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Nyilatkozat.
A 14-dik számmal megszűnik a >Dohányárusok 

Közlönye* mint a dohánynagyárusok szövetsége hiva
talos lapja működni. Ezen elhatározás indító oka az, 
hogy a fővárosoan székelő vezetőség nem teljesíti 
híven köteieségeit. Miután meggyőződtünk arról, hogy a 
fővárosi dohánynagyárusok érdekei ellentétben vannak 
a vidékiekével, miután továbbá a dohánynagyárudni 
intézmény akkor, ha a kisárusok érdekei is tekintetbe 
vétetnek, oly reformra szorul, melyet a főváros nagy- 
trafikosai perhorreszkálnának, elhatároztuk, hogy lapunk 
eddigi tendencziája fentartásával, a Szövetség hivatalos 
lapja lenni megszűnünk és az egész elárusitás érdekeit

De nem igy osztrák szomszédaink; miu
tán ők megcsinálták e csodabogarakat, ter
mészetes, hogy mi utánuk kullogtunk. Azóta 
aztán fennáll a statuskvó; újakat is csinálná
nak, mert sok a protekcziós léha pasas —  de 
a létező különlegességi árus urak sincsenek 
híján protekeziónak és ha tudomásukra jön, 
hogy odafen „mozog“ valaki egy különleges
ségi árudát kiprotezsálandó - rögtön szélnek 
eresztik saját jól szervezett protokeziójukat 
ellenakczióra; úgy aztán újabb „különlegesek4* 
nem lepik el e földi tereket. Erről azonban 
máskor; alkalom lesz rá bőven. Most arról 
lesz szó, hogy mi a hatásuk e különleges
ségi árudáknak a közönségesekre, az ált. 
el árusításra ?

fogjuk hathatósan képviselni.
A szerkesztőség.

A „Princessas“ szivarka.
I 8 8 6 -ban elhatározta a dohányegyedáru- 

ság tulcsapongó okosságban szenvedő vezetö- 
sége, hogy „különlegességek41 néven uj trafi
kokat szervez, melyekben árult portékák csak 
abban különböznek a többitől, hogy külön
legességeknek neveztetnek.

Valljuk be az igazat Ezekre a különleges
ségi árudákra nincs szükség; azt a pár kere
sett „belföldi44 fajt a prózai, egyszerű trafikocs- 
kában. ép úgy lehet árulni, mint a különleges
ségiben : a nem keresett fajokra pedig szükség 
nincsen.

E különlegességi árudák legnépszerűbb 
szivarka faja a princossas. Se nem jobb se 
nem roszabb a többi szivarkánál, de a híre 
igen jó és az emberek valóságos dühvei keresik 
e szivarkát. Természetes, hogy ez a vendéglők 
és kávéházak szivarkáinak csillaga és a pinezé- 
rek reggelenként és esténként zarándok útra in
dúlnak a különlegességi árudába —  princessa- 
sért; és miután már ott vannak, ott veszik ama 
szivarokat és szivarkákat is, melyek az általá
nos elárusitás tárgyai. Nézük a fővárost. A 
Duna jobb partján 600.000 embernek egy kül- 
áruda adja e fajokat, a bal parton 60.000 —  
10.000 embernek szinte egy. Hol itt az arány?

A pesti oldalon 800 kisárus szó nélkül 
kell hogy tűrje, hogy a pinezórek összes kész
letüket a különlegességi árudában szerezek 
be, csak azért, mert I ’ rineessas csak ott kapható.
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A  pénzügyministerium e nagy konkur- 
rencziát —  úgy látszik —  nem látja.

Tessék kimondani, vagy azt, hogy a 
princessas szivarka ne csak különlegességi 
árudában legyen kapható, vagy azt, hogy a 
különlegességi árudáknak a közönséges tajok 
elárusítása megtiltassék. Oly nagy számban 
jöttek hozzánk ez ügyben panaszok, hogy 
kénytelenek leszünk legközelebb ez ügyben 
gyűlést összehívni a teendők megbeszélésére.

A „Duna“ szivarka.
A  dohányjövedéki Igazgatóság úgy rendelkezett, 

hogy a «Duna» szivarka a fővárosban jul. 1-én, a vidéken 
pedig successive ezután adassék át a forgalomnak.

Úgy tudjuk, hogy vidéken e rendelkezés nem 
nagy szimpátiával találkozott. Hozzá tesszük: jogta
lanul — a következő okokból.

A dohányjövedék helyzete uj gyártmányok for
galomba hozatalánál felette nehéz. Lehet, hogy kelle
ténél többet gyártanak — ha a gyártmány nem ütött 
be — és ekkor a jövedéket igen nagy veszteség éri, 
de a másik eset is kárára van : ha t. i. oly nagy a 
kereslet, hogy a készlet kifogy és pótolni csak hosszabb 
idő múlva lehet. Mindkét anomáliát kikerülendő, a do
hányjövedék a successive való forgalom behozatal mel
lett döntött.

Hogy igaza volt e rendelkezésnél azt ékesen mu
tatja a «Hunnia» szomorú esete; egy helyt óriás ke
resletnek örvendett ez, másutt az egész készlet meg
maradt és természetesen elveszett a jövedék részére. 
Egy itteni dohány szaklap ekkor azzal az ideával ruk
kolt ki, hogy ezeket a visszamaradt szivarkákat — a 
fürdőhelyeken árusítsák. Szerencsére az eszméből nem 
lett semmi sem. Tudvalévő, hogy az idegenek sem 
hagyják magukat becsapni; sőt . . .  ők is csak olyan 
szivarkát színak, mely dohánynyal és nem porral töl
tött. (Hogy a dohányjövedék hogyan veheti elejét leg
jobban veszteségeknek, azt legutóbbi vezércikkünkben 
kifejtettük. (A szerk.)

A mi jövedékünk mostani rendszabályával uj rend
szer inaugurált; meg kell várnunk, hogy válik be. Min
denesetre nagyon jól teszi, hogy ezt is megpróbálja, 
ezért csak dicséret érheti. A  vidéki dohár.ynagy- és 
kisárusok pedig csillapítsák az ilyenkor tornyosuló 
szenvedélyeket, érdekük ez nekik ép úgy, mint a jöve
déknek és dohányraktárnak. Tessék a publikum hirte
len felbuzdulását csillapítani. Eljő a <Duna> is. Egész 
bizonyosan.

A magyar dohánynagyárusok országos Szövetsége.
(F o ly ta tás .)

Titkár indítványára az Igazgatóság a memoran
dum haladók nólkiili beadását határozza el. (Már meg
történt. — A Szerk.) Egyszersmind elhatározza az 
Igazgatóság, hogy az államvasutak határozata után 
mindazon privát vasutak fognak a kedvezmény nyúj
tására felkéretni, melyek intézkedése a tagok érdeké
ben van. Ezt Havas Géza (Székesfehérvár) indítványozta ; 
ugyanily értelemben tett indítványt Mcndl Lobi (Besz- 
tercze) tagtárs is.

Fénztéirnok előterjeszti jelentését. Köszönettel tudo
másul vétetik. Az Igazgatóság sajnálatának ad kifeje
zést, hogy a tagtársak oly nagy hátralékban vannak.

Uj tagokul felvétetnek: Grosz Simon (Kecskemét), 
llaller Lajos (Fehértemplom), Havas Géza (Székes- 
fehérvár), Jeszenszky János (Szirák), Káldor Zsigmond 
(Temesvár), özv. Kohn Jakabné (Vasvár), Theodorovics 
Vazul (Temes-Kubin), Waál Adolf (Eger), Weisz Leo- 
pold (Mező-Kászony), Weiszbnrg Jakab (Dicsö-Szent- 
Márton) és Hirsch Mór (Siófok); utóbbi távolmaradását 
kimenti és a Szövetségnek üdvözetét küldi.

Távolmaradásukat kimentették azonkívül: Édercr 
Nándor (Tapolcza), Felscnburg Gyula (Balassa-Gyarmat), 
Fiirst Gyula (B.-Kula), Manheim Lipót (Zólyom), Nus- 
bacher Salamon W. (Szilágy-Somlyó), Vándory Ferencz 
(Segesvár) stb. stb

Megállapittatik ezután a tagokhoz és a nem ta
gokhoz intézendő körlevelek szövege. Igazán sajnos — ez 
volt az összes jelenvoltak véleménye, hogy vannak még 
mindig dohánynagyárusok, kik nem tagjai a Szövetség
nek. Pedig ez a Szövetség nemcsak emeli a dohánynagy- 
árudai foglalkozás erkölcsi nívóját, nemcsak védelme 
támaszt nyújt minden tagjának, hanem már szép sikerekre 
mutathat rá és a közel jövő kétségtelenül újabb sikere
ket hoz. Kötelessége minden dohánynagyárusnak a Szö
vetség megerősítésében aktive résztvenni.

Hangsúlyozza az Igazgatóséig, hogy a Szövetség 
mindig szemelőtt tartja a kir. dohányjövedék érdekeit 
és annak javát szivén viseli és egész erejével rendelke
zésére áll ott, a hol bármi munkában közremüködhetik. 
Ezt a célt szolgálják a Szövetségnek a dohányjöve
dékhez tervezett jelentései is. Dobos László ezzel kap
csolatban megjegyzi, hogy e jelentések nagyfontossá- 
guak ; régen nagytrafikról-nagytrafikra jártak a dohány
jövedék emberei, hogy a közönség ízléséről, vélekedésé
ről a jövedék tiszta képet alkothasson; igy volt ez az 
absolut korszakban is és a jövedék valóban nem látta 
kárát. Az Igazgatóséig e fejtegetéseket köszönettel fo
gadja és ez adatokat fel fogja használni. Titkár meg
jegyzi, hogy Ausztriában ez ma is körülbelül igy van. 
Annál nagyobb jelentőségű a dohányjövedékre, hogy a 
Szövetség által minden utánjárás nélkül nyer hiteles 
értesülést, becses anyagot. Ezzel a Szövetség a dohány- 
cgyedáruságnak nagy szolgálatot tesz, de tagjainak is 
igen nagy hasznára van vele. Titkár indítványára az
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cnqutekre való meghívást is fogja a fenti okokból a 
Szövetség kérni.

1 árgyaltatik Vánüory Ferencz (Segesvár) indít
ványa, hogy a Szövetség Meséire utazóknál- kedvezmé
nyes vasúti jegyek nyujtassanak. Titkár részletesen 
ösmerteti a kérdést és tekintettel az indítvány helyes
ségére és fontosságára, azt indítványozza, hogy az ál
tala e tárgyban kidolgozott kérelem még e hét folya
mán adassák be a vasúti Igazgatósághoz, Elfogadtatik. 
Indítványozza titkár, hogy Vándort/ Ferencznek mond
jon az Igazgatóság indítványáért jegyzőkönyvi köszöne
tét. El fog ad tátik. (A kérelem már beadatott. A Szerit.)

Tárgyaltaik ezután a Szövetség megyénkénti szer
vezése. Elnök részletesen ösmerteti a kérdést és alapos 
okadatólással kéri az Igazgatóságot arra, hogy mondja 
ki szervezést vidékenként. Titkár az általa kidolgozott 
agyrendet mutatja be. Az Igazgatóséig elhatározza a 
Szövetség vidékenti szervezését. Grosz Simon kimerítően 
ösmerteti tervezetét és felvilágosításáért az Igazgatóság, 
hogy a ládák helyesebb osztályozására irányuló kére
lem elkészítésére kiküldött albizottság szervezze, a Szö
vetséget. vidékenként, dolgozzon ki ügyrendet és dolgozza 
ki az alapszabályok megfelelő meg változtat imának ter
vezetét.

Felolvastatnak Édercr Nándor (Tapolcza), Fiirst 
Gyula (B.-Kula) és Manlieim Lipót (Zólyom) indítványai. 
Az indítványok áttétetnek a kiküldött albizottsághoz. Az 
indítványok az albizottság különös figyelmébe ajánltat- 
nak cs az indítványozóknak köszönet szavaztatik.

Elnök örömmel konstatálja, hogy a Szövetség im
már szép sikerekre mutathatová es kétségtelen, hogy 
tagjainak rövidesen njabb szolgálatokat tesz Megelége
déssel konstatálja, hogy a Szövetség tagjainak száma 
a legújabb időben szépen szaporodott és reményű, hogy 
a még nem tagok is nem sokára csatlakoznak a Szö
vetséghez Az igazgatóság mai ülése pedig — úgy
mond — minden tekintetben megelégedéssel tölthet el. 
Ezzel az ülést eloszlatja. (Élénk felkiáltások : éljen az 
elnök!

A  j e l e n v o l t a k  m é g  a m a  r e m é n y ü k n e k  a d t a k  k i f e j e 

z é s t ,  h o g y  m i n d e n  S z ö v e t s é g i ,  t a g  i g y e k e z n i  f o g  l e g a l á b b  

i s  e g y  u j  t a g o t  a  S z ö v e t s é g n e k  s z e r e z n i .

Kimutatás
az eredeti külföldi dohánygyártmány különlegességek 
árjegyzékéből törlendő Ilavana szivarfajok végeladási 
árairól.

100, drb. szivar 
végeladási ára. 
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El Aqulla de Oro
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Mindenesetre konstatáljuk, hogy ez az osztrák 
Szövetség, mely semmit se csinált és egy szemernyit 
sem dolgozott, sokkal nagyobb pártolásban részesül 
már is, mint a Magyarországban működő, daczára 
annak, hogy magyar már számos szép sikert mutathat 
fel és központi irodája valóban fáradhatatlanul, vas
szorgalommal és sikerrel dolgozott. Kommentár ehhez 
nem kell.

A z  n jság  c o lp o rta g e  Szó van arról, hogy 
az újságok utczai darusítása megszüntettessék. Mi ezt 
a megszüntetést feltélen szükségesnek tartjuk és miután 
a trafikosok érdeke, síkra szádunk érte. Bevalljuk, hogy 
a mostani időpont erre alkalmatlan, mert könyen az a 
látszata lehet a dolognak a mai viszonyok közt, mintha 
ez a sajtószabadság megnyirbálásának kezdete lenne ; 
és e félelem nem indokolatlan. De rendezett viszonyok 
közt alkotmányos kormány alatt, a rendszabály feltétlenül 
szükségesnek tarjuk. Inodokolatlan az a félelem, hogy 
számos ekszisztenczia tétetik ez által tönkre ; indoko
latlan azért, mert az utczai elárusítók egy része ala
mizsnakép kapja a pár fillért, mer testi fogyatkozásban 
szenved, a másik része bevett összeget romlott társa
ságokban dorbézolja el, miáltal már gyerekek lel— 
külete pusztittatik el, végül egy harmadik rész a 
munkától lesz elonva Utóvégre pedig a trafikosok is 
vannak oly szegény emberek, hogy e tőlük megvont 
keresetet méltán követelhetik vissza De nem most, — 
hanem rövid idomulva: ha a nemzet lesz sorsa intézője.
i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i M i i i m i i  m m  m  u n
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Vegyes hirek.
tA z  o szrák  d o h á n y n a g y á rn so k  csatla

koztak a trafikosok szövetségéhez. Junius hó 25-én 
üléseztek és több reform létesítéséért, továbbá számos 
anomália megszüntetéséért intéztek kérelmet az oszt
rák Pénzügyminisztériumhoz. Érdekes az a határozat, 
mely remonstrál az usuális felmaradási idő ellen; azt 
kérik e tekinteben, hogy az engedély átszáljon az 
örökösökre is.

szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- | 
hánynagyarusok és különlegességi raktárok részére | 
ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- | 
nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és | 
különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 1 
lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. | 
Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek I 
mellett, hozza forgalomba az Elster Ó8 Topf czég § 
a ,,Bourbon" szivarkahüvelyeket, a melyek az | 
inreális versenyt kizárják A „Bourbon" hüvelyeket 1 
kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- | 
árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az 1 
aradi, miskolczi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- |  
vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- |  
brucki stb. különlegességi árudák. Elster és T op f I 
embergi czég kívánatra szívesen szolgál minták- i 
kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és = 
különlegességi árudák részére biztosított előnyök | 

megtudhatók. ?
........................................................I l i i   I l l l l l l l l l l l l l l l l  l l l l l l l l l l l l ..............................................11111111111111111
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I N H A L T : Die „Prinzessas11 Zigurette. Die „Duna11 Zigarette. Vermischte Nachrichten.

Die „Prinzessas“ Zigarette.
Dió übevklugen Leiter des Tabakmonopols 

irn Jahre 1808, faiiden, dass es gnt sei, weim 
unter dem prunkvollen Namen „Spezialitaten“ 
einige Geschilfte iin Lande errichtet iveiden, 
in welcliem solche Tabakprodukte zum Ver- 
schleisse gelangen sulién, die sich von den 
anderen aerarisclien Tabak Erzeugnissen nur 
dadurch unterscheiden, dasz mán sie niclit 
überall bekommt. Denn, seien wir autriclitig. 
W  er brauclit die Spéci alitíitengeschil fte ? Können 
die paar Sortén ,,Auslander“ niclit in den 
Tabaktrafiken verkautt vverden? Können die 
paar Sortén Inlander" die cinen lácherlich 
geringen Consum habén? niclit im allgeminen 
Verschleiss verkauft werden? Wozu dér Firle- 
fanz? Hat eine staatliche Industrie es notli- 
wendig das Publikum insoferne zu ködein, 
dass mán ihm unter den Titel „Spezialitaten“ 
ein und dieselben Tabaksorten, nur unter 
anderen Namen verkauft?

Dodi wie gesagt! Die in Osterreich 
wollten das clamals so habén und da auch 
unser Monopol das ilire war, mussten die 
Spezialitaten Geschilfte errichtet werden. 
Seitber hestehen sie noch und wenn ilire Zahl 
niclit vermehrt wird, geschieht es bloss dess- 
halb, weil den Protektionskindern delien mán 
sie in den letzten Jahren verlieh, ilire Protek- 
toren stets in Bewegung setzten, so of't von 
dér Erriclitung eines neuen derartigen \ er- 
schleisses die Rede ist. Alléin, wir wollen ja 
dieses Thema niclit weiter ausspinnen, es wird 
sich ja hald die Gelegenheit bieten, diess in 
eingehender Weise zu tinin. Heute wollen wir 
nur über eine Angelegenheit sprechen, welche 
den Verschleiss und die Verschleisser im 
Allgemeinen angeht.

Da gibt es bekanntlich in den Speciali- 
tüten Handlungen eine Sorté Cigaretten, 
welche Princessas lieisst. Niclit besser und 
niclit schlechter, als jene Cigaretten sind,

welche in den Tabaktrafiken autliegen, erfrenen 
sich die Princessas gleichwohl einer derartigen- 
Beliebtheif und guten Hufes, dass in den Tabak 
Trafikén kamu eine Stunde vergeht, wo die 
Princessas niclit verlangt wird. Ausserdem 
ist sie die Cigarette, welche in fást allén Gast- 
und Kaífeeliilusern verkauft wird. Aus dem 
letzteren Grunde und weil die Kellner dicse 
Cigarette habén müssen, entgelit fasst allén 
Tabakverscbleissern das Kaffee- und Gasthaus- 
geschilft, nachdem die Kellner auch die übrigen 
Zigarren und Zigaretten dórt kaufen, wo sie 
die Prinzessas Zigarette bekommen.

Dass dies für die Tabaktrafikanten eine 
grosse Kalamitat bildet steht ausser Zweifel. 
Delin niclit alléin um dér Princessas Cigarette 
handelt es sich. vielmelír handelt es sich 
darum die Kundschaft niclit. direckt in ein 
Geschaft hineinzudrangen. Nelimen wir als 
Beispiel die Hauptstadt Budapest an. Aut 
dem rechten Donauuter mit einer Einwohner- 
zalil von GOOOOO gibt es eine einzige Speziali- 
tiltenhandlung, withrend in dér Festung für 
cca 30— 10000 Einwohner ebenfalls ein 
Geschaft besteht. Wo liegt da dass Verhaltnis? 
Aut' dem Teritorium des rechten Donauufers 
müsssen 800 Tabak verschleisser es dulden, 
dass die in ihrer Nalie sich befindlichen Kaffee 
und Gasthauser ihren Zigarren und Zigaretten- 
bedarf aus cinem einzigen Specialitiltengeschilfte 
decken und das Alles nur, weil die ‘'Princessas" 
blos dórt zu finden ist. Das Finanz-Ministerium 
scheint cs gar niclit zu seben, dass durcli 
diese einzige Sorté Cigaretten sámmtlichen 
Tabakverschleissern dér Hauptstadt Konkurenz 
geboten wird, was schon dadurch erwiesen 
ist, dass dórt ein grosser Theil dér Türkischen 
Tabake und Cigerettenhülsen verkauft wird, 
welcher zűr Anfertigung dér Cigaretten be- 
uöthigt wird.

Entweder veranlasse mán, dass die 
Princessas Cigarette in sámmtlichen N’ersclileiss- 
lokalen verkauft werden soll, oder wenn sie
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als „Spéci al itat11 schon verkauft werden ni üss, 
was wir durchaus nicht einsehen, in dieseni 
Falle sulién die Specialitíiten ( íeschafte in den 
grösseien Stadten. nicht mit Tabaktrafiken 
verbunden sein, da mán sonst den elmeiden 
gei'ingen Jírwerb des armen Tabakvei'schleissei's 
tortwiihrend k ürzt. Aus den Kreisen dér 
Tabakkleinveischleisser hegen uns so viele 
Beschwerden über diese Angelegenheit vor, 
ihss wir genöthigt sein werden demnachst 
eine Versammlung dér Tabakversclileisser 
einzubei'ut'en uin darüber zu berathen, was in 
dieser Sache geschehen soll, clamit die schwere 
Schadigung dér Trafikanten endlicli aufhöre.

Die „Duna44 Zigarette.
Kaum sind die neuen 2 Heller Zigaretten «Duna» 

dem Verl.ehr übergeben, lángén schon bei uns zahl- 
reiche Klagen von Seite dér Provinzverschleisser em, 
welche bloss dem Anscheine nach eine Berechtigung 
habén, in dér Praxis jedoch ganz unberechtigt sind.

Die Verordnung dér k. u. Tabak-Regie an die 
Tabak-Magazine lautet dahien, dass mit dér Ausgabe 
dér Zigaretten am 1. Juli vorerst in dér Hauptstadt 
Budapest begonnen werden soll, vváhrend in dér Provinz 
suxessive die Einfuhrung dér «Duna» erfolgen wird, 
was aus folgenden Gründen motivirt erscheint.

Vor Allém sei liier erwáhnt, dass die Anfertigung 
dér Zigarette grosser Vorsicht insoferne bedarf, als 
keine bedeutenden Vorráthe lagern diirfen, da dadurch 
selbtverstandlich die Zigarette vertrocknet und un- 
brauchbar wird, Nachdem nun bei Einfuhrung einer 
neuen Sorté jeder Mausstab für den Abgang derselben 
mangelt, ferner em Quantum womit 56000 Verschleisser 
des Landes auf einmal die Zigaretten ankaulen wohl 
lierstellbar, aber in Hinsicht dér Nachlieferung, oder 
des Zurückbleibens dér Zigarette absolut keine Ziffer 
vorhanden ist, konnte, wenn samtliche Verschleisser die 
Zigaretten auf einmal erhalten nur P'olgendes geschehen.

Entweder die 56000 Verschleisser des Landes 
würden sammtlich grosse Nachbestellungen machen, in 
diesem P'alle müssten die Zigaretten, (sowde diess bis- 
her immer gewesen ist wenn eine neue Sorté einge- 
fiihrt wurde) monatelang ausgehen, bis die Fabrikation 
dem Consum genügen könnte, oder wass noch viel 
schlimmer ware, die angefertigten grossen Massen 
(dabei handelt es sich uni Hunderte von Míllionen) 
wurden nicht oder wenig gekauft werden und dadurch 
dem 1 abak-Monopole ein Schaden von Hunderttausen- 
den Kronen entstehen, da, wie gesagj, die Zigaretten 
bei langem Liegen unbrauchbar werden.

Die kön. ung. Central Tabak-Direction hat aus 
diesen Gründen die sehr praktische Verfügung ge- 
troffen, dass sie erst abwarten will, wie diese Sorté 
Zigaretten von Seite des Publikums aufgenommen wird, 
w'obei sie jedoch állmaiig dieselben auch in den 
Provinziimtern ausfolgen lassen Wird. lm Verlaufe von 
vier w'ochen kann bereits dér Consum derselben fest- 
gestellt w'erden, worauf die Anfertigung nach Maas- 
gabe dieses Consums in vcrstiickter oder schwacherer 
Weise je nachdem, erfolgt.

Bisher hatte mán stets den Fehler begangen, 
dass, so oft eine neue Sorté eingefuhrt wurde Publikum 
und Verschleisser allarmirt wurden, wodurch, wie diess 
zum Beispiel bei dei «Hunia» dér Fali war, die 
Fabrikation irre geführt wurde. Dér angefertigte Vor- 
rath hatte namlich vollstíindig genügt, um den ersten 
Einkauf und auch den zweiten eventuel dritten zu 
befriedigen, da aber das ganze Land damit betheilt 
wurde, darunter solche Gegenden wfo die Zigarette 
niemals verlangt wird, blieben einerseits die Hunnia 
in vielen Gegenden auf dem Tabakámtern und Gross- 
verschleissern liegen, wáhrend andere, gerade dadurch 
weil sie nicht zu habén waren zenhfache Bestellungen 
machten, demzufolge grosse Quantitiiten angefertigt 
wurden, die spiiter wegen zu lángén Lagerns vernichtet 
w'erden mussten. Ein hiesiges Tabak Fachblatt brachte 
damals sogar die spassige Idee zűr Sprache, dass mán 
die «Hunnia* da sie nicht verkauft werden konnte, in 
den Kurplátzen zum Verkaufe ausstelle, was glück- 
licherweise nicht geschah, da die Fremden auch keine 
Freunde von Zigaretten sind d e statt Tabak bloss 
Tabakstaub enthalten.

Wir biliigen daher vollstandig die Verfügung dér 
Central-Direction dér k. u. Tabakregie, als eine solche, 
welche zum erstenmale seitdem das Tabak-Monopol 
besteht, einen sicheren praktischen Erfolg bei Einfuhrung 
einer neuen Sorté habén wird Ist es auch für die 
Gross- und Kleinverschleisser dér Provinz, welche dér 
Nachfrage des Publikums w'egen dieser Zigaretten 
nicht entsprechen können, sehr unangenehm die Kunden 
nicht befridigen zu können, so obliegt ihnen anderseits 
die Pflicht, das Publikum zűr Geduld zu mahnen, da 
die Sachlage eben gar nicht anders sein kann. Es 
geschieht ja auch im Interessé des Publikums und dér 
Verschleisser, w'enn eine sistematisch beobachtete 
Ordnung den blinden Elírni verhutef, dér gewöhnlich 
bei solchen Anliissen viele Wochen hindurch die 
Tabak verschleisser und die Tabak-Magazine fást zűr 
Verzweiflung bringt und dabei keinerlei Zweck hat.

Vermischte Nachrichten.
C o lp o rta g e  Z e ittm g sv ersch le ise . Wenn 

es seine Richtigkeit mit den Zeitungsmeldungen hat, 
beabsichtigt die Regierung den Colportage Zeitungs- 
handel aufzuheben. Für die Tabakversclileisser ware 
diese Verfügung von sehr wohlthatiger Wirkung, da
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dér Zeitungsverschleiss auf dér Strasse dinen eine 
sehr unliebsammc Konkurrenz maciit. Bis vor 8 Jahren 
bildete dér Zeitungsverschleiss in den Trafikén einen 
nahmhaften Nebenerwerb, dér durch di Zeitungs- 
Colportage merklich geschmalert wurde. Die falsche 
Annahme, dass hunderte von Leuten, welche Zeitun
gén in den Strassen verkaufen, dadurch brotlos werden 
ist keiner Beachtung werth ; Denn erstens besteht ein 
grosser Theil dieser «Colporteure* aus Krüppeln 
welchen mán die 2 Heller ohnehien schenken würde, 
zweitens sind es unreife Knaber. und Mádchen, welche 
die Altern dazu benützen um die Kinder Geld verdie- 
nen zu lassen, anstatt sie etwas Ordentliches lemen zu 
lassen, drittens, was die junge und gesunden Leute, 
welche Zeitungén verkaufen betriff, werden diese dér 
praktischen Arbeitskrafr entzogen, die bekanntlich bei 
uns nicht gar so schlecht bezahlt -wird. Und dátum, 
nur kein falsches Mitleid und lieber den geringen Ver- 
dienst jenen gegönnt, welche auf ihn angewiesen sind 
und auch die passende Kaufstelle bieten.

D ie  o estereich isch en  T a b a k -G ro ssv er- 
sc lile isse r  habén sich dem Verbande dér Tabak- 
kleintrafikanten angeschlossen. In einer am 25. Juni 
abgehaltenen Sitzung, beschlossen die Grossverschleis- 
ser an das Finanz-Ministerium eine Eingabe zu richten 
worin um manche Neuerung und Abstellung mancher 
Unzukiimlichkeit gebeien wird. Von grossem Interessé 
ist jer.er l ’unkt des einzureichenden Memorandums, 
welcher über die Kiindigungsfrist dér Grosstrafikanten 
spricht. In dem Memorandum wird námlich ersucht, 
dass die Grosstrafik-Lizenz auch auf den Érben 
eines verstorbenen Lizenzinhabers übertragen wer
den soll.

D é r  V erb a n d . Nach einer zehnjáhrigen miibe 
vollen Arbeit und nach einem zweijáhrigen Bestande 
des für die Tabak-Grossverschleisser so überaus notli- 
wendigen Verbandes, seben wir uns genöthigt unsere 
Thatigkeit fúr denselben einzustellen. Das lieisst wir 
thun dies bis zu dem Zeitpunkte wo wir Gelegenheit 
habén werden die Tabak-Grossverschleisser dér I’rovinz 
davon zu úberzeugen, dass die hauptstadtischen Gross
trafikanten die Schuld tragen, wenn bisher dér Verband 
auf Erfolge nicht hinzuweisen vermag.

Vor alléin wollen wir dér Kistenfrage gedenken, 
die einzig und alléin einen Misserfolg erzielen musste, 
weil die Leitung des Verbandes nicht zu newegen war 
einen Schritt in dieser Angelegenheit zu machen Die 
Kistenfrage war so gut als erledigt und zwar im guns- 
tigen Sinne für die Grosstrafikanten, was wir unter 
Berufung auf den ehemaligen Staatssecreiar Sr. Exc. dem 
Herrn Geheimrath Granzenstein nachweisen könnten. 
Aber endlich verlangt auch jede Angelegenhet eine 
gewisse Form, dió zu ihrer Erledigung nothwendig 
ist. Wer um eine Sache bei einer Behörde bittlich 
einschreitet, dér muss seine Bitté auch in dér schick- 
lichen Form vorbringen. Die Art und \\ eise aber, wie 
die Leitung des Verbandes das Memorandum einge-

bracht hat, war einfach eine lácherliche, wenn nicht 
gar sehr unhöfliche und könnte auch nicht einen 
Augenblich láng Anspruch auf Erfolg machen.

Was aber die Interessen anbelangt, welche die 
hauptstadtischern Grossverschleisser verfolgen und die 
mit denen dér Provinzgrrossverschleisser nicht im 
geringsten übereinstímmen, werden wir uns demnachst 
darüber aussern. Bei dieser Gelegenheit dürften die 
Tabak-Grossverschleisser zu dcr überzeugung gelangen, 
dass unser bester Wille und unsere ausdauernste Arbeit 
nicht genügt, wen die hautstattischen Grossverschleisser 
aus dem Grunde uns entgegenarbeiten weil weder wir, 
noch dér Verband ihre Interessé fördern können. In dér 
Hauptstadt liegt die Sachlage eben anders, als in dér 
Provinz.

Was die niateriellen Leistungen dér hauptstadtischen 
Grossverschleisser betriffr, die einen Consum von über 
16 Millionen Kronen benöhtigen, so sehen wir es 
ebenfalls nicht ein, warum dér hauptstádtische Gross
verschleisser dem Verbande nicht viele grössere Opfer 
bringen soll, als dér Grossverschleiser in dér Provinz 
mit seinen sehr geringen Consum und Eirkommen. Ja. 
es wáre kein so grosses Unglück gewesen, wenn es 
cliesen Herren wirklich Ernst um den Verband ist, 
dass sie freiwillig dem Verbande Opfer bringen, wie 
dies bei jeder anderen soliden Branch von Seite dér 
«Grossen» geschieht. Aber, das ist es ja eben. Die 
Herren wünschen nichts anderes als Ruhe und »dole fát 
nientec Leider werden wir es nicht vermeiden können 
sie im Intererse des Verschleisses selbst und dér 
Verschleisser, zűr ruhigen Thatigkeit anzuspornen.

Erklárung.
Mit Nummer 14 hört dér Dohány árusok Közlönye 

auf, das publizistische Organ des Tahukvcrsclíleisser 
Verbandes zu sein Dieser unser Entschluss wird 
dadurch hervorgerufen, weil die in dér Hauptstadt sich 
befindliche Leitung des Verbandes, ihren Pflichten als 
solche nicht entspricht. Nachdem wir übrigens zu dér 
Erkenntnis gelangt sind, dass die Interessen dér haupt
stadtischen Grosstrafikanten den Interessen dér Provinz. 
grosstrafikanten gerade zuwider'aufen, nachdem ander- 
seits das gesammte Gross verschleisswesen, so.ll es dem 
Klein verschleisser förderlich sein, einer reformatorischen 
Umgestattung bedarf, welchen die hauptstadtischen 
Grossverschleisser niemals zustimmen werden, sehen 
wir uns veranlasst unter Beibehaltung dér Tendenz 
unseres Blattes, unsere Berichterstattung fúr den Ver
band einzustellen um als Organ des gesammten Ver- 
schleisswesens die interessen der Verschleisser zu 
wahren.

Die Redaction.
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