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A m. kir. dohánynagyárusok 
orsz. szövetsége.

Deczember havában ismét igazgató- 
sági gyűlése lesz a szövetségnek, a hol j 
bővebben meg fogják beszélni és vitatni ; 
a ládakérdésben beadandó memorandumot. 
Természetszerűleg csak a memorandum ] 
szövegezéséről lesz itt szó, valamint amaz | 
időpontról, a mikor a depuláczió a mi
niszternek át fogja azt nyújtani, miután, 
mint ismeretes, a részletkérdések már rég 
jneg vannak vitatva.

Nagyon kívánatos volna, ha az igaz
gatósági gyűlés egybehivásáig az érdekel
tektől egyes eszmék, újítások vettetnének 
fel, melyeket aztán meg lehetne beszélni, j 
vitatni. Itisz van ilyen kérdés, eszme, | 
ujitás számtalan, melyet a legkönnyebb 
módon el lehetne intézni. Természetsze- 
rüleg most még nem igen foglalkozhatik 
a szövetség egyesek bajával, miután még 
csak keletkezőben van s az alapszabályok 
még nem jöttek le szentesítve.

Van azonban igen sok sürgetös kér- | 
dés, a mely megbeszélendő lenne s a 
melyekre a talajt már előre el lehetne 
készíteni.

így például a dohánynagyárusoknak 
még mindig nincs egységes szabályzatuk, 
mely a jelen viszonyokkal meg is egyezne. ’ 
A ki úgy ismeri, mint mi a viszonyokat, 
az tudhatja, hogy itt igen fontos s sürgős I 
dolgokról van szó. Ezen elavult s néha ! 
magát a kincstárt is megkárosító s ellent
mondásokat tartalmazó szabályzatokat ma í 
már használni nem lehet. Hogy egy példái 
említsünk: az üzlethelyiség nyitva tartása, 1 
mely mindenütt máskép divatos, a sza
bályzat eme része pedig oly homályos, ! 
hogy sem a nagyárus, sem pedig a pénz
ügyi közegek ki nem ismerhetik magukat, j 
Nem múlik el nap, hogy ne kapnánk e * 
tárgyban levelet, felelni azonban, őszintén 
szólva, határozottan mi sern tudunk, 
mert a legutóbb kiadott szabályrendelet 
nem tesz különbséget nagy- és kisárus 
között, valamint nem említi az olyan ; 
nagyárust, a kinek kisárudája is van, j 
ezenkívül olyanokat, kiknek kisárudája 
más helyiségben van, igy tehát az kö
vetkeztetendő, hogy a nagyárus addig 
köteles nyitva tartani, mint a kisárus, a 
mi pedig kivihetetlen, czéltalan, valamint 
nem is szükséges.

Van még több ilyen szabályrendelet, 
melyre a pénzügyminisztériumot figyel
messé kellene tenni. Hogy ez eddig inog 
nem történt, ennek okai maguk a nagy- 1 
árusok, mert a minisztérium nem fog
lalkozhatik ilyen, az ö számára csekély I 
dologgal minden figyelmeztetés nélkül.

Igen sok dolog másként látszik a hivatali 
szobában s másmilyen a praxisban.

A szövetség czélja már most az 
ilyen ügyekkel foglalkozni s ha a szanálás 
lehető, azt illetékes körök figyelmébe 
ajánlani.

Persze, ha az egyesek nem foglal
koznak komolyan ez ügygyei, akkor a 
szövetség missziója meg van nehezítve, 
ha azonban mindenki kötelességét teljesiti 
e téren, abból a szövetség s végül ö maga 
lát hasznot.

Német szivar — magyar szivar.
Magyarországon minden szivarozó ember j 

tisztában van azzal, hogy a magyar királyi j 
dohányjövi dék g\ártotia szivarok igen jók s 
hogy messze túlszárnyalják a német szivarokat | 
jóság tekintetében. Mégis a gourmand sziváro
gok között is, mindig találkoznak olyanok, a ; 
kik nem kiméivé költséget, a rosszabb német ! 
szivarokat hozatják be s fizetik érte a hóm- 1 
bilis nagy vámot. Sokszor gondolkoztam már I 
a dolgon, mi lehet ennek az oka ? Hisz a 
szivaros ember önmagát csak nem csapja be s 
szijja a drága és rossz német gyártmányt ?
S mégis igen gyakran találkozunk gazdag em
berekkel, kik igazán csak jót szeretnek színi, 
a kik egy-egy német gyártmányt óriási gyű
rűkkel felcziczomázva éveken át hozatnak.

Ez utóbbi mondóiban egy jellemző dolgot 
említettem : az óriási gyűrűt.

Nos hát igen ! Az a gyűrű dicsőíti a 
szivart s ha nem is olyan jó, a szivarost abban 
az édes illúzióban ringatja, hogy most Havannát 
s z í . Pedig talán valami pfalzi dohány keveréke 
a szivar, avagy az sem. Egyáltalában nem is 
dohány.

Csodá'atosképen a német törvény egye
nesen megengedi, sőt meg is nevezi, hogy mely 
leveleket szubad dohánylében áztatva szivar- 
készitéshez felhasználni. így például a cseresz
nye, megygy, meliloth stb. leveleket.

Gyakran vettem észre, főleg akkor, a 
mikor a magyar dohányjövedék még szintén 
rászorult a német gyártmányokra, hogy a szivar 
igen könnyű súlyban, valamint szíváskor va
lami különös fűize volt. Ilyenkor a gyakorlott 
dohányos rögtön tisztában van azzal, hogy itt 
páczolt cseresznyelevelet szi.

De kissé eltértem a tárgytól, mert volta- 
képen nem ezt akartam konstatálni; hisz ez 
rég tudva van. Ellenkezőleg. Nem a német 
szivar rosszaságát akarom itt demonstrálni, 
hanem annak külső kiállítását, a mely vetekedik 
a világ valamennyi államának szivarjaival. 
Igenis, a német gyáros, a ki a szabad konkur- 
roncziától fői, magútól rájön arra, hogy a 
rossz szivarnak is mi ád jó ízt. A  külső ki
állítás.

Micsoda szép látvány 100 darab német 
szivar, melynek óra 6 márka. Öröm ránézni !
A skatulya csupa papircsipkével van díszítve, 
maga a szivar szép hegyes végű mindkét vé
gén. Már maga az alakja is imponál ! Nem 
ugy; mint nálunk az alaktalan 12 filléres Operas, 
melyhez az embernek külön szájat kellene 
bérelni, hogy szihassa !

Es az ilyen szivart, melyet már 1807.

óta nem is gyártanak, a helyett, amint szük
séges volna s amint a dohányzók többsége a 
negligálás által legjobban bizonyít, hogy ki
vennék a forgalomból, mintegy ráoktroálják 
ma is 1903-ban a publikumra. A közönség 
pedig, ha csak látja azt ez otromba bűz töme
get, káromkodva szidja a kincstárt ! És igaza 
van ! A jövedék lehetne annyira üzleti szel
lemű, mint bármelyik privát német szivar
gyáros, aki, amint látja, hogy egy fajta szivar 
nem kell a publikumnak, nem fogja azt hat 
éven át folyton az orra elé tenni, hogy: nesze, 
még van, szidd e l !

Az a biztatás a jövedék részéről, amely 
szerint ezen szivarok uj alakban és más 
dohányvegyitéssel fognak gyártatni, először 
azért is illuzórikus, mert tudjuk, hogy amig 
csak egy Operas van, addig ezt a „szabad- 
kőmives“ szivart mindig árulni fogják, másod
szor pedig ismerve a jövedéki eljárás lassú 
tempóját, unokáink majd megérhetik, hogy 
valamelyik lap az 1981. évben majd hírül 
hozza, miszerint az Operas-szivarok végét jár
ják s van remény, hogy még ez évtizedben uj 
alakban kerülnek a közönség elé. Ezt nem ér
demli meg az a publikum, amely az államnak 
körülbelül 70 millió korona önkéntes adót 
fizet azért, hogy a szivarozást nemes gyönyö
rűségének áldozhasson !

A szivarjaink, mint föntebb említettem, 
köszönet érte Vangel főtanácsos urnák, jók. 
De ez nem elég az üdvösségre. A szivaros 
ember sokat ád az illúzióra, tehát a külső 
színre s mégis kívánható, hogy pl. egy 18 fil
lérbe kerülő Regalitas ne legyen 20 éven át 
mindig egyáltalában nem előkelő formájú szi
var. Mért nem lehetne ez a drága szivarfajnak 
szép hegyes, havanna formája? Nehéz készí
teni ? Tizennyolcz fillérért lehet, Németország
ban sokkal olcsóbb szivaroknak is szebb az 
alakjuk. Most végre kaptunk volna egy szép 
formájú szivart, a Deliciast, hát a különleges
ségi árjegyzékbe teszik s elrontották jó előre 
a forgalmat azzal, hogy körülbelül egy hónapig 
nem volt kapható.

Ebből a philippikából pedig csak azt 
akartam kihozni, hogy lelkére kössem a m. 
kir. dohányjövedéknek, hogy nem elég az, 
ha a szivar jó, annak szépnek is kell lenni, 
miután számolni kell ír indig a publikummal, 
mely fogyasztja s amely kényes — nagyon 
kényes.

Berkes Ernő.
(Dohánytermelés és a dohánylevelek osztályozása Szu- 

matrán.)

Berkes Ernő, Berkes p. ü. főtanácsos ur 
fia, egy nagytudásu és nagy tapasztalatokról 
tanúskodó szakmunkát irt a dohánytermelésről 
Szumatrán. Annál becsesebb ez a munka, mert 
nem theorctikus tudáson alapul, hanem sze
mélyes tapasztalatok gyűjteménye.

A dohánytermelést egész önállóan felosztja 
kilencz részre, u. m.: előmunkálat, ültetés, a 
dohánynövény ápolása, az érett levelek lesze
dése, a szárítás, fermentálás, válogatás, cso
mók kivetése és a bálozás s végül a szállítás. 
Ezután igen érdekesen fejtegeti s ismerteti ezen 
kilencz pontot s mindegyikhez kimerítő magya
rázatokat fűzve.

Ez az 54 oldal lelkes tanúság arról, hogy
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ez a fiatal ember micsoda óriási tapasztalatok
kal, tudással, kritikai érzékekkel bir s a mi a 
fő : lát. Nálunk a legtöbb ember nem —  lát. 
Ez tán nevetségesnek tűnik fel első pillanatra, 
de ha figyelembe veszszük, hogy a látáshoz 
nemcsak ama tény szükségeltetik, a mit maga 
a látás fejez ki, a nézést, hanem magát a lá
tottnak mintegy minden oldalról való meglátá
sát is, úgy mindenki érteni fog, mit akarok ez
zel kifejezni.

A m. kir. dohányjövedék kénytelen a kül
földi dohányok bevásárlását idegenek által vé
geztetni, a kik a százalékokból óriási jövedel
meket húznak. Már most van itt egy fiatal 
ember, a ki rátermettségét, tanultságát bebizo
nyította. Kötelessége lenne a pénzügyminiszté
riumnak, miszerint az ilyen nasytehetségü fiatal 
embernek nagy ösztöndíjat adjon, hogy tapasz
talatait későbben a m. kir. dohányegyedáruság- 
nak szentelje. Siessenek lekötni Berkes Ernőt, 
hogy a dohánytermelés és gyártás ügyének 
eme fiatal tudósa ne legyen kénytelen idegen 
országban óriási tapasztalatait felhasználni. Ke
vés emberünk van, a ki ilyen igaz szeretettel, 
rajongással foglalkozik eme szakmával, ezeket 
meg kell fognunk bármi áron is és nem a 
bureaukratikus módon előre jutott valószínűleg 
szintén szaktudással biró hivatalnokokat kell 
vezető állásokba juttatnunk. Ez a fiatal ember 
ezen a téren génié ! Használjuk ki hazánk 
dohánytermelése s a m. k. dohányegyedáruság 
érdekében !

Heltai Nándor.

Vegyes hírek.
A fővárosi dohánykisárudák. Amióta az 

úgynevezett anzixkártyák divatba jöttek, köte
lességének tartja minden dohánykisárus, hogy 
összes ablakait és ajtaját ezekkel díszítse fel. 
Ezen üzletek aztán inkább hasonlítanak papir- 
üzlethez, mint m. kir. dobánykisárudához. El
tekintve attól, hogy ezen anzixkártyák elárusi- 
tása utóbbi időben nagyon megcsappant, nagyon 
is inpraktikus dolog, hogy a dohányárus nem 
néz első sorban arra, hogy üzletének trafik 
kinézése legyen. A IV. és V kerületben való
ban keresni kell egy-egy dohányárudat, pedig 
elég szép számmal vannak. Vissza kívánjuk 
azt az időt, midőn még egy festett csibukozó 
török hirdette mindenütt a járó-kelőknek, hogy 
itt m. kir. dohányáruda van.

Figyelmeztetjük az illetékes köröket erre, 
miután ez egy 1896-ban kiadott rendelet értel
mében úgyis meg van tiltva, de még ká
ros is.

Külföldi lapok. A közönség óriási szapo
rodásával úgy a külföldi, valamint az ausztriai 
szépirodalmi, napi, valamint élczlapokat olvasó 
közönség is nagyobb lett. Ezen kívánalomnak 
eleget teendő, Lappért Antal hírlapi ügynöksége 
úgy rendezkedett be, hogy az összes kül- és 
belföldi lapokat az árusoknak kívánatra hom- 
niisszióba adhatja.

Figyelmébe ajánljuk tehát az összes do- 
hányárusoknak a Lappert Antal (Váczi-körut) 
ezégét, m *rt itt igen előnyős feltételek mellett 
mindig pontosan megkapja az összes kívánt 
lapokat.

A II. kér. dohánynagyárudát ideiglenesen 
az I. kerületi dohánynagyárus vezeti. Mint 
halljuk, az uj tulajdonos 1904. január hó 1-én 
veszi át az üzletet.

A szivargyiirük. Igen szép sport volt 
annakelőtte a szivargyürük gyűjtése s való
színűleg Németországból származott ide, a hol 
a szivarok legnagyobb része ilyen gyűrűkkel 
van ellátva. Ezt a szép sportot már most ki
használják egyes spekulánsok, számítva a jó 
dohányárusra, mint eladóra és csináltatnak 
ilyen szivargyürüket egy itteni nyomdában s 
eladják szivargyürünok, ámbátor az szivart 
nem is látott.

Ezer darab ilyen szivargyürü 4—-5 koro
nába kerül. Nagyobb rendelésnél 8 koronába. ! 
A trafikos 12— 15 koronát fizet érte. Persze a 
dohányárust mindenbe be lehet ugratni ! S még 1 
csodálkozik egynémelybe, hogy nehéz a meg
élés ? Ilyen viszonyok mellett bizony nehéz !

A vidéki dohánygyárak szivarjai, a pápait 
kivéve, már ismét élvezhetetlenek. Á szivarosok 
egyszerűen rá vannak utalva, hogy az erzsébet- 
és ferenezvárosi gyártmányokat vegyék. Hát a 
többi dohánygyárat a jövedék luxusból tartja?

j Nem tudjuk, mi lehet az oka, hogy a török | 
pipadohányok 4—5 hóval a gyárból való ki- 
kerülés után jön csak forgalomba. így persze 
ezek a közönség kezébe szárazon jönnek. Már 
most, ha valaki 3—4 skatulya dohányt vesz, meg 
azokból czigarettát készít, tiszta dohányport k« p. 
Ezen valamiképen segítene kellene.

Hamis telefon-nyugták. A magyar királyi 
posta- és táviró-igazgatóság ezt a figyelmeztetést 
intézi a telefon-hálozat előfizetőihez:

Tudomásomra jutott, hogy egyik távbeszélő
előfizetőnél, aki üzlettulajdonos, polgári ruhába 
öltözött egyén jelent meg és az üzlet főnöke után 
tudakozódott abból a czélból, hogy a távbesz'lő 
előfizetési díjról szóló nyugtát beváltás nélkül 
neki bemutassa. Arra az értesítésre, hogy a fő
nök nincs jelen, az illető hirtelen eltávozott, ma
gaviseletével azt a gyanút keltve, hogy pénzbe
szedésre nem is volt fölhatalmazva. Az illető min
den valószínűség szerint hamis nyugta alapján 
pénzt akart kicsalni az előfizetőtől. Nehogy ily 
módon az előfizetők esetleg kárt szenvedjenek, 
értesítem a magyar királyi távbeszélő - hálózat 
összes előfizetőit, hogy a távbeszélő előfizetési . 
dijak beszedésével megbízott posta- és táviró- 
alkalmazottak közül azokat, akik nem foglalkoz- í 
nak egyúttal egyéb postai küldemények házhoz 
kézbesítésével is (pénzes-levélhordók), s akik, 
mint ilyenek általában ismeretesek, hanem ki
zárólag az előfizetési dijak beszedésével vannak 
megbízva, személyre szóló, név és állás meg
jelölésével ellátott »Igazolvány«-nyal láttam 
el. Az igazolvány balsarkán: M. kir. posta- és 
táviró-igazgatóság, Budapest száraz bélyegző-le
nyomattal, alul a keltezés alatt, az igazgatóság 
kcrekalaku bélyegzőjének fcstékes lenyomatával 
és végül a kir. posta- és táviró-igazgatóság veze- 

I tőjének, Demény Károlyinak sajátkezű aláírásá
val lesz jellátva. A távbeszélő előfizetési dij be
szedése végett megjelenő alkalmazott, ki azon
ban mindig csak postai egyenruhában öltözött 
egyén lehet, az igazolványt kívánatra azonnal kö
teles fölmutatni. Budapest, 1903 november hónap 
13. Demény, s. k.

V e r s e n y .
— Mese. —

Nagy társas - összejövetel volt egy szivar- ! 
skatulyában. Eljött a Wcckerle - Guba bájos leány
kájával Portónkéval, ott volt a száraz diplomata 
Virginia valamint kövér Operas is.

Megindult a társalgás, közben még beléptek: 
Rcgalitas és Trabuco urhölgyek is. A théma a 
jóság volt s elkezdtek vitatkozni.

— Ha boldogult férjem, a négyes Cuba még 
élne, úgy valószínűleg övé lenne a pálma, — 
inondá a Weckcrle-Cuba önagysága, mialatt büszke 
tekintettel mérte végig a társaságot, mig végre

j  tekintete Portorikón, leánykáján nyugodott meg.
; A kis Portorikó szem lesütve, szerényen vetette 

közbe:
— Oh, igen, ha a papa még élne, úgy a 

vita meddő lenne, de én azért büszkén vallom, 
hogy leánya vagyok.

Jo sono, legjobb czigario, — mondja a j 
Virginia olasz magyarsággal.

Rcgalitas és Trabuco urhölgyek tekinteteket 
váltottak egymással, mely azt látszott mondani:

— Hagyjuk ezeket a szegény spiszburgereket 
beszélni, hisz mi vagyunk az elismert legjobb 
szivarok, az ő öndicséretiik nekünk nem árt.

A kövér Operas mindezt dühösen hallgatta, ; 
eleinte piros lett a méregtől; később tűzbe jött,

I — de hisz tudjuk, ha az Operas tűzbe jön, iszonyú | 
dühös lesz.

A társaság egyszerűen kidobta a skatulyából, j
H. N. |
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Ajánlati hirdetmény.
A temesvári ni. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az üre
sedésbe jött temesvári különlegességi dohány- 
nagyárud* kezelésének biztosítása végett Írás
beli ajánlatok utján f. é. deczembcr hó 15-én 
d. c. 10 órakor alulírott kir. pónzügyigazgató- 
ság főnöki irodájában (II. emelet, 1). szám) ver
senytárgyalás fog tartatni.

A pályázók bánatpénz fejében kötelesek í 
csonkithatallan dohányanyngkészlot érték ösz-

szegének 10°/°-ot azaz: kétszáz koronát a 
temesvári kir. adóhivatalnál készpénzben vagy 
állampapírokban, vagy óvadókképes és biztosí
tékul elfogadható más értékpapírokban (melyek 
azonban a tőzsdén jegyzett érték 20 százaléká
nak levonása mellett mutatkozó értékben fogad
tatnak el), pénzügyi letétbe hel\ezni s arról 
szóló nyugtát ajánlataikhoz csatolni. Az aján
latok, melyek 1 koronás bélyeggel látandók el 
és sajátkezüleg Írandók alá, lepecsételten f. é. 
deczember hó 14-ón d. e. 12 óráig a pénzügy
igazgatóság főnökénél benyújtandók és a követ
kező czimmel : „Ajánlat a temesvári dohány- 
és szivarkülönlegességi áruda elnyoréso iránt" 
látandók el.

A vállalatnál mérvadó feltételek és azzal 
egybekötött kötelezettségekre nézve az érde
keltek ezen kir. pénzügyigazgatóság II. ügyosz
tályában részletes felvilágosítást szerezhetnek.

M. kir. pénzügyigazgatüság.
Temesvár, 1903. évi november hó 19-én.

Dragonesett.

Szerkesztői üzenetek.
K. L. Az igazgatósága gyűlés deczember hó 

első felében lesz. Kérjük tehát, indítványát küldje 
he mielőbb, hogy azt a napirendbe lehessen még 
illeszteni.

II. I\, Z-ben. Küldje be a törött szivarokat 
a dohány-jövedék közp. igazgatóságához. Ki fog
ják cserélni.

S. T. Ex-lexben nem folyósítják a kölcsönt. 
Várjon.

\ j. M Tessék csak egész bátran belépni, nem 
történik semmi baja.

S. T. F. Lássa a dohányáriiilálioz illő mel- 
lékczikk a szivarmentő <. Olcsó, praktikus, jó 
és igazán minden szivaros embernek kell, mert 
ha a szivarja eltörik, ezzel összeragaszthatja s a 
szivar semmiféle mcllékizt nem kap.

Klein F. Forduljon bizalommal dr. Faludi 
Jenőhöz, a szövetség ügyészéhez. Dohányárusok 
ügyét, jó kezekben lesz. Lakása: Budapest, Tcréz- 
ügyét, jo kezekben lesz. Lakása: Budapest, Teréz- 
körut 5.

L  K. 100 szivar után 11 írt vámot kell fi
zetni, czigaretta után 8 Irt 40 krt, dohány után 
7 irtot. Németországban szivar és czigaretta után 
2 márka 70 pfennig; Francziaországban szivar 
és czigaretta után 30 frank; Olaszországban szivar 
és czigaretta után 35 líra.

S .1., Szeged. A dohányban nicotinon kí
vül van: clilos, illő olaj, zsíranyag, alma- és 
czitromsav, oxalsav, cezetsav, ezukor, keményítő 
és v í z . A iiicotinmentcsitésnél ebből igen sok 
rész elmarad.

R. VilmoMié. Törökország a legfinomabb 
dohányt szállítja. Dohányiiltctéshez engedély kell, 
még pedig a Régié co-mteresséc tles tabacs de 
I empire ottoman -tói. l ő  dohánytermö vidékei: 
Adrianápoly, Declagatsch, Porto-Lagos, Osküb, 
Pnsrcn, Javina. Valóim, Durazzo, Salonielii. Sku- 
tari. Summából hozzák a Tumbeki« nevű do
hányt. A dohánylevél vékony, gyöngéd és rövid 
erezetű.

K. I’ óz.a. A legjobb havaimadoliámy a Vuelta-
abajo.

Scli. (»éza. A jobb fajta c/.igarettákban még 
Aja suliea nevű dohányt is tesznek, mely igen jó 
áromát ád.

—4- Újdonság. •;<—
D ohány nagy - és kisárusoknak.

A szivarmentő kitűnő preparátum törött 
vagy megsérült szivarok megragusztására, pléh- 
skatulyában kicsinyben 20 fillér, papirtokban 
10 fillér. Sülét és világos szivaroknak külön- 
külön praparatum.

Nagybani elárusitás esetében 
100 darab plóhskalulyában . . lti korona,
100 darab papírtokban . . . .  8 korona.

Vidéki megrendelések utánvét mellett 
franko czimzendük

D O N N E R  B E R T A L A N ,
B u d a p o s t , V III ., O a o k o u a l-u to z a  8 'b .

SogóJszork.jitő : Hullni Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE1*
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS- UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  Landesvcrband der Grosstrafikanten Ungarns. — Vormíschto Nachrichten.

Landesverband der Grosstrafi
kanten Ungarns.

lm Laufe dós Monates Dezember soll 
abermals eine Sitzung des Ausschusses des Ver- 
bandes zu dem Zwecke einborulen werden, um 
über das Memorandum schliisssig zu werden, j 
wolchos in der Kistenfrage dem k. u. Finanz- 
ministerium überreicht werden soll. Es handelt 
sich dabei natürlich nur um die Textirung des 
Memorandums, sovvie um den Zeitpunkt, an 
welchem die auszusendendo Deputation ihrer 
Anfgabe entsprechen soll, nachdem ja bekannt- 
lich sümnitliche Detailfragen bereits bcsprochen 
und gelöst wurden.

Sebr erwönscht vváre, wenn bis zűr Eiu- 
berufung der AusschussiUung dem Ausschusse 
selbst solche Antriige zukümen, welche eincr 
dringcnden Besprechung erhoischen. Ciibt es 
doch eine Menge solcher Fragen, welche die , 
Gesammtheit betrefi'en und die mit Leichtigkeit 
einer glücklichen Lösung zugeführt werden 
können. Allerdings kann vorlaufig nicht die 
Kede davon sein, dass der Verband sich 
augenblicklieh mit den Angelegenhoiten des 
Einzelnen belásson s«>U, zumal der elbe erst 
im Enlstehen ist und ihm auch nicht die noth- 
wendigen Behelfe zűr Verfügung stehen, die 
der Verband erst dann voll und ganz erlangen 
kann, wenn die Statuten vöm Minister des 
Innern gendimigt sein werden.

Immerhin gibt es jedoch zahlreiche bron- 
nende Fragen, die behufs Lösung vorbercitet 
werden müssen. So zum Beispie) entbehrt der 
Beruf des Grosstrafikanten noch immer detil- 
liche, für Stadt und Land gleiclimassig lautende 
Vorschriften, die mit den dermaligen Verhüll- 
nissen im Einklange stehen. Wor nach dicsér 
HichLung hin die Verhültnisso genau so kennt 
wie wir, der wird sofort davon überzeugl sein, 
dass hier eine dringende Frage vorliegt. Mán 
kann unmüglich mit diesen das Aerar hüufig 
solbst schadigendcn, der Voxation, welche 
durch Widersprüche hervorgernfen werden, Thiir 
und Thor öíínenden Vorschrifton, weiter wirth- 
schaften. Um cin Einziges herauszugreifen, ist 
es zum Beispiel das Olíenhaltcn der Ueschaftc, 
die überall andors erfolgt und dérén Vorschrift 
darübor so unklar und undeutlich ist, dass sich 
weder die Finanzorgane, noch die Grosstrafi
kanten dabei auskennen, welcher UniStand zu 
mancherlei Unannehmlichkeiten führt. Es vergeht 
kauin ein Tag, wo wir in dicsér Angolegenheit 
nicht um Bescheid ungi gangén wurden, doch 
Uisst uns utisere Wissenschaft dabei in Stich, 
weil in der letzten Vcrordnung hierüber, die 
allé andercn Vorschriften aufhcbt, der Unter- 
schied zwischcn Gross- und Klcintrafik, ferner 
jene Grosstrafiken, die mit Detailverschleiss 
verbunden sind, ausserdem jene, déren Klein- 
verschleiss in oinem anderen Lokálé sich befiti- 
det, keinerlei Berücksichtigung erfuhren, wes- 
halb daraus resultirt, dass die Grosstrafík so 
lunge gcöffnct sein inüsste, wie die Kleintrafi- 
kanten ihre Geschafte, was undurchfűhrbar, 
zvvecklos, kostspielig für die Grossverschlcisser 
vvare und übrigens auch kattm gefordert wird.

Und noch manche derartige, aus früheren 
Zeiten stamniende, den Vcrschloiss schüdigendo 
Vorschriften, denen wieder andero noucre 
gegenüberstehen, gibt es, auf die das k. u. 
Finanzministerium aufmerksam gemacht werden 
mftsste, damit diescs Kláriiéit in die Sachlagc 
bringe. Wenn dics bisher nicht goschehen ist, 
so warcn eben die Grossvcrschleisscr sclber 
Schuld daran, denn unmüglich kann sich das 
Finanzministerium darauf cinlusson, jodo dieser 
Kleinigkeiten zu beobachten und zu prüfcn. 
Vieles sieht ja im Bureau andors aus, als es 
sich in dór Praxis bcwührt. Sacho desjenigen, 
den diese Angolegenheiten direkt angehen, ist 
cs darüber vorstellig zu werden, um Übcl-

stiinde, wenn solche nachgewiesen werden, zu 
saniren.

Der Verband ist dazu berufen, derartige 
Fragen zu besprechen und competenton ürtes 
um Verbesserung dieses oder jenes Umstandes, 
oder um Sanirung von Űoelstünden anzu- 
suchen, dazu ist er ins Leben getreten, das 
ist soine Aufgabe. Freilich, wenn der Einzelne 
nicht miithut, wenn er nicht mit Ernst an 
diesen Berathungen direkt oder indirekt theil- 
nimmt, dinn könnte auch dieser „ seiner ricliti- 
gen Mission nicht voll und ganz entsprechen. 
Darum ist es nothwendig, dass jedes einzelne 
Mitglied seine Pflicht thue úrid den Verband 
wie dessen Leiter kráftigst unterstützen.

Vermischte Nachrichten.
Die Kleintrafiken in der Hauptstadt.

Seit der Einführung der Ansichtskarten, ver- 
meint cin grosser Theil der Tabakvorschleisser 
das Gescháft zu heben, wenn sic Thüren und 
Fenster mit den Ansichtskarten behüngen, 
diese Geschafte trageri denn auch nicht die 
geringste Spur einer Tabak-Trafik an sich und 
sehen eher einer Papie.rhandlung ahnlich als 
einer solchen. Ganz abgesehen davon, dass 
der Ansichtskartensport schon sehr nachge- 
lassen hat und in kurzor Zeit ohnehin ganz 
verschwinden wird, heisst es auch sehr un- 
praktisch gehandelt, wenn der Tabak- Ver- 
schleisser nicht vor Allém darauf sieht, dass 
das Aeussere seines Geschaftos den Charakter
einer Takak-Trafik trago. lm IV. und V. Be- 
zirke, in den fashionabelsten Gassen und 
Strassen hat mán zu suchen, wo eine Tabak-
Trafik sich beíindet, trotzdem dieselben be- 
kanntlich in genügender Anzahl vor’nanden 
sind. Beinahe war es noch besser zu jener 
Zeit, wo vor der Tabak-Traíik ein gemalter 
Türke, welcher aus cinem Tschibuk rauchte, 
jedem Passanten angezeigt halté, dass hier 
Tabak und Zigarren vorhanden seien.

W ir maciién auf diesen Unfug aus dem 
Grund aufmerksam, weil cr erstens mit Ver- 
ordnung vont Jahro 181)0 direkt verboten ist, 
ferner aber auch darum, weil es im interessé 
eines flottén Geschaftsgangcs liegt, dass die 
Tabak-Trafik deutlich kennbar gemacht werde.

Auslander Zeitungén. Mit der rirsigon 
Zunahme des Publikums, wolchos sow* hl öster- 
reichische, wie auslander Tagos-, W ilz- und 

i bcllctrislische Blátter kauft und liest, hat sich 
auch dió Nothwendigkeit erwiesen, dieselben 
den Küufern leichl zuganglich zu maciién. In 

I Folge dessen hat die seit vielen Jahren hier 
bestohende Zeitungs-Agentur des Ilerrn Anion 

| Lappert die Einrichtung getroffen, dass sie 
| sümnitliche Blalter, die hier verlangt werden, 

den Verschloissern zum kommissionsweiscn 
Verschleiss überldsst. Indom wir unsero 
Lescr auf diesen Umstand aufmerksam ma
ciién, möchten wir auch jenen Verschleissem. 
die bisher diese Blatter gnr nicht, oder von 
andorer Seito bezogen, dió Firma Anion Lap
pért (Váczi-kürut) etnpfohlen habén, weil da- 
durch eine glcichmassige pünktlicln* Zustollung 
orfolgen kann, wenn sümnitliche Verschleisser 

| dicse Zeitungon aus einer Ouelic beziehen und 
' weil dórt auch die Abrecb.uung in eincr sehr 
I coulanten Wcise erfolgt.

Die Grosstrafik des II. Hauptst. Bezirkes
I wird dermalcn provisoriscli von dem Gross- 
I trafikanten des I. Bezirkes geleitet. W ie wir

vernehmen, soll der neue Lizenzinhaber am 
1. Janner 1904 das Geschaft übernehmen.

Die Delicias-Zigarre. Es war eine sehr 
weise Yerfügung, dass diese neue nikotin- 
schwache Zigarre nicht in den Trafikén, son- 
dern blos in den Spezialitatenhandlungen zuro 
Verschleisse gelange. Welcher Sturm wiire in 
den Gross- und Kleintraiiken losgebrochen, 
wenn die Tausende von Rauchern, welche sich 
an diese Zigarre gewöhnt hütten, dieselbe —  
verlangt und nicht bekommen hatten. Vor
laufig habén wir in der Hauptstadt zwei Spe- 
zialitütenhandlungen und dórt sind diese Zigar
ren Slunden láng zu habén und Tagé láng 
nicht, ganz zu schweigcn von den Spezialita- 
tengeschüften der Provinz, wo die Delicias 
hüufig nur dem Namen nach gekannt ist.

Wir ziehen wohl in Betracht, dass so- 
wohl die Herstellung dieser Zigarren, wie noch 
manche andere Schwierigkeiten, eine Massen- 

: anfertigung derselben unmüglich maciién;
alléin, es sei uns gleichwohl nicht zu verden- 

I ken, wenn wir unserem Erstaunen Ausdruck 
vériéiben, dass mán diese Zigarren iiberhaupt 
eingeführt hat, wo mán doch diese Schwierig- 
keiten reclit gut gekannt hatte. Die künigl. 
ung. Tabakregie, in diesem Falle eigentlich 
das künigl. ung. Finanzministerium, müsste ja 
auch mit dem Publikum re eh mm, in dessen 
Augen solche Vorkommnisse sehr komisch 
wirken. Mán kann doch von dem Publikum 
nicht verlangen, dass es sich die theils tecli- 
nischen, theils bureaukratischen Hindernisse, 
welche der Massenerzeugung dieser Zigarren 
im Wege stehen, vergegenwürtige und in Be- 

( rücksichtigung ziehe.

Wie gesagt, cs war ein guter Gedanke, 
dass der Verschleiss dieser Zigarren durch die 
Spezialitülengeschaíte erfolgte, zumal die Un- 
annchmlichkciten, die das Kehien dieser neuen 
Sorté verursacht, nicht so grosse sind, als sió 

j in dem Falle gewesen waren, wenn die Deli- 
1 cias in den ailgemeinen Verschleisskatalog ein- 

bezogen worden wiire. Es ergibt sich aber 
auch liieraus, die allerdings vöm kaufmanni- 
schen Standpunkte aus höchst komisebe Lehre, 
dass mán bei neuen Sortén, von denen mán 
nicht will, dass sie vie) gekauft werden, nur 
die Spezialitatenhandlungen damit versehen 
müsse. Der Zweck wird ausserdem dann noch 
vollstándig orreicht, wenn mán diese Zigarren 
auch diesen nicht gibt.

Zigarrenringe. Der neueste Sport sind 
Zigarrenringe, welche gesammelt werden, um 
damit zierliche Nippsachen zu schmücken. Na- 
türlich liegt der \\’erth dieses Schmuckes ein- 
zig und alléin in den Sammelfleiss Derjenigen, 
welche solche Handarbeiten anfertigen. Wie 
aber Alles sofort gefalscht wird, um geschüft- 
lichen Zweckon zu dicn ?n, so auch hier. In 
vielen Trafikén sieht mán solche Musterkollck- 
tioncn von Zigatrenringen, die aber niemals 
eine Zigarre géziért hatten, sondern, die in 
einer hiesigen Druckerci angefertigf werden, 
um sie zu verkaufen. Selbstverstandlich liisst 
síeli der spckulative Handler, der diese Vig- 
netten in Verkehr bringt, dieselben sehr gut 
bezahlen. Ebenso selbstverstündlich ist es aber 
auch, dass dió Tabakverschleisser solches Zeug 
auf Láger nebincn, denn wer immer irgend 
cinen wcrlhloseu Gegenstand rasch absotzen 
will, stichI sich in erster Rcihe dió Trafik auf. 
Tausend Stück \?ignettcn in Korín und Quali- 
tüt dieser Zigarrenringe, sind um 4— 5 Kro- 
nen, bei Massenbestellungen auch um 3 Kro- 
non herstellbar. Dem Trafikanton werden hie- 
für 12— 15 Kronen abgenommen. Und da 
wundern sich viele Tabakverschleisser, dass 
sie bei ihrem Geschtifto nichts verdienen.



4 DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE.

Alaplttatott 1856. í]

A P o ja tz i-fé le  gyú jtó  a leg jobb!
Szám os év óta M agyaro rszágban  leg jobban  be van  vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp,
OS. é s  hir. szab. gyu fagyárak

DEUTSCII-LAXWS B E It í* .
Vidéki m egrendelések közvetlenül Deutsch-Landshergbe intézendők.

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

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Gtrand P rix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. és TÁRSA, V., Ilolrt-utcxa 9. **.

A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

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

Á ltestes

renom irtesF abrika 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 .

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, a, do

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem száhnt —

legjobb valódi franczia

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

Goldzieher Gézánál
Budapest, V., Sas-utcza Sí». szliai.

KUKUPA, irodalmi ós nyomdai részvénytársaság liudapost, VI., 6>utcsa
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