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Előfizetési felhívás!
Julius hó elsején kezdődik az uj félév a 

„Dohány árusok Közlöny " éne k ele fizetésére. 
Felkérjük igen t. előfizetőinket, miszerint szí
veskedjenek 5 korona előfizetési dijjat hozzánk 
beküldeni, hogy a lap szétküldése fennakadást 
ne szenvedjen.

A „Dohányárusok Közlönye'1
kiadóhivatala

Budapest, VI., Eötvös-utcza 5., I.

k. Nincs olyan tárgy, mely ha a 
dohányárusok vagy a jövedék hasznára 
lenne, e lapokban megbeszélés tárgyát 
ne képezte volna. Kz ama szándékkal 
történik, mivel tudjuk, hogy illetékes 
helyen igazi, valódi bajokon, ha azokat 
felfedezzük, segíteni akarnak és fog
nak is.

Eme rekriminácziókhoz tartozik az 
is, hogy sem a nagy-, sem pedig a kis- 
árusok nem bírnak egy egységes sza
bályzattal, mely után indulhatnának. S 
hogy ez igy van, ennek nem a dohány
árusok az okai, ez természetes. A pénz
ügyi közegek legtöbbször egy a kezük 
ügyébe eső rendelet értelmében járnak 
el, sokszor nem a legszebb módon. 
Miután legtöbbször beavalatlan s a dol
gok menetével nem ismerős emberek 
kapnak dohányelárusitási engedélyt, nagy 
rendetlenség és fejetlenség igen gyakran 
fordul elő, nem tudván egyik sem, mit 
tegyen s mit nem. A pénzügyi hatóság 
természetszerűleg, miután nem bir egy
séges szabályzattal, gyakran alkalmaz 
egyes szabályzatot, mely már régen egy 
másikkal helyettesítve, érvényét veszí
tette.

Jgy pl. a nagyárusok záróórája oly 
különböző, hogy a vidéken a legtöbb 
helyen a legkülönbözőbb vélemények 
jutnak érvényre, lágy vidéki nagyárus 
írja nekünk, miszerint kénytelen üzletét 
7 óra reggeltől 9 óra estéiig nyitva tar
tani. liizonyos, hogy az ottani pénzügyi 
hatóság kívánja ezt, különben nem tar
taná üzletét a törvényes 8 óra helyett 
14 órán át nyitva.

Erre vonatkozólag, ha jól emlék
szünk, legutóbb 1889-ben adatott ki 
rendelet, mely szerint a nagyárus köte
les üzletét d. e. 8 12 cs d. u. 2—6
óráig nyílva tartani s árut kiszolgáltatni. 
Ezen rendeletét eddig még vissza nem 
vonták s igy eszerint kell eljárni. A fő
varosban pontosan be is tartják ezen 
rendeletet, a vidéken azonban sok nagy
árus 9-kor nyitja üzletét és d. u. 2-kor

i zárja be (egy régebbi rendelet értelmé- 
j ben), vannak olyanok, akik 8 óra reg- 
| géltől 8-ig este tartanak nyitva s van- 
I nak ismét olyanok, mint föntebb emli- 
j  tettük, akik 7 óra regge/től 9-ig este 
I szolgáltatnak árut. Ennek oka abban 
j rejlik, hogy a pénzügyi közegek gyakran 
| összetévesztik a kisárudát a nagyárudá
val, miután a kisárus (a fővárosban !) 
tényleg köteles 7 óra reggeltől 9-ig este 
nyitva tartani üzletét, (vidéken 8 8
estig). Ez azonban helytelen felfogás, j 

i Mert ha a nagyáruda külön helyiségben 
i van, azt is be lehet zárni a 8 12 és
I 2—6 kivül eső időben. De a kisárudákra 
! vonatkozólag sem lehet pozitív időpontot 
megállapítani, hogy mikortól meddig kell 
nyitva tartani. Mi különben is ellene va
gyunk, hogy ebben a tekintetben korlá
tozva legyen bárki is, lévén az úgyis a 
saját érdeke.

A  kisárus a leggyakrabban nem 
dusgasdag ember s igy rá van utalva a 
keresményére. Üzleti záróóráját igy tehát 
mindegyik inkább meg fogja bővíteni, 
semhogy előbb bezárna. Ebben az irány
ban tehát a rendeletek csak kellemetlen
ségeket szülhetnek. Tudjuk jól, misze
rint az eláiusitás mindenütt más-más j 
publikumra szorítkozik, igy hát mások j 
a követelmények is. Némely utczában a j 

forgalom éjfél után is nagy, másutt j 
pedig teljesen ki van halva, amint a sö- j 

| tétség beáll. Ma tehát erre nézve ren- ! 
j delet léteznék, akkor egyes árusok az j 
j est beálltával teljesen ingyen fogyaszta

nák a gázt. Ezt legjobban észre vehetni j 
a fővárosban, ahol igen sok áruda éjfél ! 
után is nyitva van, amire pedig egyél- 1 

1 talán nincs kötelezve.
Ezt megteszik a saját érdekűkben, j 

igy hát ennek ellenkezőjére sem kell I 
| őket kényszeríteni. Saját jóakaratára kel

lene ezt bízni, bezárhat, amikor amaz 
utczában a forgalom, az élet megszűnik.

A nagyárudánál ez természetszerű
leg máskép van. Itt a kisárus érdekét is 
meg kell védeni, aki csakis ama dohány- 

1 nagyárudában kap árut s sehol másutt.
I Erre 8 óra napjában teljesen elég, ezt 
I régi uzus alapján rég ki is mondták s 
j ha többen nem indulnak ez után, csak 
) azt mutatja, hogy a dohányárusok nem 

törődvén a saját ügyükkel, restellik a 
i fáradtságot, hogy ily kérdések felvetésé

vel diskussziót provokáljanak. Ennek a 
következményei pedig nagyok. Hány 
nagyárus unja meg üzletét s hagyja 
abba, miután naponta 14 órát kell zárt, 
büdös levegőben töltenie. Mennyi fölös
leges költség jő létre ezáltal, u. m. vilá
gítás, nagyobb személyzet stb. Aztán

mennyi a kellemetlenség, ha pl. a kis
árus ezért feljelenti s még tán ezért 
büntetést is kell fizetnie ezen igaztalan- 
ságért, mert az, 14 óra munkaidő 1. i. 
még abban az időben sem volt kötelező, 
mikor a dohány egyedáruség osztrák 
kézben volt. Akkoriban azt mondták, 
hogy addig kell a nagyárusnak árut ki
adni, amennyi ideig a dohányraktár ád 
t. i. 9 12-ig.

Addig nem is lesz ezen a téren 
rend, amíg a dohányárusok össze nem 
állnak s maguk nem kérelmezik a ren
dezést. Amit eddig elmondtunk kicsi
ség s mégis igen fontos dolog. Ezt meg 
kellene az összességnek beszélni, illeté
kes fórum elé vinni s akkor lenne is 
eredmény. A  legtöbb nagyárus azonban 
úgy gondolkozik, miszerint úgy kell 
mindent hagyni, amint van s ez az oka 
annak, hogy nem is valami nagyon hall
gatnak a nagyárusitókra, ámbár be kell 
vallanunk s egyszersmind köszönetét is 
kell mondanunk, hogy sok dolog, mely 
úgy a kis-, mint a nagyárus érdeke s 
melyet mi kezdeményeztünk lapunkban, 
kedvező elintézést nyert.

Nikotinmentes szivarok.
Voltaire mondja valamelyik munkájában, 

hogy ha a kávé méreg, akkor lassan ölő méreg, 
mert rajtam már 53 év óta végzi romboló hatását, 
így vagyunk körülbelül a nicotinnal is. Egy 
franczia 73 éves hivatalnok, ki a pedáns pon
tosság mintaképe volt élete végéig, mindenről 
könyvet vezetett. így elég érdekes, miszerint 15 
év alatt 78.780 pohár sört ivott és egy év alatt 
11.217 szivart szitt s mégis szép, magas kort 
ért el.

Mindamellett lássuk be —• a nicotin mégis 
csak méreg, mely azonban oly csekély mennyiség
ben van a dohányban, hogy nem lehet romboló 
hatású. így a rövid szivarban 1.38"<>, a Portoriko- 
ban 1.41 °>, az E-Cubában 1.40°/o, a EB 
(Britanika) 1.29'V<\a Trabuccoban 1.61°,<>, Regali- 
tasban 2.90"«», a Virginiában 3.99°,« nicotiutar- 
taloin van. Híres vegyészek éppen most dolgoz
nak annak a kimutatásán, miszerint a szivar 
erőssége és aromája nem függ a nicotin-lartalom- 
tól, hanem valami más egyébb alcaltivtól, mely
nek felfedezése már csak hónapok kérdése.

A magyar dohányjövedék egyetértöleg az 
osztrákkal őszkor két fajta nicotinmentcs szivart 
hoz forgalomba. Ezek az olcsóbb »Rositas« és 
a valamivel drágább »Dclicias« szivarok. A Dc- 
licias gyönyörű Havanna-szivar alakban, a leg
világosabb, összeválogatott legjobb dohányokból 
készülnek, a Rositas alakja egyszerűbb, de szintén 
csupa világos elsőrendű dohányból készült. Ezen 
szivarok azok számára készülnek első sorban, 
kik a külföldi német nicotinmentcs szivart hir
detésein felültetve, hozatnak ilyet s aztán dohány 
helyett cseresznye s egyébb dohánylébe áztatott 
levelekből készült szivarokat kapnak, minden
esetre elsőrendű - skatulyákban. Nálunk a
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skatulya másodrendű kérdés lesz, első sorban 
a szivar jő tekintetbe, amely, mint már föntebb 
említettük, csupán a legjobb dohányokból készült. 
Másod sorban azok számára készült ez a szivar, 
akik betegek, de dohányzó szenvedélyüket le
győzni nem tudják és nem akarják. Nos hát azok 
ezen szivarokból minden étkezés után elsuhatnak 
egy pár darabot, anélkül, hogy ártana nekik. A 
dohány egyedáruság emez intentiója burvitást, 
bátorítást s legnagyobb elismerést érdemel, mert 
itt igazán saját meggyőződésének szerint, többet 
nyújtanak mint a mennyibe a szivarok kerülni 
fognak.

Évek óta nagy zajjal hirdeti egy brémai szi- 
varkereskedö ezég, miszerint nicotinmentes szi
varokat szállít. Nálunk is sokan hozattak s 
egyik vegyészünk megvizsgálván eme szivarokat, 
kisütötte, miszerint azok 1.10"«»-nál több nicotint 
tartalmaznak és cseksavval s még más savakkal 
praeparálva jutottak a megtisztelő »nicotinmentes« 
czimzéshez.

Munkatársunk az elmúlt héten kint járt az 
erzsébetvárosi dohánygyárban, ahol is ezen szi
varokat már nagyban gyártják.

T i 11 m a n n kir. tan. igazgató ur lekötelező 
szívességgel bemutatta nekünk a S z i k 1 a y és 
K e r é n y i  főtiszt urak felügyelete és szakszerű 
vezetése alatt készülő nicotinmentes szivarok 
gyártását s meggyőződtünk arról, hogy azok iga
zán mentek lesznek minden egészségre, káros 
ingrediencziától valamint nevük is mondja, lehető
leg a nicotintól is, a mennyiben 0.0"" nicotint 
tartalmaznak. Ez oly csekély százalék, mely majd
nem elenyésző. Hisz nem is akarunk mi szalmát 
szinni, de az ében-fekete Virginiáktól eltéröleg, 
szép, szőke, kellemes és igazán gyönge szivarokat. 
Köszönet érte a dohányjövedéknek!

H. N.

Vegyes hírek.
Kérjük igen t. előfizetőinket forduljanak, 

úgy mint eddig is, a legnagyobb bizalommal 
hozzánk, ha bármi bajuk van, mi úgy leitől, 
mint tanácsosai bármikor szolgálatukra állunk, 
a mint azt eddig is bebizonyítottuk.

Lapunk zártakor értesülünk a következők
rő l: Az összes nagyárusok jelenleg a lehető 
legrosszabb, penészes ládákban és penészes 
()//(!)•«s szivarokat kapnak. Megnéztük a ládá
kat s ezek /<S.%*. és 18!)?'. évből valók s 
kassai gyártmányok. Kérjük a dohányjövedék 
központi igazgatóságát, segítsen, i mennyiben 
lehetséges, őzen a bajon.

Szivar- és szivarka-kívitelünk. Néhány hét
tel ezelőtt hirt adtunk, miszerint a dohány ki
viteli részvénytársaság törzsén egy tij, fiatal ág 
kezd rügyezni s ez a szivar és szivarka kivitel 
a külföldre. Hiszen dicséretre méltó a buzgalom, 
ha dohány termékeinket a külfölddel is meg akar
ják kedveltebb, ez azonban nem lehet csupán 
nemes passzió, kell hogy' némi praktikus hasz
nunk is legyen belőle. Ha szivarjaink, minden
esetre valamivel jobb minőségben, mint nálunk, 
ugyanazon árban kerülnek a külföldre, lehet 
morális hasznunk, de hol van a praktikus haszon? 
Megtörtént pl. a békés-csabai gyárban, hogy 250 
munkásnö sztrájkolt, mivel 44 fillér munkadijat 
kaptak naponkint, sőt a legeslegjobb munkásnö 
is csak legfeljebb 00 fillért kereshetett. Követe
lésük abban állott, hogy legalább 1 koronái kap
janak és n é m i I c g j o b b  b á n á s m ó d o t.

Hol jut itt az állam airiu szempontja érvényre, 
hogy mikor gyárat alapit valamely vidéken, a 
lakosság munkához, még pedig aránylag meg
fizetett munkához jusson? Hol nyilvánul itt a hu
manitás? Nos tehát a népnek nem lesz belőle 
haszna, az egvedáriiságna'. mindenesetre vala
mivel kevesebb, mintha itthon adja el a dohány
árut. Ezek szerint itt csakis a közvetítő részvény
társaság nyerne a kivitelben, ez pedig nem lehet 
czélja a dohányjövedéknek. Az 1 filléres c/.iga 
rótták (magyar) pl. 10 darabonkint kis papir- 
skatulyában árusittatnak künn ugyanebben az ár
ben. Ezeken tehát máris sokkal kevesebb a 
haszon, mintha itthon árusítanák. Eltekintve azon
ban a kis skatulyáktól, a ezigaretták minősége 
is olyan, hogy künn semmi körülmények között 
1 centiméért vagy 1 pfennigért nem kapható. 
Figyelmeztetjük tehát a dohányjövedéket, ne en
gedjenek a mindenesetre csábitó erkölcsi siker

kilátásának, de törekedjenek arra, hogy a köz
vetítő részvénytársaság mellett az öt megillető 
haszonban részesüljön.

Nicotinmentes szivarok. Mint már jeleztük, 
a dohányjövedék október 1-én kétfajta nicotin- 
mentes szivart hoz forgalomba: az egyik a ren
des elárusitásban »Rosita« név alatt, szép, karcsú 
formában, világos színű príma qualitásu dohány
levelekből készül. A másik »Delicias« a külön
legességi árudákban lesz kapható szintén első 
minőségű, Havanna formában darabja 12 fillérért, 
de csak 5 darabonkint kis papirskatulyában (hy- 
gieuikus szempontból) öt) fillérért árusittatik. Eme 
szivarokat () dohánygyárunkban lázasan készítik 
s mindenesetre már előre is dicséret illeti a 
dohányjövedék közp. igazgatóságát azért, hogy | 
Ausztriától eltéröleg a »Delicias« 12 fillérbe ke
rül, Ausztriában pedig »Lelatos« név alatt ugyan- I 
ezen szivar 20 fillérért lesz kapható. Ama kér- ! 
dést azonban nem hallgathatjuk el, hogy miért 
kellett a »Delicias« szivaroknak a különleges szi- | 
varok jegyzékébe kerülni?

Az ó-budai dohánygyár ellen már régebb 
idők óta szokásossá vált, miszerint folyton pa
naszok merüljenek fel, részben az ott készült 
ezigaretták tömése miatt, részben pedig a török 
pipadohány neműek sötét s/ine és a kis csoma
gok ragasztása miatt munkatársunk ezen dolgok
ról meggyőződést szer/endő, meglátogatta az 
illető gyárat, ahol is T  h a i s y K á r o 1 y igazgató 
ur volt szives minden a legjobb felvilágosítás
sal szolgálni. Megtekintve a gyártást é** csoina- 

. golást és a legtiizetesebb vizsga után kijelenthet
jük, miszerint az említett gyár jelenleg Thaisy 
Károly ur igazgatása alatt teljesen a fiumei és j 
temesvári niveaujára emelkedett, ami természe
tes is, miután az igazgató ur az említett két 
gyárban évekig mint helyettes igazgató működött 
s igy a gyártmányokra is rányomta az ottani | 
tapasztalatain alapuló egyéniségének bélyegét. A 
czigaretta fajták a legjobb anyagból teljesen a 
fiumei és temesvári gyártás rendszere mellett 
készülnek. A török dohányok persze kissé sö
tétek vagy néha zöldek, de erről a gyár nem 
tehet, miután csak azt az anyagot dolgozhatja 
fel, amit kap, jelenleg pedig a külföldi dohány
termelőknél az a jelszó, hogy nem szabad a 
dohány megérni hagyni, nehogy megbámuljon, 
így aztán világos (zöld) éretlen dohányleveleket 
kapnak. A csomagolás iránti figyelmeztetésünket 
az igazgató ur szintén volt szives figyelembe 
venni, amennyiben most még jobban ügyelnek 

i arra, hogy a kis csomagok, ha a iiagyárushoz 
i kerülnek, ne kibontottál!, hanem az eredeti, jól 

ragasztott állapotban kerüljenek.
Montenegróban be akarj ik vezetni a 

dohány - monopóliumot. Vclcnczében ugyanis 
részvénytársaság alakult, mely a montenegrói do
hány - monopóliumot bérbe akarja venni. A mon
tenegrói kormány állítólag 15 évre bérbe is adta.

Az osztrák dohányárusok kévényt akarnak 
beadni a pénzügyminiszterhez, hogy bélyeg és 
okmánybélyeg províziójukat 1 - százalékkal emel
jék fel. Ama lap, mely ezt a hirt közli, felemlíti,

, miszerint az 1 —16 fillérbe kerülő okmáiivbélvegek 
provízió emelését kívánják. Már most, ha meg
gondoljuk, hogy ezen okmánybélyegek összfor
galma Ausztriában 3 millió koronánál többre nem 
mg, igy tehát már a felemelt összprovizió 15.000 
korona lenne s ez 10.000 dohányárus között osz- 

j lana meg, mennyi jut egyre? Szegény dohány- 
■ árus, valószínűleg nem fog vagyont gyűjteni ezzel!

A nayyárusok értekezlete már a legköze
lebbi jövőben meg lesz tartva, kérjük t. elő
fizetőinket, adják tudtunkra egyes általuk vélt 
ügyeiket. Annak idején minden egyes nagy
árust külön meg fogunk hívni az értekezletre.

A ládakérdés a legközelebbi jövőben már 
meg lesz oldva, még pedig, amint illetékes fór 
rásból halljuk, akképpen, hogy a ládák valami
vel gyengébb anyagból fognak készíttetni s a 
nagyárusok ingyen kapják. De hisz ez elég lor- 
mészetes \ miután nincs az az ipáii termék, 
melynél a Kereskedő (hisz a kincstár is az!) a 
csomagolásért dijat szedne, lévén a saját ér
deke, hogy az áruja tiszteségosen legyen be
eső magolva.

Mint már múltkor is említettük, nagyok a 
bajok a szivarok színeinek jelzésével. A dohány- 
jövedék központi igazgatósága nem győzi a pa
naszos feleket meghallgatni s azok baját mind

két fél megelégedésére elintézni. Úgy halljuk, 
hogy ez irányban is már történnek intézkedé
sek. melyek hivatvi lesznek a bajok orvoslá
sára.

A fővárosban egy hézagpótló kőnyom itos 
újság jelenik m e' a ,,Köz;jazdasági tudósitó“  
(iyuris Átpid szerkesztésében, mely hivatva 
lesz a lapokat közgazdasági hírekkel ellátni. 
A közgazdasági tudósiló előfizetési dija egy 
hóra f> korona.

A postatakarókpénztári csekkforgalom.
Lány Lajos kereskedelemügyi miniszter a poua- 
t ikarékpénztári csekkforga'om népszerűsítése ér
dekékéül az e forgalomra nézve í200 k >ronában 
megállapított torz összegnek 100 koronán való 
leszállítását rendelte el. A kereskedelemügyi 
miniszter ez intézkedése módot akar nyújtani 
arra, hogy a pos'atakarékpónztár csekkbcrendc- 
zéséi most már a kisebb gazdasági körök is 
nagyobb mértékben használhassák. Megmarad 
azonban az az intézkedés, mely szerint oly cse
lekben. midőn va la m e ly  csekkszámlán az össz
forgalom a törzsbetéthez képest a rám Ulan mér
téket öltene, a törzsbetétnek megfelelő feleme
lése követelbetö. A törzsbetétnek leszállítására 
vonatkozó eme rendű,kezes augusztus 1-én lép 
életbe.

Az állampénztár kimutatása. A pénzügy
miniszter most teszi közzé az állami pénztá
raknál 190.3 január I -löl márczius 31-ig elő
fordul bevétel**kről és kiadásokról a kimutatást. 
Megtudjur ebből, hogy az 1903. év I. negye
dében a bevételek összege 18,639.507 K 45 
fillérrel nagvobb, a kiadások összege pedig 
15,584.401 K 92 fillérrel kisebb, mintáz 1902. 
év hasonló időszakában s igy az 1908. év 
1. negyedének mérlege 34223.909 K 37 fillér
rel kedvezőbb, mint az 1902. év I. negy edének 
mérlege.

A bevételek kedvezőbbek az egyenes 
adóknál 3,010.107 K 71 f.-rel, a fogyasztási 
és italadóknál 1 1.0 10.080 K 70 f.-rel, az állami 
vasgyáraknál 1,312.091 K IO f.-rel, az állami 
előlegeknél 2,742.879 K 58 fillérrel, a posta, 
távirda és távbeszélőnél 424.770 K 87 fillér
rel, a magyar királyi államvasutaknál 4,005.700 
K. A lényegesebb visszamaradások pedig a 
következők : A sorsolási kölcsönnél 377.200 K. 
03 f., moly visszamaradást a pénzügyminiszter 
annak tulajdonítja, hogy a budapesti állami in
dáknak a kö csőn törlesztésére fordítandó tiszta 
jövedelme az előző éviöl eltéröleg ebben a ne
gyedben n m került elszámolásra. A dohány
jövedéknél az 1,180.019 K 94 f. visszamaradás 
onnan szármáz k. hogy a/, osztrák kezelőség 
részére beváltott dohánylevelek beváltási áfá
ink egy része elkésve csak a II ik negyedben 
téríttetett meg. A só-jövedéknél kimutatott 
1,297.583 K. 52 fii. eltérést, a sóolárusitással 
megbízóit ve> érügynökségnek engedélyezett hitel 
idézte elő, aminek következtében a megfelelő 
bevétel a hitelezési idő lejárata után fog jelent
kezni. A különféle rendes bevételeknél mutat
kozó 1,731.873 K 73 fii. kedvezőtlen ered
mény abban találja a magyarázatát, hogy az 
előző évben a közös aktívákból a Magyaror
szágot illető rész az I. negyedben nyert elszá
molást. mig u folyó évben a hasonló bevétel 
még nem került elszámolásra.

Az olajfinomító részvénytársaság június 
hó 30-án Pal/arit ini Ede őrgróf elnöklete alatt 
a 20-ik rendes közgyűlését tartotta ; elhatározta, 
hogy 0 százalékos osztalékot fizet és 573.451 
korona nj számlára visz ál. Végül a közgyűlés 
nz elhunyt I ci/th Vilmos felügyelő-bizottsági 
tng Iv-lyeit M ilh irr  Károlyt választotta meg.

M é s z á r o s  G y u l a
-------- bútor -aszta los  ------------

R A K T Á R  ÉS M Ű H E L Y  : 
Budapest, VIII., Futó-u. 3.

Készít mindennemű hálószoba-,

ebédlő-, bolti- és konyha-berendezéseket,
valamint minden o szakmába vágó munkát 

a l e g o l c s ó b b  á r a k  m e l l e t t .

Javítások is elfogadtatnak és pontosan esikiaöltotnek.
Sogédszorkosztü: Heltal Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE”
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T : Leitartikc). —  Vermischtes.

-—k. Es gibt nichts auf dem Gebiote des 
Tabakverschleisswesens, vvws wir nicht, vvenn 
es zum Nachtheile dér Tabak-Regio oder dér 
Verschleisser geschieht, hier in diesen Blüttern 
einer Besprechung unterzogen hátten. Es ge
schieht dics von unser-r Seile in dér Ervvar- 
tung, dass mán massgebenden Őrlés es für 
werih erachte, dass wirkliche Übelstande be- 
s itigt, beziehungsweise Neues geschalTn werde, 
was zum NVohlc des Ganzén taii'lich ist.

Zu diesen Rekriminationen gehört auch | 
jené, wonach wir es schon sehr oft bemiing* lt 
Iliben, dass weder die Gross- noch die Klein- 
trali«anten gemass einer einhntlichen für allé 
Verschleisser giltigen Vorsclirift ikrem Bcrufe 
obliegen. Und wahdich, wenn dies geschitht, 
sind es nicht d e Verschleisser, welche die 
Schuld tragen, dass dem so ist. Auf dem Ma
ciién Lande, \vo die Kinanzorgane jevveilig nacli | 
einer Verordnung verfahren, die sic gerade in 
Hiúidén babén, áussert sich die herrschende 
Unordnung, welche dadu'ch hervorgerufen wird, 
nicht selten in sehr unerquicklichers Weise. 
Nachdem alljahrlich eine grosse Anzahl neuer, 
noch ungeschulter Leute, Gross- und K:eintrafik- 
Lizenzen erhalten, wird dér Wirrwar noch 
grösser und schlimmer, denn keiner wehs vvas 
er tliun oder machen soll. Selbstverstándlich 
waltet alsdann die Finanzwache ihres Amtcs ‘ 
und da sie, wie gesagf, keine besümmte gihigc 
Instruktionen habén, so helfen sie sich derart, 
dass sic, diejenigen Verordnun^en und Vor- 
schriften anwenden, welcho schon liingst durch 
a dere űberholt sind.

So ist zum Beispiel die Sperrstunde dér 
G.osstrafiken eine solch vcrschiedcne, dass in 
dér Provinz die sonderbarsten Meinungen hie- 
fdr vorherrschcn. Ein Grosstrafikant in der 
Provinz schreibt uns da neulich, dass er ge~ 
zwungen ist, seine Grosstrafik um 7 Unr Mor- 
gens zu öffnen und um9 Uhr Abendszu schlies- 
sen. Wahrscheinlich verlangt die dortige Finanz- 
behörde dicse undnnige, absurde und ganz un- 
richtigc Zeiteinth dlung, sonst vvürdo dér gute 
Maiin seino Geschafte innerhalb dér vorge- 
schriebcnen 8 Stunden taglich erledigcn und 
nicht J4 Stunden dazu vervvenden.

Die letzte Verordnung über die Amts- 
slunden dér Grosstrafikcn wurde, wir glauben 
im Jahre 1889 erlassen und lautet, dass die 
Grosstrafik von 8 — 12 und von 2 — 0 Uhr 
W’aarcn an die Kleintraflkanten auszufolgen 
hat. Diesc Verordnung wurde niemals zuríick- 
gezogen und gemriss derselben sollte auch na- 
türlich verfahren werden. Doch was geschieht ?

In dér Hauptstadt wird diesc Verordnung 
slrikte eingchaltcn, in dér Provinz dagegen 
öffnen viele die Grosstrafik um 9 Uhr Früh 
und schliessen um 2 Uhr Nachtnittag (im 
Sinne einer sehr altén Vorschrifi), andore Gross- 
traíiken öffnen um 8 Uhr Morgens und schlics- 
sen um 8 Uhr Abcnds, wahrend wieder andere 
um 7 Uhr Früh öffnen und bis 9 Uhr Abend 
W’aare ausfolgen.

Dér Grund, weshnlb dicse Unordnung be- 
steht, liegt darin, dass die Finanzorgune hantig 
auch den Gross- mit dem Kleinvcrschlciss ver- 
wechseln. Nachdcm die Kleinlralik de facto 
von 8 Uhr Früh bis 9 Uhr Abend aber blos 
in dér Hauptstadt offen scin muss (in dór Pro
vinz von 8— 8 Uhr), vermemen viele Finanz- 
organe, dér Grosstrafikant müsse auch wiihrend 
dicsér Zeit YVaarcn an die KleintraMkanten aus
folgen. Das ist aber falsch. Wenn die Gross- 
traMk in cinem besondercn Lokálé bestcht, so 
kann dieses Lokál auch gcschlossen werden 
ausscrhalb dér Zeit von 8— 12 und von 2— G 
Uhr.

Aber auch was dió Kleintrafik anbelangt, 
könnte mán danáién keine positive Auskunft 
erthcilen, wann dieselbe geschlossen werden 
soll. W ir sind iibrigens auch streng dagegen, 
dass mán in dicsér Beziehung sich nacli einor

Vorschr ft haben soll, nachdem es einzig und 
aliein im Interessé des Vcrschlcissers selber 
liegt, sein Gescháfc so lángé i ffen zu hal en, 
als er es für nölhig hált. Kleintraflkanten sind 
gewöhnlich keine reichen L u»e, weshalb sie 
auch auf den Vordienst ihres G^schaf es ange- 
vviesen sind. Womöglich wird daher Jeder die 
Gescháftsstundon eher ausdehnen als verrir,- 
gern. Vorsclirifton in dieser Beziehung, nament- 
lich solche, w.e sie heute hestehen, verursa- 
chen nur Unordeungen und tragen dazu bei, 
den Verse deiss zu chikaniren.

Maii wciss es recht gut, dass dér Ver- 
schlciss nicht Overall gleich ist und die 
Frtquenz des Publikums gewaltige Unterschiede 
aufweist. Inni anchen Gassen und Sirassen be- 
wegt sich das Pub ikum ru eh sehr lebhaft 
nach Mitternacht, wahrend manche Gassen, 
mit Eintritt dér Dunkelhcit, wie ausgestorbcii 
sind. Wiiren nun gleiche Vor-chriftcn in Be- 
zug des Oflenhahens dér Kleimrafik massge- 
bend, so kón ito mancher Versebi isser an 
lángén Abenden einige Stunden láng umsonst 
das Gas verbrennen lassen, vvarend er genau 
davon überzeugt isf, hier absolut nichts zu 
thun zu haben. Am deutlichsten sieht mán ja, 
dass dér Verscnleisser in dieser Hinsicht sehr 
gerne sei ie Zeit opfert, vvenn mán zum Bei
spiel in dér H uptstadt selbst um Mitternacht 
noch viele Trafikén offen sieht, was doch 
keineswegs vorgeschrieben isf. Die betrelíenden 
Verschleisser thun dies eben in ihreni Inter
essé. Und ebenso, wie dics nicht verboten 
werden soll und kann, dürfic es auch beim 
Gegenlheil nicht der Fali sein. In dieser Be- 
ziehung müsste es dem freien VVillen des Ver- 
schleissers überlassen werden, sein Gescháft 
zu schliessen, wenn die Frequenz in der be- 
treffenden Gasse aufnört

Bei der Grosstrafik ist dies natürlich et- 
was Anderes. Hier muss auch uas Interessé 
des Kleinverschleissers gewahrt werden, der 
nur in der Gross ralik YVaaren erhált und 
sonst nirgends. Dass hiefiir 8 S unden taglich 
gentigen, wurde, wie crwáhnt, schon langst 
ausgesprochcn, und wenn die Grosstralikanten 
der Provinz sich nicht danach richten, dann 
zeigt es nur von IJebc standén, die endlich 
doch geregelt werden müssen, zumal viele der 
Herren Grosstrafikantcn sich nicht der Miibe 
unterziehen, solche Fragén aufzuwerfen und 
ins Heine bringen zu lassen. Die Folgen je- 
doch, welche solche Unkenntniss in diesein 
Falle. würden wir Unordnung sagen, nacli 
sich ziehen, sind unbereclicnbar. W ie viele 
Grosstrafikanten werden ihres Geschttfies über- 
drüssig, wenn sie 14 Stunden láng in cinem 
geschlossencn Raum verbringen müssen, was 
zűr Folge hat, dass nicht selton ein solchcs 
Gescháft licber zurlickgclcgt wird, als es mit 
Lust zu fílhren, was ganz gut der Fali scin 
könnte. YVieviel unnöthige Kosten erwachscn 
dadurch dem <>r ssverschleisser, durch Yer- 
mchrung seincs Pcrsonalcs, kostspieiigc Be- 
leuchtung, B hoizung und dgl. Und wie viele 
Unannehnilichkeitcn hat schlicsslich der Gross
trafikant zu őrlőiden, wenn cr sich gegen die 
ganz ungerech fertigten Anzcigen der Klein- 
verschleisser veranuvorten soll und am Ende 
gar noch eine Strafe zudiktirt erhíilt, die nicht 
gcrechtfertigt ist, denn eine vierzehnstündige 
Arbeitszeit wwr dem Grosstraf kantén niemals 
vorgcschrieben, nicht cinmai damals, als das 
Tabak-Monopol in österreichischen Minden 
war. Auch damals lautetc die Y'crordnung, dass 
der Grosstrafikant insolange W'aaren auszu
folgen hat, insolange das Tabak-Magazin solche 
ausfolgf, das war alsó von 9— 12 Uhr taglich. 
Es wird auf dem Gobiele des Y’erschleisses, 
zum Nachtheile desselbcn. wie auch zum 
Nachtheile der Y'erschleisser insolange keine 
Ordnung, insolange die Y'erschleisser selbst 
eine solche nicht fordern werden. Uu- 
záh’.igemale habén wir das gesagt und auch

li ute sind wir bemüssigt zu sagen, dass die 
Grosstrafikanten sich endlich zusammenthun 
müssen, un Ordnung in ihre Berufsangele- 
genheiten zu bringen. Das, was wir vorge- 
bracht, sind nur Kleinigkeiten und doch wi gén 
sie sehr schvv. r. Spiclié Dinge müssen von 
der Gcsammtheii durchberathen und besprochen 
werden, müssen an kompeienter Stelle geleitet 

, werden, soll Alles in wünschenswerther W'eise 
geregelt erschcinen. Leider beschránken sich 
die meisten der Gros«trafikanten blos darauf, 
Alles hübseh bleiben zu lassen wie es ist und 

i da mán schliesslkh im Ministerium auch noch 
andere, weit wichtigere Di ge zu erledigen hat, 
als diese, aber auch der Grosstrafikantenstand 
als solch er niemals gesehen und gehört wird, 
bleibt auch Alles so wie es war, vvenn wir 
auch dankend anerkennen, dass Yieles und 
Manches zum YVohle der Gross- und Kleinver- 
schleisser gcschaffen wurde, vvas hier in die
sen Bliittern angeregt worden ist.

Vermischtes.
Einführung des Tabak-Monopols in Mon

tenegró. In Vénedig konstituirte sich dieser Tagé 
. eine Aklirn-(’.esejlschaft, bchufs Ubernalime 

des Tabak-Monopols in Montenegró. Angcblich 
soll die montcnegrinische Regierung dieser 
Aktiengesellschaft das Tabak-Monopol für lő  
Jahre verpachtet haben.

Die österreichischen Tabakverschleisser
gedenken beim Finanzministerium um die Er- 
höhung der Verschleiss-Provision bei Stempel 

| und Postmarken bezvv. YVerthzeichen, bittlich 
einzuschreiten. In einem Blatté finden wir die
sen YVunsch eines Grosslraíikantcn detaillirt 
ausgedröckt, indem dersc be die Erhöhung der 

i Provision bei fStempel von 1 —  1G Hellcr begchrt. 
Wenn maii bedenkt, dass dicse Gattung Stem
pel in ganz Österreich kaum mehr als 3 Mil- 
lionen Kronen ausmacht, dass im Falle einer 
Erhöhung von cinem halben Perzent die ge- 
sarr.mte Provision circa 15.000 Kronen betragen 
vvürdo, hievon aber ungeführ 10.000 Yer- 
schlcisser partizip ren, dann ist der Wunsch 
dós betrelíenden Grossverschleissers vvahrlich 
sehr bescheiden. Schwerlich aber wird sich dic
sér Grosstrafikant Reiohthümcr erwerbcn !

Das Rauchen im Alterthum. Als bei einem 
archaologischcn Ausflug nach Dreilindcn ein 
Tonstück gefunden wurde, das von verschie- 
denen Gelehrten für cinc 'fonpfcife gehalten 
wurde, entspann sich, wie Dr. Keune berichtet, 
der alté Disput wieder, ob die Altén schon 
geraucht h.abcn oder nicht. Dr. Kenne selbst 
steht aui der Seite Derjenigen, die annehmen, 
dass im Alterthum, wenigstens in gcwissen < ic- 
genden, das Hauchen schon bekannt gewesen. 
Das beireIfendc Bruchstück ervvies sich zwar 
dann baki als 'l’neil eines zerbrochenen Kruges, 
könnte alsó nicht mehr als Beweismaterial 
gclten. \ iol mehr sprechen für die Annahme 
des Rauchens alté Berichte.So erzáhlt Herodot, 
dass im südlichen Kaukasus die Bevölketung, 
wenn sie in grössi*rer Zahl zusammenkum. die 
I'Tucht eines seltsamen Baurnes auf dns Feuer 
geworfen und den Gcruch cingeathmet habé, 
bis sie davon trunken wurde. Eincn ühnli- 
chen Bericht gibt auch Pomponius Méla und 
P.utarch über die Thrakcr. Plinius d. Ae. er- 

1 wáhnt. dass die Barbárén, um die Milz zu 
! vertreiben, den Rauch eines Cypergrascs ver- 

wenden, dann sagt er an anderer Stelle, dass 
der Rauch vcnnittels Schilfes oder eines ande- 
ren Rohres angcsogen wurde. Es isi daher 
nicht ausgcschlosscn, dass einzelne Funde aus 

| iütester Zeit auch vvirklich Pfcifen sind.
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A P o ja tz i-fé le  gyú jtó  a  leg job b!
Szám os év óta M agyaro rszágban  leg jobban  be van  vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
es. és k ir. szab. gy u fagyárak

DEUTSCH-LAM l» S II K Ifi U.
— — - - - - - - - -  ■ Vidéki m egrendelések közvetlenül D eutsch-Landsbergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lett kitüntetve, u. m. 

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „G-rand P r ix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. és TÁRSA, V.. ». hx.
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A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytőzs 
dében, valamint nagyke 
reskedésekben kapható.

Á ltestes
re n om irte sF a b rika t 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
' und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .
i

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, o do

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat ■

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahiively.
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
BmlapeNt, V., Nas-utc*a 29. s/fun.
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