized százalékot, a kü
lönlegességi áruda forgaloma után 2 5"«,  azaz 
két és fél százalékot élvezett, volt pedig az 
1901 évben az általános forgalomban levő do
hánygyártmányokban elért forgalom (51 1.730 K . 
51 fill . mely összegből a hozzá utalt 78 do
hány kisárus szükségletére 538.334 kor. 59 fill., 
a mérsékelt áru pipadohány forgalmára 9109 kor. 
(58 fill. és saját kicsinybeni darusítására (58.28(5 kor. 
21 fill. esett; a külön'egességi gyártmányokban 
elért 1901. évi forgalom 121.738 kor. (54 fillér I 

volt
A dohány nagy- és kisáiudával kapcsolat')- i 

san bélyeg- és v.iltóürlap eladásból pedig az 
eddigi nagyárus az 1901. évben bélyegben 
22.89(5 kor . váltóban 1208 kor összesen 24.104  
korona forgalmat ért el.

Vállalkozó az all alános forgalomban levő do
hánygyártmányok árjegyzékében felsorolt valódi 
havanna szivarok elárusitására is nyerhet en- 
gedelyt.

A dohány nagy- és különlegességi árus kö
teles az összes dohányanyagot a budapesti m. 
kir. központi dohány;? ruraktárból közvetlenül 
beszerezni és abból a hozzáutalt és még uta
landó dohánykisárusok szükségletét kielégíteni; 
köteles továbbá a dohánygyártmányok minden 
egyes neméből a pénzügyi igazgatóság részéről 
meghatározandó és jelenleg 13 329 kor. (5(5 fill. 
értékkel meghatározott tartalékkészletet folyton 
érintetlenül tartani es ezenkívül a napi eladásra 
szükséges gyártmány mennyis éget készletben
tartani. A  tartalékkészletből az általános forga
lomban levő dohánygyártmányokra 9(529 kor. 
34 fillér, a különlegességi gyártmányokra pedig 
3703 korona érték esik.

A csonkithatlan részlet első beszerzésére óva
dékul elfogadható értékpapírokban vagy kész
pénzben leteendő biztosíték mellett a nagy és 
különlegességi árus kérelmére a tartani köteles 
csonkithatlan részlet értéke erejéig hitel is en
gedélyeztetik.

Az államkincstár a dohány nagy- és külön
legességi áruda jövedelmére semmiféle kezes
séget r.em vállal és a nagy- és különlegességi 
árus csak az elad si díjra, valamint a nagy
árudával járó dohánygyártmányok és bélyeg- 
jegyek kicsinybeni clárusitásából eredő jövede
lemre tarthat igényt, a melyből a nagyáruda 
kezelésével járó összes kiadásokat fedezni tar
tozik

A  nagyáruda csak minden tekintetben meg
felelő és a várban fekvő helyiségben gyakorol
ható.

A versenyben részt nem vehetnek, kik tör

vény szerint szerződésre nem képesek vagy 
valamely bűntett, <*, empészet vagy más termé
szetű jövedéki kihágás miatt jogérvénycsen elítél
tettek. Ha ilyen körülmény az üzlet átadása 
jutna a hatóság tudomására, az igazgatóság jo 
gában álland az engedélyt azonnal elvonni.

Azon ajánlattevő bánatpénze, kinek ajánlata 
elfogadtatik, a csonkitat lan készlet beszerzéséig 
visszatartatik és köteles ajánlattevő a nagy- és 
különlegességi áruda kezelését az erre vonat
kozó értesítés, illetve felhívásban kitüntetendő 
határidő alatt átvenni, ha pedig azt nem tenné 
vagy ha ajánlatától a versenytárgyalás után 
visszalépne, letett bánatpénzét e veszti és a 
nagyáruda betöltése ezéIjaból az ő karára és 
költségére uj vers* nytárgyalás fog kiíratni.

A ki írásbeli a ánlatot kíván benyújtani, kö
teles a fent jelzett cscnkithallan készlet érteké
nek 10 százalékát, vagyis 1040 kor nat kész
pénzben vagy biztosítékul effogadható érték
papírokban a budapesti m kir állampénztárnál 
bánatpénzként letenni es az állampénztártól 
nyerendő nyugtat ajánlatához csatolni.

Az ajánlatokban a követelt dij nemcsak szá
mokkal, hanem betűkkel is kiírandó és abban 
azon nyilatkozat és felveendő, hogy ajánlattevő az 
árlejtési feltételeket ismeri azoknak magát aláveti.

A z ajánlatban egyúttal a magyar állampol
gárságot. nagykorúságot polgári állást, erkölcsi 
kifogás* alanágot is vagyoni állapotot igazoló 
bizonyítványok is csatolandók. 1 liányos vagy a 
felsorolt kellékeket nem tartalmazó vagy olyan 
ajánlatok, melyek határozatlanul állíttatnak ki, 
vagy más versenyzők ajánlatira hivatkoznak, 
vagy a kitűzött határidő után nyujtatnak be, 
úgy nemkülönben táviratok is figyelembe nem 
vétetnek.

A további fo.tét* lek valamennyi m. kir pénz
ügyi igazgatóságnál és pénzügyőri biztosságnál 
megtudhatok valamint a dohánygyártmányok 
eladására vonatkozó -zabályoko' 1 kivehetők.

A z akkép felsorolt és 1 koronás bélyeggel 
ellátott írásbeli ajánlatok" a székesfővárosi ni. 
kir pénzügyi igazgatóság főnökönéi (Budapest, 
IX., Vámpalota I 19) 1902. julius hó 29 nap
ján déli 12 óráig személyesen vagy postán be
nyújtandók s a borítékon kitüntetendő: „Ajánlat 
a budapesti 1. kér dohány nagy- és különle
gességi áruda átvételére*1 és ..Terhelve 1340 
koronával szóló állampénztári nyugtával.1*

Az ajánlat mintája :
En alulírott hajlandó vagyok a bu apcsti 

I. kér. dohány nagy- és különlegességi aruda 
kezelését az c részben fennálló szabályok szem 
előtt tartása és az általános forgalomban levő 
dohánygyártmányok után . . . . (betűkkel ki
írandó) . . .  . a különlegességi dohánygyárt
mányok után pedig . . .  (betűkkel kiírandó) 
. . .  »|fl eladási dij kikötése mellett átvenni.

Egyúttal kijelentem, hogy dohány nagy- cs 
különlegességi árusok részére fennálló szabályo
kat, valamint az ajánlati hirdetményekben fog
lalt feltételeket ismerem és azoknak magamat 
alávetem.

Polgári állásomat, kifogástalan erkölcsisége- 
nret, magyar állampolgárságomat, nagykorúsá
gomat és vagyoni viszonyaimat feltüntető ha
tósági bizonyítványokat és 1340 korona bánat
pénzem letételének igazolásául az allampénztári 
nyugtát csatolom.

A z árudát Budapesten I-sö kerület . . .
...............utcza . . . sz. helyiségemben fogom
kezelni.

Budapest, 1902. junius hó 22-én.

M. k ir. p?nzügyigazyató8ág.

Sugédszerkesztfi : Holtai Nándor
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„„DOH ANYA RU SOK KÖZLÖNYE-
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT. VeiI(búiig dcs Fotcnliccht« »  — Zigaietten-M«.ngel. —  Verniisclitcs.

Verletzung des Patentrechtes.
Als wir dieser Tagé in den Tnges- 

blíittern unter diescni Titel eine War- 
nung in dem Inseratentheile lasen, da 
vermeinten wir. is  habé Jcmand das 
lenkbare Luftschiff eríunden, welche Er- 
findung irgend cin Bösewicht nachgcahmt 
hat. Nachdcm das Urthcii dcs Gerichts 
hofes vollinhaitiich publizirt war, musste 
es sich offenbar um ctwas liedeutendes 
handeln. Indcss wurde unsere Annahme 
widerlept, denn das welterschüttt rnde 
Ereignis bestand einfach darin, dass Hcrr 
H c i n r i c h H c i s I c r in Chrast (Böh- 
men) ciné Papicrspitzc crlunden hat. wo- 
rauf er sich cin Patent nahm.

Dicses Patentrecht hat nun der hie- 
sigc Eabrikant, Hcrr November, insoferne 
verletzt, als cr cbcnfalls dicse Papirspitze 
fabrizirte. L)er Eabrikant 11 c i s 1 c r wurde 
nun klagbar und der Gerichtshoí verur- 
thciltc denn auch N o v e m b e r  so wie 
es sich gcbührtc.

Dass der arme Noveml>er durch Nach- 
ahmung dics? r Spitze in den Apri gc- 
schickt wurcie. ist eigemiich Nebensache. 
Wozu ahmt er auch Zigarrcnspitzcn nach 
die krumm sind. Wiire er den ger. den 
W eg gegangeu, so hatte er scine Zigar 
renspitzen, die gerade sind weiter fabri- 
zirt und die Welt hatte nichts davon er- 
fahren, dass mán in Chrast in Böhmen 
um das Wohl der ungarischen Raucher- 
welt derart besorgt ist. um dicse mit 
einer Papierspitze zu versehen, die zwei- 
mal so viel kostet wie die gewöhnliche, 
was ein/ig und alléin, das Ungewöhn- 
liche dabei ist.

Wir hatten gleiclnvohl von dicsem 
grossen Eréignisse keine Notiz genom- 
men und Herrn Heisler miiig scine Zi- 
garrenspitze hier verkaufen lassen, wenn 
er sich mit seinen Publikationen an die 
Vcrschleisser und nicht an das grosse 
Piiblikum, dem die Geschichtc eigentlich 
gar nichts angeht. gewendet hatte. Vor 
drei Jahren war es, vvo viele Trafikanten 
gelegentlich einer derart igen Patent ver 
letzung aus dem Grundc viel Unannehm- 
lichkeiten hatte, weil auch damals der 
Patentinhaber es nicht der Mühe werth 
hielt. sich an die Vcrschleisser, sondern 
an das Publikum mit seinen Puklikat o- 
nen zu wenden. Bekanntlich habén die 
Tabak-Trafikenlen ganz etwas Anderes 
zu thun, als den Annonzentheil der Ta- 
gesblütter zu lesen und wenn sic es 
übersehen, dass der Verkauf solcher Ar
iikéi verboten ist, dann ist das Unglück 
fertig.

Wir fragen aber, wie kommen die i 
Vcrschleisser dazu, dicsen Papierspitzeln • 
zu Gefallen sich Unannehmlichkeiten aus- 1 
zusetzen ?

Muss nicht der Eabrikant eines Arti- 
kels einzig und alléin Werth darauf légén, 
dass diejenigen die sich ehrlich damit 
abplagen. seine Waare abzusetzen, von 
Allém was den Artikel betriíTt, genau zu

informiren und zu unterrichten? Wenn 
irgend ein auslander Eabrikant seinen 
Artikel hier einführen will, so sucht er 
in erster Reihe Zwischenhandler und Ver- 
schleisser auf. So geschicht es bei allén 
ordentlichen Branchen, nur die Tabak- 
Trafikanten beachtet mán als viel zu un- 
bediuteiui um ihre Gunst zu eiobern. 
Diese Ír emelt n Eabrikanten scheinen zu 
meincn. dass die Tabak-Trafik nur für 
ihre Zwecke da ist. Wenn nur das Pu
blikum unterrichtet wird, dann ist scl on 
A lles gut, der Trahkant ist bei ihnen 
eine Null. Nun, wir werden dicse Gele- 
genheit dazu benützen um Vielen dieser i 
Herrschaften cien Standpunkt klar zu 
machen.

E'ortwahrend wird bei uns darüber ge- 
jammert, dass die heimische Industrie 
nicht verwarts komtnen kann und da 
seben wir die Anomalie, wie sich kön. 
ung. Tabak-Trafikanten dazu hergeben, 
Waaren die jedes Kind erzeugen kann, 
für theueres Geld aus dem Auslande zu 
beziehen und an ihre Kunden zu ver- 
schleissen, dabei nicht einmal jene Ach 1 
tung von Seite dieser Fabrikantcn ge- 
niessen, dass mán ihnen Prospekte, Preis- 
courantc. Muster und dériéi Mittheilun- 
gen zugehend macht, wie sic die in 
Rede stchende war, ciné Untéi lassúiig, 
die möglicherwí ise vielen Verschleissern 
Unannehmlichkeiten hereiten könnte.

Aber auch von den Grossverschleissern, 
welche dicse Waaren an die Kleinver- 
cchleisser abgeben, könnte mán erwarten, 
dass sie in erster Reihe darauf Bedacht 
nehmen müssten. dass all diejenigen Fa- 
brikanten. die hier ihre Waaren absetzen 
wollen, nicht mit dem Publikum direkt, 
sondern mit d< n Verschleissern verkeh- 
rcn. Durch die eigenthümliche Organisa- 
tion des Kleinverschleisses, wird namlich 
jedes Produkt das in denselben gelangt 
weit werthvoller als es dics in der 'I hat 
ist. Dics gt schicht aber durch die Mühe 
und Arbeit des Verschleissers. weshalb, 
wenn er cinen Artikel ncu einführen soll, 
ihm auch ausserordcntliche Concessionen 
gemacht werden müssten.

Es darf nicht gesebehen, dass maii es 
fn mden Eabrikanten gar so leicht macht, 
in kurzer Zeit Tausende von Verschlei- 
sser für ihre mitunter sehr problemati- 
sclien Artikel zu erlangen. Der Verdienst 
des Verschleissers wird selbstvei slandlich 
peringer und schwindct endlich zűr Ge- 
ringfügigkeit, wenn der Fabrikant sozu- 
sagen ..eingefiilirt4, ist, indem er sich an 
das Publikum wendet, welches den Ar
tikel sucht. Dem Vcrschleisser falit die 
umgekchrte Rolle zu. Er wird den Ar- | 
tikel, der ihm neuen Nutzen in Aussicht 
stellt, sclion selher empfehlen. Es darf l 
nicht geschehen, dass er in cinem Ab- 
hangigkeitsverhaltnis zum E'abrikanten 
steht, im Gegentheil, das Umgekchrte 
muss der Fali sein.

Zigaretten-Mangel.
Es hat eine Zeit gegeben, wo der Mangel au 

Ziparetten gcrechtfertigt war. Zűr Zeit. als der 
Consum derselben in dem kurzen Zcitraunic 
von cinem Jahr unei warteterweise um das 
Hundeitfache gestiegen ist. könnte natürlich 
den plötziich laut gewordenen Ansprüchcn 
kaum Geniige geleistet werden. Der Versuch 
an'tatt vier Gattungen Z'gerretten, die sehr 
ungeschikt angefertigt waren, zehn Sortén ein- 
zuíührtn, Sortcn, die mán bisher niemals ge- 
sehen. schlug derart durch, dass sich mit ein
mal I lunderttauscnde neue Rauclier rneldeten, 
welche dicse Sorti n kaum dass sie in den 
Yerschleiss gelangten soíort auícon^umirten.

Es dauerte ungefahr ein Jahr. bis mán den 
nothwe.ndig gewordenen kolossalen Consum >;u 
bewahigen im Standé war und hiitte wahr- 
scheinlich die Verlcgcnheit noch viel lángéi 
anpedauert. wenn nicht die österreiehische 
Tabak-Kegie der ungar schen '1‘abak Régié diese 
Eabrikate Monate hindurch zum Kostenpreise 
geliefert hiitte. Nur so wurde es möglich dass 
mán inzwischen vorrathe anfertigen liess. die 
dann tlen Bedarf volistandig dcckten. Seither 
ist beinahe ein Vierteljahrhundert vergangen 
und der Consnm von Z garetten stieg fortwáh 
rend, in einer kaum fiir möglich gehaltenen 
VVeise Aber auch vieles Andere hat sich seit- 
her geiinderl !

W as war damals die Fabrikation im Ver- 
hiiltni^si* zu houte r

Vorerst verdoppelte sich die Aozahl der Fa- 
briken, dann vergrösserte mán die voriiandene 
Fabriken, dann fühite mán ‘.-rossartige Maschi- 
nen für Fabrikationszwecke ein. Maschinen, 
von denen mán damals keine Ahnung hatte. 
Die Leiter der verschiedenen Ressorts auf dem 
Gebiete des Tabak-Monopols begnügten sich 
nicht, wie damals, diese Industrie in enge Gren- 
zen zu hetiéiben, sondern hielten und haltén 
noch heute Umschau auf allén namhaíten 
Plátzen der W elt um Neues zu schaffen und 
es íür das Tabak-Monopol nutzbar zu mochen.

Doch was »'ützi das Alles ! Es hat eine Fng- 
herzipkeit platzgegriffen. die theilweise tűit den 
Staatsfinanzen zusammcnhiingt und die es merk- 
würdigerweise nicht gestattef dass das Tabak- 
Monopol noch jene viele Millionen investire, 
die da nothwendig wftren um noch einige 
erossangelegte J‘'abriken im Lande zu errich.cn. 
Unglücklicherweise ist aber auch die Berech- 
nung falsch die auf Grund höher investirter 
Kapitalien basirt und dérén Ergebnis die falsche 
Annahme ist. dass d^r Zinsenverlust solchcr 
investirter Millionen nicht wett gcmacht wer
den könnte mit dem Mehrertragnisse welches 
daraus eventuell resultiren wiirde

Falsch, grundfiilsch ist. wie gesagt diese An
nahme, zumal dem Staate viele Millionen da- 
durch entgehen weil die Vorrathe nicht genii- 
gen. namentlich bei der Z garettenfabrikation 
aber ganz bedeutende Schiid n verursachen.

Der Mangel an Zigarettenfabriken verhindert 
es. dass die k. ung. Tabak-Regie den Artikel, 
wie es nothwendig wiire ausbreite. v. rhindert, 
dass neue Sortén eingeführt vveiden konnen 
und dass wohlfeilc Sortén angefertigt werden, 
die aus unseren inlander feinen Tabakcn leicht 
hergestellt werden könnten.

Und was das Schhmmste i t, selbst die ein- 
geíiihrten Scrten. die flottén Absatz finden, 
konnen nicht in jenen Quantitateo angefertigt 
werden. wie ihn der Consum bedarí. Fortwiih- 
rend tritt Mangel ein, bald bei dieser, bald bei 
jener Sorté, was dem Geschiifte riesig schadet. 
Nicht selten ereignet es sich, dass die Consu- 
menten woehenlang eine Sorté nicht erhalten 
können, bis sie an derselben liingst vergessen 
und die Vcrschleisser Mühe habén den Artikel 
wieder in Frncuerung zu bringen

Der \ erschleiss wird durch derartige Vor- 
komnisse derart corumpirt, dass Ordnung in



4 DOH Á N Y Á  H Ú S O K  K ()'/  l,Ö N  YE

denselbcn /.u bringen keiner Kinanzbehörde ge- 
lingen kaim.

Die Beamten welche mit den Waaren mmi -  
puliren. werden • benső chicanirt. wie Gross- 
und Klein verschleisser. Fehler und Irrthürner 
in den Berechnungen, Unordnungen auf allén 
Linien, schliesslich Förderung des Zigaretten- 
schrauggels in grossartigcr Weise, dass sind die 
Folgen welche entstehen. wenn Artikel wie 
diese zeitweilig fehlen.

Die „H ölgy“ -Zigarette, dérén Consum wir 
in dér Hauptstadt alléin auf eine halbe Millión 
Stück pro Tag beziffern. von ihr raüsseu einige 
Hunderte Millionen stets vorráthig sein. Gégén 
Wíirtig dürfte wahrscheinlich gar kein Voirath 
in den Fabriken und Magazinén liegen. zumal 
dass, was rasch angeíertigt wird, ebenso rasch 
wieder abgeht Die Drama-Zigaretten sind seit 
Wochen überhaupt nicht zu habén, wodurch 
dér Consum dér biliigen türkischen Tabake steigt. 
Wir wissen recht, gut warum; ebenso düríte 
dér Pursicaner, wie auch dér közepi Török do
hány an Consum zunehmen, in dem Augen- 
blicke, wo die ..Hölgy1- nicht geliefert werden 
könnten.

W ir möchten bezweifeln, ob e : praktisch 
und für die Staatseinnahme erpriesslich ist, wenn 
eine Industrie, wie es die Tabakindustrie ist,

I derart stiefmütterlich behandelt wird. dass mán 
ihr die nothwendigsten Investitionen entzieht. 
Spráehen nicht allé Umstande dafür. dass síeli 
diese Investitionen glan ud kapitalisiren Messen, 
auch dnhn miisste, mit Rücksicht auf das gross- | 
artige Ert.ragnis welches das Tabak-Mon.'pol lie- 
íert, Investiiionen gemacht werden. die zum 
Betriebe derselben unontbelv lich s nd Nun aber 
lásst sich an dér Hand vollstandiger sicherer 
Daten nachwcisen dass auch jede neu errich- 
tete Fabrik im Verlaufe von einigen Jahren 
glánzend inr mvestirtes Kapital verzinst. wes- 
halb auch die schlcunige Erriclitung solcher ein 
Gebot dér zwingenden Nothwendigkeit, wie auch 
wirthschaftlichen lnteresses ist

Vermischtes
üie Offert/erhandlung wtgtn dér Gros3trafik 

In Neupest hat am Juli í) (Jhr Früh bei de- 
kön. ung. Finanz-Direktion st ittgefu idén Nach- 
dem Finanz-Direktorstellvertreter. Ilerr Finanz- 
rath H i l b e r t h .  den Anwesenden mitgelheilt 
hatte, dass er im Sinne dér Kunkursausschrei- 
bung die Verhandlung croffne. constatirle er 
den Einlauf von s e c h z e h n  Offerten, die dér 
Rche nach eröffnet und vöm Finanz-Sekretar 
Herrn S z i k s z a y  verlesen wurden.

Eingereiclit hatten :
P«*i zent

Teicht Ignatz, Újpest . . 0*7
Schwartz Lipót. Újpest y*- .........  ()•('»
O/.v. B*ri<ovics Imrcné. Újpest *• _ 0 -7
Veszprémi József Újpest ___f . . .. 0 0 8
Wahlstreich Im'e, Újpest . ____ 0T>
I leller A és neje. Márm.-Sziget 1 8
Ruhmann Ödön, Budapest .. .  1 07
Link Bernát. Újpest .........................  0 7
Deutsch llermann, Polgári . 0 ,04
Mátsáko József, Budapest ..... ................  14
Marton J. K . Nyílra __________  . 0  05
Lüwi Adolf IC. és Aczél Gyula. Újpest 01)
Steiner .ló/, .eí, Budapest ---------------------2.21
Körpesd Lajos. Újpest . ..........  0 7
Deutsch Zigmond. Újpest .. . .. 0  06
Kovács K József Budapest ............. ........  0  7

Nach Ferligstellung des Piotokolles wird das- 
selbe in Begleitung dér eingelaufenen Offerte 
au das Finanz-Ministerium geleitet, wo iiber die
selben in dér XIII. Abtheilung die Referate 
gescháfzt, beziehungsv'eise die Vorschlage be- 
hufs Ertheilung dér Lizenz an einem derO ffe- 
renten. gemacht und hóhérén Ortcs unterbreitet 
werden.

JSl a g y~ és  k i s t ő z s d é k  f i g y e l  m é b e l

P O J A T Z I  F O . ’ és T Á R S A
cs. kfr. szabadalmazott gyufanemU gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

■Jánlják legjobb minfisegüeknek elismeri gyufa-gyártmányaikat és pedig egy k é n  o b - ,  mint különösen a  a io n - g y u f á jo k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedvel bégnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, tő lég a 

M illennium -gyufa ,
M agyar korona-srédgyufa ,
M agyar honvéd-szobor-gyufa,
K rokodil-gyu fa  és
M agyar Im perial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképcivel diszilvék.
R ips-gyu fa  dobozokban és csomagokban kaphaló.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch LantisberglJB intézni A legolcsóbb áriételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. — Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  Koinbacli-ulcza 8. sz, 
a la tt van raktárunk. T . . .  - . . . , ,  _ . . . ,

pojatzi fl. és tarsa
DEUTSCH LANDSBERGBEN (G raz m ellett).
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M i n d e n  h i r d e t é s  f e l e s l e 
g e s ,  a  d o h á n y z ó  e g y s z e r  
v e s z i  é s  t ö b b é  m á s t  n e m  
s z í h a t -----  ------

L
legjobb oalódi francia

SZIVARRA PAPÍR ÉS SZIVARKAHÜVELY.'
G Y Á R I  R A K T Á R

G O L D Z I E H E R  G É Z Á - n á l  I
BUDAPEST, V., SAS-UTCZA 29. SZÁM.

Ki kslitin H. inal é s  Fia utóda, Elek Lipót Hudapest, Kertósz-ulcza 37

é« 9 K


	14

