
XIII- évfolyam. Budapest, 1005. junius 15. 12. szám.

A magyarországi nagy- és kistőzsdetulajdonosok szakközlönye és értesítője.

A MAGYAR DOHÁNY-NAGYÁRUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA.

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Előfizetési á r  fél évre 5 kor.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő:
HATSEK ADOLF.

Szerkesztő :
Dr, KADELBURG IGNÁCZ.

Szerkesztőség ős kiadóhivatal:

Budapest, VI., Eötvös-uteza 5.
hová a/. előfizetési összegek,

— — valamint a kéziratok küldendők. — —

T A R T A L O M :  A dohány ős .szivarfogyasztás csökkenése. A magyar dohánynagyárusok országos Szövettsőge. Vegyeshírek. 
Ajánlati hirdetmény.

A dohány és sziYarfogyasztás csökkenése.
E lap 18 éves fennállása óta im először 

lett aktuálissá e kérdés. Eddig a fogyasztás 
állandó emelkedésű tendenciát mutatott, de az 
ez idei mérleg száraz adataiban a fogyasztás 
csökkenéséről fog mesélni.

Nem volt hát szükség arra eladdig, hogy 
a csökkenés okait tárgyaljuk, ma azonban a 
kérdés aktuálissá, sőt fontossá lett és az az 
alaposság, mely minden tevékenységünket 
jellemzi, kötelez arra, hogy mélyebben hatoljunk 
bele a kérdés érdemébe, mint azok, kiknek 
hivatásuknál fogva lenne ez első kötelességük. 
Vizsgálni fogjuk e csökkenés okait illő komoly
sággal, ellentétben nagyképüjeink nevetséges 
tapogatódzásával, ellentétben az u. n. trafik 
ügyosztálynak közönyével, stoikus nyugalmá
val. Mi t. i. védjük a dohánynagyárusoknak 
és dohánykisárusoknak a jövedékkel itt egé
szen közös érdekeit. Vájjon más, erre kötele
zettek, ugyan mit védenek ?

Hogy a jövedék meg tudja, hogy mi az 
oka a csökkenésnek, szélnek eresztette jó öreg 
osztrák szokás szerint embereit (is ezek nagy- 
trafikról-nagytrafikra járnak ,,puhatolni.“ Es 
mit látnak és tapasztalnak ? Azt láthatják, ha 
szemekkel áldotta meg őket a jó Eg, hogy a 
nagytrafikosok egy jó része, nem is konyit 
üzlete folyásához. Azt tapasztalhatják —  ha 
tudnának —  hogy a nagyárusok egyrésze az 
árudát présnek tekinti és punktum; a másik
részük mágnás a maga fatornyos falujában és 
csak havonta „inspiciroz.11 Egy harmadikrész 
izzad és fárad és azon a nézeten van, hogy

az államnak reggelenként hálaadó imákat kel
lene az Egek urához küldenie ama gondviselés- 
szerű boldogságáért, hogy x. y. urat ültette 
be, abba a dohánynagyárudába.

Aztán itt vannak jó öreg horvátjaink. Es 
itt drága Fiuménk. Itt azt se tudják, úgy lát
szik, hogy mi az a dohánynagyáruda és ne 
adj’ Tsten, hagy törődjenek vele. Az üzlet az 
megy magától is —  ez a mottójuk. Van egy 
Szövetsége a dohánynagyárusoknak. Két lior- 
vát testvér lépett be e Szövetségbe, a többi 
a dohánynagyárudát ugyan, minek tekinti? 
Ezektől akar, a mi dohányjövedékünk útba
igazítást? Aztán a fiumei urak és hölgyek? 
Mit nekik üzlet és üzletmenet! Megy az magá
tól is ! —  Vagy talán túlságosan magyar a 
Szövetség ?

Tehát puhatolnak . . .  És puhatol is köz
ben a hivatalos fő elfelejti —  pedig nehéz el
felejteni —  hogy létezik egy „dohánynagyáru- 
sok országos Szövetsége11 itt Budapesten. De 
a hivatalos fő nem ide fordul, hanem puhá
tól . . . Pedig, im vegyék tudomásul, a kiket 
illet: azok a dohánynagyárusok, a kik értenek 
az üzletükhöz és szakértelemmel tudnak az 
üzletmenetről beszélni, azok elenyészően cse
kély kivétellel tagjai e Szövetségnek; hisz ép 
azért lettek tagjai! És mégsem fordulnak ehhez 
a Szövetséghez; mégsem tudakozódnak e Szö
vetségnél melynek tagjai igazán dohánynagy
árusok a szó igazi értelmében; a kik üzletük
kel törődnek és üzletükről tanácskoznak.

E helyett hozzá nem értő pasasokat ke
resnek fel és Horvátországot járják be.
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A Szövetség pedig ép most ad alkalmat 
arra, hogy a dohányjövedék nagybecsű szol
gálatait igénybe vehesse. A z ország minden 
vidéke van tagjai sorában képviselve; és olya
nok a tagok, a kik gyakorlatilag és elméleti
leg is értenek foglalkozásukhoz, lm a Szövet
ség kész szolgálni a dohányegyedarusagot; 
mert tagjai érdekét is szolgálja vele. A dohány
jövedéknek pedig egy percig sem szabad 
gondolkodnia: e kitűnő szolgálatokat igénybe 
kell vennie, két kézzel kell utána kapnia.

A  Szövetség igazgatósága legutóbbi ülésén 
a titkárnak e tekintetbeni részletes tervezetét 
fogadta e l; a dohányjövedéken áll, hogy e 
becses anyagot a maga számára biztosítja.

A kereskedelmi minisztérium, a legpará
nyibb cipész egyletet is felkéri jelentés tételre, 
illetve útbaigazítást kér. Csak az állam leg
jövedelmezőbb egyedáruságának egyedül hiva
tott képviselőjét, egj'etlen egyletét lehet meg- 
ligálni ?

És a pénzügyminisztérium. A z a bizonyos 
ügyosztály törődik a fenével. A  helyett, hogy 
a gondjaira bízott egyedáruság fejlesztését 
irányítaná, elnyomni igyekszik a fennálló Szö
vetséget, a hetyett, hogy munkára serkentené, 
az egyedáruság érdekébeni tevékenységre hívná 
fel, semmibe se veszi és ezzel ép a gondjaira 
bízott érdekeknek okoz kárt.

Pedig a mig nincs dohánynagyárusoknak 
és dohánykisárusoknak hatalmas Szövetségük, 
addig egyáltalán nem léteznek „dohányárusok.“

Ma nagy- és kisárus szinte kegyelem- 
kenyerén él ; mint alamizsnát dobják oda 
nekik a nagyfejüek koldus kenyerüket. És ne 
menjünk tovább. Elérhetünk a hanyatlás okai
hoz. A  mig nem fizetik meg emberiesen a 
dohányárust, addig folyton apadni fog a jöve
delem, —  mert nincs igazi dohányárus. És itt 
ismét találkozunk drága osztrákjainkkal.

Semmi tagadás : ez a hanyatlási proces- 
sus folyton-folyvást lavinaként fog nagyob
bodni. A  mig dohánykereskedők nem lesznek 
majd, a sovány esztendők sorozata vár az 
egyedáruságra. Ma a dohányárusok „5u/(l-a 
dohánykereskedő. Magyarország 50,000, Ausz
tria 01,000 dohányárusának többi 950/0-a más 
okokból vezet dohányárudat, mint a milyen 
a dohányáruk eladása. Ez addig lesz úgy, mig

egy erős és okos két tabula rasat nem csinál, 
a mig egy okos ember rá nem jön, hog^ csak 
tisztességesen fizetett emberek lehetnek oda
adó munkások.

A magyar dohánynagyárusok országos Szövetsége.
Igazgatósági ülést tartott a Szövetség f. hó 11-én

d. e. 10 órakor. Jelenvoltak: Sopronyi elnök, Hirsch
alelnök továbbá: Dobos László, (<vosz Simon (Kecske
mét), Hat sete Adolf, Havas Géza (Székesfehérvár), Volla- 
csek Lajos, Schivartz Hugó, Simor István, \\ aál Adolf 
(Eger), dr. Kadelburg Ignácz titkár stb. stb.

Elnök üdvözli a megjelenteket. Igaz örömének ad 
kifejezést, hogy a Szövetség napról-napra erősödik. Egy 
ideig úgy látszott, mintha itt egy gyenge szervezet 
állna, ma azonban mindnyájan örömmel látjuk, hogy 
ez a Szövetség egy erős szerv, a dohányárusok vára. 
Örömmel látja, hogy a Szövetség tagjai oly szép szám
ban jelentek meg. Az ülést megnyitja. (Éljenzés.)

Titkár felolvassa a nagyír,éltóságu pénzügyi mi
nisztériumnak a láda kérdésben hozott végzését. A 
Szövetség Igazgatósága e végzésből látja, hogy a kére
lem a ládaárak általános emeli, edése miatt nem volt 
teljesíthető; az Igazgatóság tagjai egyértelműig azon 
nézetüknek adnak kifejezést, hogy a kérelem alkalmas 
időben megújítva, sikerre vezet. Az Igazgatóság tehát a 
végzést, dacara az ez idő szerinti elutasításnak meg
elégedéssel veszi tudomásul, mert bizton reményű a 
méltányos kérelem teljesítését a nem távol jövőben.

Titkár felolvassa a kövezett vám ügyében hozott 
igen nagyjelentőségű határozatot. Részletesen fejtegeti 
az ügyet és oda konkludál, hogy a Szövetség tagjai a 
határozat által tetemes megtakarításra tesznek szert. Az 
egész határozat közöltetik még e hó folyamán az ősz- 
szes tagokkal és e tekintetben való minden teendőjük 
körlevélileg hozatik ez alkalommal tudomásukra. A  
Szövetség Igazgatósága nagy örömmel veszi tudomásul 
titkár jelentését, indítványát magáévá teszi és lelkese
déssel fogja a vidéki tagtársaknak e nagy sikert tudo
másokra hozni.

Titkár indítványt tett a Szövetségnek periodikus
jelentéseiről.

Az Igazgatóság hozzájárul a titkár fejtegetéseihez 
és örömmel látja, hogy e nagyfontosságu kérdés sike
res megoldása küszöbön áll.

Elnök a nyugtabélyeg ügyébeni intézkedésekről 
szól; felkéri titkárt a kérdés előadására és megvilágí
tására. Titkár jogi alapon fejtegeti a kérdést és az e 
tekintetben indítandó akciót körvonalozza Az Igazga
tóság a legnagyobb örömmel konstatálja, hogy a Szö
vetség e kérdésben is nagy szolgálatot teljesít tagjai
nak. Oly megtakarítást fognak itt a tagok tenni, mely 
a Szövetség létele nélkül soha sem következett volna 
Elhatározza az Igazgatóságot, hogy a kövezeti vám 
ügyében való körlevéllel egyetemben a nyugtabélyeg
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ügyében is intéz köriratot a tagokhoz, melyben tenni
valójukat a legapróbb részletekig kifejti.

Tárgyaltatik ezután a ládák helyesebb osztályozása 
iránti kérelem. Miután a kérdés nagyfontosságánál fogva 
hosszas megvitatást igényel, az Igazgatóság az e tekin- 
tetbeni emlékirat elkészítésére albizottságot küld ki( 
melynek tagjai a következők: elnök, alelnölc, szerkesztő, 
titkár, Orosz Simon (Kecskemét), Havas Géza (Székes- 
fehérvár), Waál Adolf (Eger). Titkár indítványára e 
bizottság tagjaiul még megválasztják : ISiick József ál- 
elnököt (Szeged), Éderer Nándort (Tapolcza), Fiirst 
Gyulát (B.-Kula), Húszért Sándort (Aszód), Klein Alfré- 
dot (Lúgos), Lészai Sándort (Arad), Szentkirályi Tiva
dart (Debreczen), Vándory Ferenczet (Segesvár). A tár
gyalás napja és ideje levélileg fog közöltetni a meg- 
választokkal.

Elnök előadja, hogy a sérült bélyegek visszavétele 
megtagadtatik ; felolvastatik egy erre vonatkozó vég
zés; az Igazgatóság konstatálja, hogy hasonló téves 
intézkedés a dohányárusok százait sújtja. A Szövetség 
még e hét folyamán emlékiratot intéz a nagyméltóságu 
p. ü. minisztériumhoz tagjai érdekeinek védelmére. (A 
mint értesülünk a Szövetség titkárja a jogi alapon tar
tott kérdést a maga teljességében megvilágító em
lékiratot máris beadta. — (A Szerte).

A vasúti fuvardijak mérséklésére irányuló akció
ról szól ezután titkár. Kifejti, hogy az emlékirat, mely 
ez ügyben már elkészült a következő momentumokra 
fekteti a fósulyt: a dohányáru állami gyártmány akkor 
is, ha a dohányárushoz szállittatile. Ez ma már vita tár
gyát nem képezheti. Tehát kedvezményes fuvardíjban 
kell hogy részesüljön. Ez világos, kétség ehhez nem 
fér. A dohányáruk ma nagyrészt nem vasúton fuvaroz
tatnak; de vasúton fognak fuvaroztatni kivétel nélkül, 
ha az őket illető kedvezményes tarifa életbe lép. A 
vasutak tehát tulajdonkép bevételi többlethez jutnak ad 
normám: zóna tarifa.

Az Igazgatóság helyesli a fejtegetéseket és nagy 
megelégedéssel látja, hogy mily nagyarányú, széleskörű 
tevékenységet fejt ki a Szövetség; kétségtelennek 
tartja az Igazgatóság, hogy a Szövetség megszerzi tag
jainak az óriás kedvezményt. Titkár hangsúlyozza, hogy 
az emlékirat nyomós okoknál fogva csak a tagok szá
mára kéri a kedvezményt és valószínű, sőt igen való
színű, hogy csak a Szövetség tagjai részesülnek majd e 
kedvezményben. Örömmel vétetik tudomásul.

Orosz Simon igen helyes indítványt tesz a bmito 
dohány fuvardijai ügyében. Indítványa elfogadtatik ; az 
emlékirat ez értelemben nyer kiegészítést. Ugyancsak 
Orosz indítványozza, hogy ne csak kedvezményes áron, 
de soronkivül szállíttassanak a dohányáruk; ez minden 
állami gyártmány kedvezménye a kedvezményes tanfan 
kívül. Kéri e tekintetben a dohányjöv. kir. Igazgatóság 
támogatását kikérni, mert mint minden szakember 
tudja, nagy érdeke a jövedéknek is, hogy a hiányzó áru 
gyorsan pótoltassék. Az igazgatóság az indítványt elfo
gadja és indítványozónak köszönetét mond igen fontos

indítványaiért. Egyúttal köszönetét mond az Igazgatóság 
Weisz Márkus (Tokaj) r. tagnak a vasúti fuvardíj ked
vezmény ügyébeni helyes és igen fontos indítványáért. 

Folytatása a következő számban.

Vegyes hírek.
S z iv a r k a p a p ir o k  Mindenekelőtt : magyar

gyártmányú szivarkapapir nincs, és a choni gyártmány, 
jelszava itt közönséges svindli. Az u. n. honi gyártmány 
nem más, mint az Ausztriából behozott papírnak ná
lunk való adjustálása, esetleg vágása.

A  legfinomabb czigaretta papír a franczia. Ez 
Ausztriában adjustáltatik és aztán jő hozzánk. A  leg
kiválóbb e ezégek közöl a Schnabel ezég, melynek 
budapesti képviselője Goldzieher Géza.

A  legjobb szivarka papitok: a cGriffon. «Delice» 
és «Bourbon».

Az ottomán birodalmi konzulaink jelentései sze
rint oda behozatik : 55% franczia, 15% osztrák és 25% 
olasz gyártmány ; a maradékot, a mi kereskedéseink 
küldik.

A  „ D u n a “  s z iv a r k a . Formája igen tetszetős, 
— annyira, hogy 2 filléres szivarkának nem való. A 
ki t. i. 2 filléres szivarkát szi, az egy negyedóráig 
akarja a szivarkát élvezni, ezt pedig alig pár perczig 
lehet. Az ilyen szivarka a hölgyeknek való, de ezek 
viszont ilyen olcsó szivarkát nem szinak.

Úgy látszik Ausztria kedvéért megint túllő tek a 
czélon.

Különben meglátjuk; hátha elfeJedteti jó azomája 
e hátrányokat.

Júliusban vagy augusztus elsején adatik át a for
galomnak.

U j e m b e r e k . Lukács László pénzügyi minister 
és Graenzenstcin Béla államtitkár e napokban elhagy
ják állásaikat. Reméljük őszintén, hogy a pénzügyi mi- 
nisterium uj vezetője, Popovics államtitkár ur, ki régi, 
kipróbált erő, több szakértelemmel párosult jóakatot 
fog trafikügyben trafikosokkal szemben tanúsítani, mint 
itn távozó elődei. Nagy kérdések várnak elintézésre: a 
fogyasztás csökenésének megállítása, szervezeti és 
anyagi reformok, a trafikosok lehetetlen helyzetének 
javítása Gopovics Öméltósága az az ember, ki erős 
kézzel, jóakarattal és szakértelemmel sok rosszat jóvá 
tehet és sok üdvös újat alkothat. Ebben a reményben 
üdvözöljük szivből uj állásában.

A soproni m. kir. penzüyyigazgatóságtól.

18399.------ —— szám.
1— 1905.

Ajánlati hirdetmény.
A soproni m. kir. pénzügyigazgatóságtól a nm. 

m. k. pénzügyministeriumnak f. é. május hó 23-án 
3123L sz. a kelt magas rendelete folytán közhírré 
teszi, hogy Sopronmegyében Kis-Márton szab. kir. város-



1)01 i An y A r u s o k  k ö z l ö n y e4.

bán elhalálozás fotytán üresedésbe jött dohánynagy és 
különlegességi áruda betöltése iránt zárt írásbeli aján
latok utján 1005. év i ju lius hó 4-én d. e. 9 órakor 
ezen kir. pénzügy igazgatóságnál versenytárgyalás fog 
tartatni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők által követett 
eladási jutalék fogja képezni s a nagyáruda kezelése, 
valamint a különlegességi dohány gyártmányok eladá
sára feljogosító engedély annak fog adatni, aki a leg
csekélyebb eladási dijat követeli, mindazonáltal a kincs
tár fenntartja magának azon jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, minélfogva ajánlattevők 
közül — azért, mert ajánlata nem logadtatott el, a 
kincstárral szemben senki igényt nem támaszthat.

Különösen megjegyeztetik, hogy a pályázók kö
zül első sorban is azok fognak figyelembe vétetni, a 
kik dohánynagy és különlegességi árudának kizárólagos 
jelleggel való kezelésére tesznek ajánlatot.

Ezen dohánynagyáruda múlt évi forgalma 236450 
korona a különlegességi gyártmányok forgalma pedig 
10309 korona volt. Eladási jutalék fejében az eddigi 
dohánynagyárus a dohánynagyáruda kezeléséért (2) 
kettő egész hét tized és a különlegességi árudáért (2) 
kettő százalék eladási jutalékot élvezett.

Ezen dohány nagyárudával a Kis-Martoni kir. 
adóhivataltól beszerzendő bélyegjegyek és váltóürlapok 
kicsinybeni eladása (1 5) egy egész öttized százalék el
adási jutalék melett, valamint a dohány gyártmányok
nak kicsinyben való eladása is egybe van kötve ; to
vábbá ha vállalkozó kívánná az általános forgalomban 
levő dohány gyártmányok árjegyzékében felsorolt valódi 
havanna szivarok elutasítására is nyerhet engedélyt, az 
azoknak eladásáért engedélyezhető jutalék azonban (1 5) 
egy egész öttized százaléknál magasabb nem lehet.

Ezen dohánynagyárus köteles az összes dohány 
anyagot a pozsonyi dohányáruraktárból közvetlenül 
beszerezni s a jelenleg hozzá utalt dohánykisárusokat 
úgyszintén a jövőben hozzáutalandókat is e szükséges 
dohányanyaggal ellátni, köteles továbbá a dohány 
gyártmányok minden egyes neméből a pénzügyigazga
tóság részéről meghatározandó, jelenleg 14320 korona 
értékkel meghatározott tartalékkészletet, nem különben 
az általános mozgósítás esetére meghatározandó kész
letet folyton érintetlenül tartani és ezenkívül a napi 
eladásra szükséges készletet is raktáron tartani.

A csonkithatlan készlet első beszerzésére óvadé
kul elfogadható értékpapírokban vagy készpénzben 
teendő biztosíték mellett a nagyárus kérelmére a cson- 
kithatatlan készlet értékének erejéig hitel is engedé
lyeztetik.

Akik ezen dohánynagyáruda elnyerése iránt 
pályázni kívánnak a benyújtandó írásbeli ajánlathoz 
kötelesek az előbb érintett csonkithatlan készlet érté
kének 10%-át vagyis 1430 koronát készpénzben, vagy 
biztosítékul elfogadható értékpapírokban valamely ezen

kir. pü, igazgatóság kerületéhez tartozó, soproni> 
kismartoni, kapuvári, csepregi, csornai, nagymartom, 
vagy felső pályái kir. adóhivatalnál bánatpénzként 
letenni és az adóhivataltól nyerendő letéti nyugtát 
ajánlatához csatolni.

Azon ajánlattevő bánatpénze a kinek ajánlata el
fogadható, a csönkithatatlan készlet beszerzéséig vissza- 
tartatik és köteles ajánlattevő a nagyáruda kezelését 
az erre vonatkozó felhívásban foglalt határidő előtt 
átvenni, mit ha nem tenne, vagy ha ajánlatától a ver
senytárgyalás után visszalépne a letett bánatpénzt el
veszti és a nagyáruda betöltése céljából az ő kárára 
és költségére uj versenytárgyalás fog kiíratni.

Az ajánlathoz egyúttal a magyar allam polgársá
got, nagy koruságot, polgári állást, erkölcsi viselet és 
vagyoni állapotát igazoló bizonyítványok is csatolan
dók. Hiányos vagy a felsorolt kellékeket nem tartal
mazó, vagy olyan ajánlatok, melyek határozatlanul ál
líttatnak ki, vagy más versenyzők ajánlataira hivatkoz
nak, vagy a melyek a kitűzött határidő után nyujtat- 
nak be, úgyszintén táviratok is figyelembe nem vétetnek.

A  további feltételek valamennyi pénzügyigazgató
ságnál és p. ü. biztosságnál betekinlhetők és a dohány 
gyártmányok eladására vonatkozó szabályokból kivehe
tők. A  felszerelt Írásbeli ajánlatok 1905. junius hó 3-ik 
napján déli 12 óráig a soproni m. kir. pénzügyigazga
tóság főnökénél, vagy posta utján a pénzügyigazgató
sághoz címezve benyújtandók a címlapon pedig fent 
kiteendő «Ajánlat a kis-martoni dohánynagy-és külön
legességi áruda átvételére» és a borítékon alant a bá
natpénz mi módon történt letételének felismeréséül 
szem betűnüleg  Írandó «terhelve 1430 koronáról szóló 
adóhivatali nyugtával, vagy 1430 korona készpénzzel, 
vagy 1430 korona értékű értékpapírral».

Sopron, 1905. évi junius hó 5-én.
M  k ir  p é n zü g y ig a z g a tó sá g
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| szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- 1 
i hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére I 
I ajánlható. A  hüvelyküzletben divatos verseny saj- I 
| nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és I 
| különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 1 
|  lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. i  

| Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek I
| mellett, hozza forgalomba az Elster és Topf ezég I  
| a „Bourbon11 szivarkahiivelyeket, a melyek az I
| inreális versenyt kizárják. A „Bourbon" hüvelyeket I 
I kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- I 
| árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az I 
i  aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- I  
|  vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- I  
|  brucki stb. különlegességi árudák. Elster és Topf | 
| lembergi ezég kívánatra szívesen szolgál minták- | 
I kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és 5 
| különlegességi árudák részére biztosított előnyök | 

megtudhatók. =
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„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
ORG AN PER TA3AK 6R0SS- UNP KL EINVER SCHL EISS€R UN<3ARNS.)

I N H A L T : I ) e r  K ftckga ii< * des  1 a l ja k -  u n d  Z ig a r rc n -G o n s u m s . V c rm is c h tc  N a c h r ic h te n .

Dér Riickgang des Tabak- und Zigarren-Consnms.
Nachdem seit .dóm Bestehen unseres 

Blattes, alsó sóit (lem Jalire 189;}. eine stete 
Steigerung des Tabak und Zigarren Consums 
in AUgemeinen zu verzeichnon war und von 
einom Riickgang desselben nicht gesproclien 
werden konnte, liatten wir auch bishor keine 
Gelegenheit eine derartige Calamitiit nacli 
ikren wahren Ursachen bion zu priifen. Die 
seit dem laufenden Jalne anlialtende Ver- 
minderung des Tabakverscbleisses jedocb legt 
uns die Pfiicbt auf, dem l Tbel nacbzuforsclien 
und da wir eine OberfiiLchlichkeit in dem Er- 
gründen dér Ursacben dieses Mancos von Seite 
dér berufenen Faktorén finden, die bereits 
ans Komisebe grílnzt, da ferner dér Riickgang 
des Consum aucb die Gross- und Klein ver- 
scbleisser schadigt, seben wir uns veranlasst 
diesel1 Angelegenbeit ciné erböbte Autmerk- 
samkeit zu widmcn. Es ist merkwiirdig! 
Dér Minderconsum von einigen Millionen 
Kronen, welcber spéciéi bei dem Ferkaufe dér 
Tabakprodukte dieses Jahr erzielt werden 
wird, bisst gleichwobl diejenige Stelle des 
Finanz-Ministeriums mi mii eh die Verschleiss- 
Section vollstandig kait. Sowio es vor 50 
Jabren gesebeben ist, so wird aucb diesmal 
vorgegan gén. Die Finanz-Comissariate be- 
kommen von dér Finanz-Direction den Auf- 
traír. bei den Grosstrafikanten anzufragen, 
welcben Ursacben dér Riickgang zuzusebreiben 
ist. Das ist sebr bequem und entspricbt voll- 
stilndig dem Zopf, wie er vor 1 hűidért Jabren 
den üsterreicbern gewacbsen ist. Alléin heute 
kommt inán mit dériéi naiven Mittelclien niclit 
zum Ziele. Denn wer die Yerháltnisse unseres 
Verscbleisserwesens kenut, wird bald finden, 
dass dér grösste Theil dér Grossverscbleisser 
in Ungarn dem Gescbüftsgange nur sehr 
geringes Interessé entgegenbringt, wodurch 
aucb diese die an sie gericbteten Fragen 
oberflftchlich oder ganz falscli beantworten.

Das lasst sicb durcli den Verband dér Tabak- 
grossversclileisser sebr drastiscli nacbweisen, 
indem dessen Tbatigkeit eben durcb diesen 
traurigen Urnstand gebemmt wird. Da babén 
wir vor Allém die Herren Grossverscbleisser 
Kroatiens von denen aucb niclit einer dem 
Verbande angeliört, weil sie eben die Gross- 
trafik blos als Ausbeutungsmittel betrachten, 
wobei ilinen das Geschattliche keinerlei Sorgen 
zu maciién sclieint; ferner babén wir Die- 
jenigen, die als Dorfmagnaten in ikren Domicil- 
orten gelten und die es unter ilirer Wüide 
haltén das Gescbaft selber zu leiten ; endlicb 
die ganz Kleinen, die fortwabrend in ikren 
vier Wilnden zu Hause klagen, den Staat 
glücklich maciién, weil sie überliaupt sicli zu 
dem Versclileisse liergeben und die sicb dalier 
weder um ikren Gescbaft nocb um die Fragen 
welcbe ikren Beruf betreíien im Geringsten 
kümmern. Wie sollen und wie können der
artige Leute über eine solcli wicbtige Frage 
wie die in Rede stehende Anskunft ertheilen ? 
Leider müssen wir gesteben, dass die Halfte 
dér Grosstrafikanten liiezu niclit die Eignung 
besitzt und das was sie aussagen auf irgend 
einen Wertli niclit Ansprucb maciién kann.

Dagegen wilre dér Verband dér Gross
verscbleisser einzig und alléin dazu bernien, 
erschöpfende, facbmanniscbe und genaue 
Anskunft in diese und ahnliche Fragen zu 
ertlieilen. Denn erstens, bestebt dér Verband 
aus solclien Mitgliedern, die sicb eingeliend 
praktiscli und tlieoretiscb mit ikren Berufs- 
angelegenlieiten nacli jeder Riclitung Ilin be- 
fassen; Zweitens vermögen Dieselben diese 
Fragen, in ikren Sitzungen zum Gegenstande 
genauer Erörterung zu maciién, was durcb 
die Meinungsabgabe so vieler, aus verselne- 
denen Gegenden des Landes versannnelter 
Grossverscbleisser möglicli wird und drittens 
ist ja dér Verband eigentlich dazu da, dass 
er sicli, indem er sicb dem Tabakmonopole
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nützlich maciit, auch indirekt, síeli und seinen 
Mitgliedern nützlich wird.

Aber das Wort „Grosstrafikant11 scheint 
aucli in dem unterschatzenden Sinne, wie es 
bisher stets ausgesproclien wurde, von Seite 
dér betreffenden Amtsstellen auch auf den 
Verband derselben ausgedehnt zu werden. 
Sonst könnten wir es nicht verstehen und 
nich begreifen, dass die Leitung des Tabak- 
verschleisswesens, die für sie so wichtige 
Frage nicht dem Verbande zűr Beantwortung 
vorgelegt hat. Ks zeigt entweder von Be- 
schranktheit in dér Auffassung, oder von 
Unterschützung des Verbandes, vvenn mán es 
unterlüsst ein Gutachten von diesem abzu- 
fordern. Das Handelsministerium, befragt die 
allergeringsten gewerblichen oder Handels- 
verbande um dérén Meinung, wenn sie die
selbe benölitigt, ja sie unterstützt diese Ver
bande sogar mit Geldmitteln und anderen 
Begünstigungen. Das Finanz - Ministerium, 
welches selber eine Industrie und einen Gross- 
handel im Betrage von über Hundert Millionen 
betreibt, ihn genügt ein Verband nicht, durch 
dessen Hande eigentlich diesel- erzielte Kon- 
sum durclilauft. Anstatt, dass das Finanz 
Ministerium diesem Verbande jede mögliche 
Untersttitzung bewilligt und denselben seinen 
Zwecken nützlich maciit, wird derselbe ganz 
imGegentheil unterdrücktund keiner Beachtung 
werth gehalten, anstatt dass dér Vtrband zűr 
Arbeit angercgt werde um sicli derart dem 
Tabak-Monopoll nützlich zu maciién, geschieht 
das gerade Umgekebrte. Denn, Tabak Gross- 
und Kleinverschleisser, wie sie das Tabak- 
Monopol braucht, wird es ja docli nur gébén 
wenn ein Verband existirt welcher, seinen 
Mitglieder für diesen Zweig des staatlichen 
Dienstes, denn ein solcher ist und bleibt er, 
Belehrung ertheilt und Ansehen verschafft. 
Alii Ende werden ja die „Wittwen und Weisen“ 
sowie die Personen denen dér Staat „Unter- 
stiitzungen“ zu gébén vermeint indem er sie 
12  Stunden tüglich Tabak und Zigarren ver- 
kauíen lüsst, auch einmal klüger werden und 
keine „Unterstützung“ sondern „Lohn“ ver- 
langen. Und wenn heute in Oesterreicli-Ungarn 
das Ertrftgnis des Tabak-Monopols falit, so 
geschieht dass in allererster Beibe, weil mán

sicli hűben vie drüben von den Verschleissern 
umsonst bedienen lüsst. wodurch es eben nur 
einen geringen Theil wirkliche Verschleisser 
gibt.

Jawolil! Für so unmöglich mán die Saclie 
lüllt, so möglich, ja so sicher ist sie. Die 
Verschleisser müssen Kaufleute sein, ob kiéin 
ob gross, das ist eir.mal Factum. Mán darf 
nicht blind sein, gégén das was sicli auf 
socialem Gebiete állmaiig vollzieht, nicht taub 
gégén den Nothschrei arbeitender Menschen, 
die Lóim und keine Untéistützung verlangen. 
Von den 5(1000 Tabakverschleissern IJngarns 
und den 91000 Oesterreichs gibt es keine 5 %  
welclie das Geschaft wegen des Einkommens 
aus den Tabak und Zigarren Ertragnissen 
besorgen. Ein Jegllicher tinit es wegen einer 
anderen Ursache, das gilt sowolil für Oester- 
reich, wie für Ungarn. Nun aber ist dem 
Verschleisse sellbst, den Tabak-Monopolén, 
mit derartigen Verschleissern nicht gedient, 
da, wie gesagt 95%  davon an dem Verschleisse 
gerade so viel liegt, wie dem Landmann an 
dem Spreu den dér Wind davontragt. Das 
wurde natürlich vor Zeiten nicht so genau 
von Seite dér \ erschleisser genommen, da 
tiberhaupt Jeder zu leben vermochte. Heute 
st das etwas anderes. Mán befasst sicli lieber 
mit Dingon die etwas einbringen, als mit dér 
Waare, die mán öfter sogar schwer erlialt, 
baar bezahlen muss und die schliesslich keine 
oder einen selír geringen Nutzen abvvirf't.

Kurz gesagt. Das Sistein ist veraltet und 
unbrauchbar. Die socialen Verhaltnisse habon 
auch auf diesem Gebiete eine Umauderung 
hervoi gebracht und ilire Wirkung ílussert 
síeli in dem Rückgange dér Tabakprodukte 
dér stets bedeutender werden wird, wenn 
nicht eine gründliche Reform auf dem Gebiete 
des Verschleisswesens raschenstens eingeführt 
werden sollte.

(Ein Zweitcr Artikel folgt.)

Vermischte Nachrichten.
D a s Z ig a r o t t e n p a p i e r .  In Ungarn wird 

kein Zigarettenpapier erzeugt, was wir vor Allém 
konstatiren wollen. Jedes Anbieten und Anpreisen des 
Zigarcttenpapieres als «Hazai ipar* ist daher ein 
plumper Sclnvindel. Das Cigarettenpapier kommt zu-



meist aus Oesterreich zu uns und zwar in Ballen zu 
30 Riess, wovon jeder Kiess 480 Bogén hat. Dieses 
Papier wird hier einfach zerschnitten und adjus’ irt, alsó ' 
eine Arbeit die inán keineswegs Fabrikation heissen 
kann. Ungarische Zigarettenpapierfabricken giebt es 
alsó, wie gesagt nicht. Die bestén Zigarettenpapiere 
erzeugt, allén voran Frankreich, dérén Erzeugnisse in 
Oesterreich von einigen Zigarettenpapierfabrikanten 
adjustirt und geliefert werden. Die feinster derartigen 
Papiere liefert die Firma Jak. Schnabel in Wien 
(vertreten durch Géza Goldzieher Budapest.) Als 
feinste, beste Papiere gelten in Oesterreich, Ungarn 
namentlich aber in dér Türkei die Marken «Grifíbn> 
«Delice» «Bourbon» sowohl als geschnittene Papiere, 
wie auch als Hiilsen. t

Gemiiss dem Berichte des kais. Generalconsulates 
in Konstantinopel, liefert nach dér Türkei, Oesterreich 
55°/o des Consums, Italien lf>% Frankreich 25°/0 und 
dér Rest wird durch die Galantprie und Nürnberger- 
waaren Ilandlungen Ungarns bezogen.

Was hier in Ungarn an Ilülsen und Zigaretten- 
papieren verschnitten und als ungarisches Fabrikat 
ausgegeben wird, besteht aus wohlfeilen ordináren 
Sortén, zu welchem das grobe Seidenpapier verwendet 
wird. Dieses Papier aber eignet sich für den Verschleiss 
an bessere Kunden nicht; ausserdem ist die Qualitát 
dieser Papiere dér Gesundheit nachtheilig.

So’erfreulich es wiire, wenn die ungarische Industrie 
sich auch dieses Artikels bemachtigen würde, so 
bedauerlich ist es, dass mán von einer Zigarettepapier- 
fabrikation als «Hazai ipar* spricht, die nocb nie vor- 
handen war und auch nicht vorhanden ist. Das fran- 
zösische Papier, welches in Oesterreich geschnitten und 
adjustirt wird, hat ein Recht darauf sich als ein 
französischen Papier auszugeben, weil es dórt fabrizirt 
wurde. Aber, dass mán Oesterreichische Papiere und 
zudem noch die schlechtesten gröbsten Sortén hier 
verschneidet und sie als ungarisches Pabrikat anpreist 
und verkauft, das mussen wir entschieden als einen 
groben Missbrauch bezeicanen, dem die 1 abakver- 
schleisser nicht aufsitzen sollten und auch die Behörden 
streng verbieten müssten.

D ie <Dnna> Z ig a rette , welche wir vor 
einigen Wochen bereits avisirten und die am 1 Juli 
zűr Ausgabc gelangt, ist in Gestalt und Porm viel zu 
elegant für eine Zigarette zu 2 Heller. Die Káufer dér 
2 Heller Zigarette rekrutiren sich bekanntlich aus 
jencr Sorté Leute, welche für 2 Heller eine Zigarette 
wünschen, die vor Allém Tabak enthált, dér ihnen für 
ein Viertelstündchen geniigt. Die neue Zigarette ist

DOHÁN'YÁRUSOK

eine solche, wie sie für vornehme Damen passt, die 
blos einige Ziige maciién wollen um dieselbe dann 
fortzuwerfen. Vornehme Damen aber rauchen keine 
2 Heller Zigaretten. Wie es scheint liegt abermals ein 
solcher Missgriff vor, wie zum Beispiel bei dér Brasil 
Virginer, die weder Virginer noch Zigarre ist. Übrigens 
wollen wir ja sehen, was die Zigarette sonst für 
Eigenschaften besitzt, zumal es ja möglich ist, dass 
ihr Aroma die Raucherwelt zu bestricken vermag. Wir 
theilen zűr Darnachrichtung noch mit, dass dér Termin 
dér Ausgabe dér Zigaretten noch nicht bestimmt 
festgesetzt ist, dieselbe daher auch erst im Laufe des 
Monates Juli oder 1 August dem Verkehr übergeben 
werden könnte.

Neue M finnéi’ Die politischen Verhiiltnisse 
Zwingen die beiden bisherigen Leiter des Finan z 
Ministeriums, Sr. Excellenz Finaz-M inister Lukács  
wie auch Sr. Excellenz dem Geheimrath. Staatssecre- 
tiir Granzcnsíein  den Schauplatz ihrer Thiitigkeit 
zu verlassen.

Wir behalten uns vor, eine Würdigung dér Ver- 
dienste dér beiden Staatsmánner in dér niichsten 
Nummer unseres Blattes ausführlich zu behandeln. Für 
diesmall gébén wir blos dér Hoffnung Ausdruck, dass 
dér Herr Staatssekreteur Popovics, dér mit dér Leitung 
des Finanz-Ministeriums betraut werden wird, den 
Tabakverschleissern ein grösseres Wohlwollen entge- 
genbringen wird, als dies bisher geschehen.

Herr Staatssecretiir Popovics, dem ja dieses 
Ressort seiner künftigen Wirksamkeit nicht fremd istj 
ihn erwartet auf dem Gebiete des Tabakmonopol- 
wesens eine Summe von Arbeit, die zu bewiiltigen 
grosser Anstrengungen bedarf. Denn es darf nicht 
vergessen werden, dass die Einnahmen aus dem Tabak- 
falle kontimirlich zurückgehen und dass daher 
ernstlich darauf Bedacht genommen werden muss ein 
weiteres Minderergebniss zu verhindern. Ausserdem 
hángt mit diesem Umstande auch die Einführung 
gründlicher, dringend nothwendiger Reformén zusam- 
men, die keinen Aufschub erleiden dürfen. Wir kennen 
die ausserordentliche Arbeitskraft des Herren Staats- 
secretiirs Popovics und wenn die trüben dermalígen 
politischen Verhiiltnisse in ein ruhigeres Fahrwasser 
gelangen sollten, kann, so hofifen wir, auf dessen refor- 
matorisches und segcnsreiches YVirken gezáhlt werden.

KÖZLÖNYE 7

Briefkasten dér Redaction
Berni M L Fozsony. Wir danken heslens, die 

Kléinigkeitcn werden demniiclist erscheinen.
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A legjobb gyúfa
a legolcsóbb!!

Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

BiztofySági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
Millenium »
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegráf »

Szaloo gyújtó:
Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil » 
I’earlmatches.

E zen fajok, k itű nő m in őségü k n él fogva , több v ilá g k iá llítá s o n  n y e rtek  d ija k a t, 
legu tóbb  P á risb a n  1900-ban, G ran d  P r ix -t  és a ra n y  érm et (P o ja tz i c z é g  )

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
DARVAS S. é s  TÁRSA L O T T E R Á Ő O S T

V ., H o ld -n tcza  9 V I ., K e m n itz e r -n tc z a  10.
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DELICE Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és többé 

m ást nem szíhat —

Legjobb Valódi fra ix z ia

szivarkapapir és szivarkahiivcly.
Gyári raktár:

Goldzieher Gézánál
Budapest, V., Báthory-utcza 7. szám. ||
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