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Az év végén.
Az J892. óv októberében történt, hogy 

sürgős szükségesség folyamómyaképen ti szak
lapnak első száma megjelent. Ily lap létezé
sének sürgős szükségességét rajtunk kívül 
sok más nagyobbrészt a szakban jártas, 
kompetens hivatalnok is felismerte. Belátták, 
hogy a dohányelárusitás terén számtalan 
fogyatékosság mutatkozik, hogy ott önkény
uralom ütött tanyát, amely csupán saját 
érdekeit ta rtja  szem e lő t t ; felismerték, hogy 
a dohánynak magánosok által való nagybani 
elánisitása fölösleges dolog és ezzel kapcso
latban az ország dohányelárusitóit mint ön
álló kereseti osztályt szervezni akarták, 
amely üzletének jövedelméből meg is tud 
élni.

Lapunk alapításakor tervünk az volt, 
hogy a nagybani dohányelárusitás álljon fenn 
ugyan, de csak oly módon, hogy létezése 
csupán a detailelárusitúk kényelmére és semmi 
egyébre ne szolgáljon. Természetesen a kis- 
trafíkot a. nagyárudától el kell választani és 
a nagyárusokat, részben províziójuk felemelé
seivel, részben a csomagoló) ládák ingyenes 
átengedésével kárpótolja a dohányjövedék 
a kistraíikból eredő jövedelmük elvesztéséért.

Egy évtizeden á t fáradtunk e tervünk 
megvalósításán. Ez idő a la tt sikerült nekünk 
a nagytrafikosokat azoktójl a számottevő ká
roktól megóvnunk, amely őket az arak foly
tonos hiánya folytán fenyegette. Megkíméltük 
őket sok kiadástól az adók tekintetében is, 
továbbá egyedül és kizárólag a mi szüntelen,

buzg(') fáradozásunk eredményeképen számos 
ládának az ára olcsóbbá lett, úgy, hogy csa
póm a fővárosi nagytrafikosok előbbi veszte
ségüknek több mint félét behozták. Végül 
szövetségük megalapítása által a kereskedők 
sorába emeltük őket, akiket legalább is meg
hallgatnak, ami bizony azelőtt nem történt 
meg.

Azért tettük  mindezt, hogy a nagy- és 
■kisárusok között fennálló ellentétek kiegyen
lítését és egymás megértését lehetővé tegyük, 
hogy mindkét fél megtalálja a maga hasznát 
az üzletben.

Azonban nemsokára beláttuk, hogy fára- 
dozásunk semmi eredménnyel nem já r t és 
nem is fog járni. Szerencsétlenség és ügyet
lenség egyaránt közrejátszott abban, hogy a 
szövetség vezetését a fővárosi nagyárusokra 
bízták, kik a maguk részéről vállalkozók
nak tekintik m agukat és az egész munkát 
alkalmazottaikkal végeztetik. fgv történt, 
hogy a kistraíikok a nagytrafikosoktól való> 
elvételének csaknem kész terve meg nem 
valósulhatott. A fővárosi nagytrafikosoknak 
bizonyára nem lett volna elég erejük e terv 
megdöntésére, de az a körülmény, hogy a 
láda ügyet megvetésre méltó görbe utakon 
akarták  rendezni, a tervet teljesen meg
hiúsította.

S eképen beláttuk, hogy nagy- és kis- 
árusok sohasem haladhatnak békésen egymás 
mellett, arnig csak a nagytrafikosoknak kis- 
tőzsdéjük is van. Továbbá beláttuk, hogy 
különösen a fővárosi nagytrafikosoknak a kis-
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trafik jobban fekszik a szivükön, m int a 
nagytrafik. Ennek folytán a fővárosi nagy- 
traíikosok nem válnak a dohányegyedáruság 
javára, ellenkezőleg csak ártalm ára v a n n a k ; 
ami pedig a kistrafikosokat illeti, akik szám ra 
nézve százszorta többen vannak, azoknak lé
té t egyre növekvő veszedelem fenyegeti m ind
addig, amig a jelenlegi állapot fenáll

Nekünk nincs semmi kifogásunk a nagy- 
trafikosok m int olyanok ellen, de mindig 
küzdöttünk ellenük, m int kistrafikosok ellen 
és a jövőben is küzdeni fogunk. Demokrati
kus szellemű korunknak szégyene, hogy 
gazdag emberek a k incstárnak ingyen szol
gálatokat teljesítenek és szegény ember
társaikat, akik az éhséggel küzdenek, egyet
len darab kenyerüktől is megfosztják. Ez a 
mi véleményünk.

Am it a dohánykisárusok érdekében mos
tanáig  te ttünk  és a  jövőben tenni fogunk 
mindaz javára válik a dohányegyedáruság- 
nak is. S ez tényleg meg is fog történni. 
M ert részünkről azt tartjuk , hogy sokkal in
kább megfelel a dohány monopólium tekin
télyének, ha az á ltala  előállított árucikkek az 
obskúrus, bűzös nagy- és kistrafikhelyiségek 
helyett, aminők a vidéken túlnyomóan ta lá l
hatók, tiszta és az állami árucikkhez méltó 
üzlethelyiségben kerülnek eladásra. K étség
telen, hogy a legfinomabb és legjobb inyenc- 
falatok is vesztenek értékükből, ha piszkos 
tányérban tálalják  fel. Nem szabad elfeledni, 
hogy a vidéken sem élnek m ár az 1851 -ik 
évben, amelyben a  dohánymonopoliumot fel
állították.

Nem zárhatjuk az évvégi visszapillantá
sunkat anélkül, hogy meg ne emlékezzünk a 
gyártásról, amely az utóbbi 15 év a la tt m in
den irányban óriási haladást m u ta ta t fel. 
Azonban a csomagolási eljárás is, amely 
utóbbi oly rendkívül nagy m értékben járul 
hozzá az elárusitás megkönnyítéséhez, a töké
letességnek oly fokát érte el, am elyet a  leg
nagyobb köszönettel kell elismernünk. H anem  
is akarjuk m agunknak vindikálni az érdemet, 
hogy eliez mi is nagyban hozzájárultunk, 
mégis meg kell jegyeznünk, hogy e hatalm as 
előhaladásra nem egy serkentő szó e hasábo
kon hangzott el. Ez azonban a legkevéshbé

sem csökkenti am a derék hivatalnokok érde
mét, akik m inden praktikus ujitás m eghono
sítására gondot fordítanak, sőt hálásan  el kell 
ismernünk, hogy minden alkalm at m egragad
nak, hogy a közönségnek kényelm ét szol
gálják és a dohánymonopoliumot folytonosan 
fellendítsék. Aki lapunk első három évfolyam át 
átlapozzat, szám talan panaszt ta lál bennük a 
csomagolás és az áruk minősége m iatt, a 
melyek azóta mind tárgy talanokká váltak.

S ig}r a XTV. évfolyam utolsó szám át 
nyugodt önérzettel zárhatjuk  le, m ert köte
lességünket m indenben hűségesen teljesítettük. 
S ez nem kevésbbó tesz boldoggá béliünkét, 
m intha mindama becsületes szándékaink és 
törekvéseink, melyeket e helyen felvettünk, 
megvalósultak volna.

M ert nem megvetendő dolog a gyöngét 
a  hatalm asok erőszakoskodásával szemben, a 
szegényt a  gazdaggal szemben megvédeni, 
megoltalmazni. E tek in tetben  lapunk egj-edűl 
áll sajnos oly korban, amelyben igazságosság 
helyett hum anizm ust hirdetnek, inkább ke
gyes adom ányokat osztogatnak ahelyett, hogy 
a jól kiérdem elt bért fizetnék meg.

Összes kedves olvasóinknak boldog k a rá 
csonyi ünnepeket kívánunk.

A szerkesztőség.

Dráguljanak-e meg a szivarok ?
Ií tárgyról nemrég megjelent cikkünk úgy a 

hivatalnoki karban, mint a doliányárusok körében élénk 
érdeklődést keltett. A hozzánk érkezett számos levél
ből kitűnik, hogy a szivarok megdrágítása nagyon is 
méltányos volna, ellenben a cigaretták árának feleme
lése nem helyénvaló. Azonkívül a török dohányok 
megdrágítása ellen sem lehetne kifogást tenni.

Minden esetre minden hozzánk érkezett levél a 
maga módja szerint okolja meg a szivarok esetleges 
megdrágítását. A hivatalnoki körökből hozzánk jutta
tott vélemények azt hangoztatják, hogy a szivarok 
árát már csak azért is fel kell emelni, hogy a mun
kások naprol-napra növekvő igényei részben kielégít
hetők legyenek. »Mit használ az? kérdi — joggal — 
egy vidéki hivatalnok, hogy az összes dohánygyárt
mányok forgalma növekszik, ha az elért tiszta nyere
ség nem tart lépést ezzel az emelkedéssel? Az utóbbi 
10 év alatt nemcsak a munkaerő drágult meg nagy
mértékben, hanem más a gyártásnál tekintetbe jövő 
faktorok is hozzájárultak a gyártás megdrágításához. 
S ha ez a közel jövőben is igy tart majd, ezzel szent
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ben pedig a kész szivart állandóan ugyanazon az áron 
fogják adni, hová fog a dohanyjövedék jutni ?

Ezt az indokolást annyira helyesnek találjuk, 
hogy nem szükséges semmit sem hozzátennünk. A 
dohányjövedék előzékenységének nem kell tovább ter
jednie a magániparénál, amely semmi esetre sem várt 
volna ennyi ideig gyártmányai árának felemelésével, 
ha a nyersanyag, munkabér és fölszerelés költségei 
emelkedtek volna.

Az észszerüség elvének felelne meg a török 
dohányok árának felemelése, tekintettel a forgalomba 
hozott hamisítványokra. E dohányok árának megfelelő 
felemelése természetszerűen azt eredményezné, hogy a 
forgalomba hozott hamisítványoknak vagy jelentéke
nyen rosszabbakká vagy pedig sokkal drágábbakká 
kellene válniok. Ha a valóságban csaknem lehetetlen 
is, hogy a pénzíigyigazgatóságok, illetőleg a pénzügy- 
őrségek a cigarettacsempészést megakadályozhassák, 
úgy a dohányárak felemelése az egyedüli célravezető 
mód ez óriási sikkasztás meggátlására. Hiszen köz
tudomású, hogy a török dohányokból nagyobbrészt 
cigarettát gyártanak

A cigaretták árának felemelését ezidőszerint nem 
tartjuk ajánlatosnak, A hozzánk beküldött levelekben 
is számos jól informált szakember is ezt a véleményt 
vallja. Mert az általános forgalomban levő belföldi 
cigaretták, az 1 és 2 filléresek kivételével, egyáltalán nem 
olcsók. Ami pedig az 1 és 2 filléres cigarettákat illeti, 
ezek a szegény emberek cigarettái, akiket kímélni kell. 
Természetesen az egyfilléres cigaretták a serdiiletlen 
ifjúság egészségét is veszélyeztetik, de ebben az irány
ban a dohanyjövedék semmit sem tehet, mert azt nem 
lehet kívánni, hogy valamely gyáros egyenesen a 
fogyasztás csökkentésére törekedjék, teljesen eltekintve 
attól, hogy az adott körülmények közt ez nem hasz
nálna sokat.

A szivarok áremelkedése oly kérdés, ^amelynek 
rövid idő alatt megoldáshoz kell jutnia és el is fog 
jutni. Részünkről nagy mértékben kívánatosnak tartjuk 
a dohányosok nagyobb megterhelését a dohányárusok 
érdekében is, akiknek az árukon megkeresett csekély 
jövedelme existenciájukat mindinkább veszélyezteti.

Vegyes hírek.
A második különlegességi árudát, amelyet a 

következő évben létesítenek, minden valószínűség sze. 
rint a Vlll-ik kerületben fogják megnyitni. Abból az 
okból gyanítjuk ezt, mert a Vili. kerület a VII. Vili 
IX. és. X. kerület felöl a legkönnyebben megközelít, 
hető, tehát az uj tőzsde felállítása ott a legcélra
vezetőbb volna Különösen a Kerepesi-ut kezdete, aho] 
a forgalom oly óriási módon emelkedett, hogy ott egy 
kistrafik 300,000 koronánál nagyobb forgalmat tud 
elérni, volna egy különlegességi raktár szamára a leg
alkalmasabb hely, mert ott a kistrafikosoknak nem

ártana és azonkívül a főváros környékének lakói is 
látogathatnák. Ezzel ellentétben az V. VI. VII. kerület 
csak igen kevéssé alkalmasak arra, hogy a közönség 
szándékolt kényelmét a jelzett irányban kielégítsék.

A dohány-, szivar- és cigaretta fogyasztás
az elmúlt 1906-ik évben fényes eredményt mutat fel. 
A fogyasztási többletet a múlt évvel szemben már 
most körülbelül hét milliónyi tekintélyes összegre 
becsülhetjük. Ezt a rendkívül kedvező eredményt a 
dohányjövedék elsősorban a gyártásnak köszönheti, 
amely az elmúlt év utolsó felében és a most végződő 
év első felében kifogástalan gyártmányokat állított elő, 
amihez minden esetre a nyersanyag is nagyban hozzá
járult. Kevésbbé jól sikerültek a gyártmányok az 
1906-ik év második felében, de azok nagy része csak 
a jövő évben fog eladásra kerülni. Valamivel több 
figyelmességet ajánlanánk a m. kir. dohányjövedéknek 
az idegen országokbeli dohány vásárlásánál, vagy pedig 
valamivel nagyobb gavallérságot az árak megfize
tésében.

Hány tőzsde lehet egy házban ? Semmiesetre 
sem több, mint egy vagy legfeljebb kettő. Ugylátszik 
ez a m. kir. pénzügyminisztérium azon ügyosztályának 
felfogása, ahová az engedélyért folyamodók nagyurak 
névjegyeivel felszerelve fordulnak tőzsdeengedély el
nyerése végett. De hagyjuk a tréfát 1 A dolog már 
csöppet sem mulatságos, mert alig van egy nap az 
évben, amelyiken egy tőzsdeengedélyt ne adnának.

A magunk részéről elérkezettnek látjuk az időt a 
pénzügyminisztériumnak a legkomolyabban azt taná
csolni, hagyjon fel az eddigi gyakorlattal. Mert ha a 
dolog még egy ideig ily módon folyik tovább, akkor 
a tőzsdeengedélyek a makulatúra papiros értékét fog
jak elérni.

A divat bolondjai. Ki tartaná lehetsegenek, 
hogy a szivarok közt, amelyeknek pedig az a rendel
tetésűk, hogy elégjenek és hamuvá váljanak, divat kap
hat lábra, akárcsak mint az emberek körében. Divatosan 
van jelenleg öltözve Németországban az a szivar, 
amelynek szürke fedőlapja van. Ha ezzel nincs fel
ruházva, úgy értéke a társaság szemében csökken és 
semmiesetre sem tarthat igényt arra, hogy a felső 
tízezrek szalonjában megélhessen. Azt is megbocsátják 
neki, az őrült divatnak hódoló hölgyekhez hasonlóan, 
ha parfümje kellemetlen illatot áraszt, sőt ezt finom 
tónushoz és ízléshez tartozónak tekintik.

A szegény gyárosokat, rermészetesen a kiseb
beket, akik nem képesek szürke fedőlapokat beszerezni, 
vevőik a detail árusítók megostromolják szürke 
szivarokért és azt okozzák, hogy a szivarok helyett 
maguk a gyárosok — őszülnek meg. Az állami dohány
jövedékeknek mégis csak jobb dolguk van, azok csak 
azt szállítják, amijük van.

Kistrafikosok figyelmébe. Az évforduló alkal- 
mával a cigarettapapirgyárosok a dohányárusoknak 
rendszerint plakátokat küldenek be azzal kérelemmel, 
hogy azokat üzlethelyiségükben függeszék ki. Ilp mó
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dón az illető gyárosok és ügynökök sokat érő ingyen
reklámhoz jutnak. Tudniillik inig ilyfajta reklámokért 
az Omnibuszvállatoknak a villamos vasút társaságok
nak valamint a pályaudvarokon is nagy árakat kell 
fizetniük; a dohányárusoktól azt kívánjak, hogy pla- 
kátaikat teljesen ingyen helyezzék el, noha épenséggel 
a trafikra van a legnagyobb szükségük.

Figyelmeztetjük tehát a dohányárusokat most 
már ismételten, hogy ily plakátoknak üzlethelyiségük
ben való kifüggesztéséért legalább is évenkénti 100 
koronát kívánjanak, de semmiesetre se tegyék ezt 
meg ingyen. A gyárosok és kereskedők arra számí
tanak, hogy a trafikosoknak az ő árúikat okvetlenül 
tartaniok kell. Érthetően kell tehát tudomásukra adni, 
hogy ez nem áll és ha a trafikos valamely árut nem 
akar tartani, az mindenkorra ki is kerülhet a forga
lomból. Természetesen a trafikosnak nem szabad azzal 
törődnie, ha az illető árucikket kezdetben nélkülözi is. 
Véleményünk szerint ily módon minden trafikos tekin
télyes összegei szaporíthatja meg a jövedelmét.

Egy osztrák Kuba-szivar rejtelmei. Egy bécsi 
lapnak egyik olvasója, aki számos tapasztalatot szer
zett a jövedéki szivarok szívása közben s ezért igen 
óvatos épen ennek a fajtának a rágyújtásánál, egy 
Kubaszivart küldött, mely díszpéldánynak is beválik. 
Az egész szivaron egy tekintélyes vastagságú gyap- 
juszál húzódott végig. Ez az igyenes melléklet a neve
zett Kubaélvezetét nagyon is kétségessé tette s ezért 
tulajdonosa le is mondott róla. És joggal is bosszan
kodik azon, hogy tollat, kötelet, gyapjút, hajat és más 
inpraktikus jószágokat talál az osztrák szivarokban és 
elvárja a dohányjövedéktől, hogy legközelebb meleg 
téli harisnyát, vagy egy téli kabátot fog a kincstári 
Kubákba töltetni.

A kirakatok elhomályosodásáról majdnem 
állandó rovat jelenik meg az illető szaklapokban ilyen
kor a tél kezdetén. Dacára a sok ez ellen ajánlott 
szernek, mégis sok üzlethelyiséget láthatunk most is, 
a melynek ablakai azzal a csúnya réteggel vannak 
borítva, amelyen át, mint valami ködön keresztül lát
hatók a kirakatok. Ugylátszik tehát, hogy vagy az 
illető szerek nagyon költségesek, vagy alkalmazásuk 
fáradságos, vagy pedig nem törődnek a dologgal.

Nem hisszük, hogy az alább leirt eljárás ismere
tes volna, mert az semmibe sem kerül és igazár. 
kényelmesen alkalmazható. Abban áll, hogy a kirakat
üveg belső lapját vékony glycerin réteggel vonjak be. 
Ez a glycerinréteg ugyanis meggátolja, hogy a finom 
vizcsöppecskék lerakodhassanak és igy az üveg meg
őrzi átlátszóságát.

Egy másik mód kettős üveglapok alkalmazása, 
melyek úgy vannak egymás mögé elhelyezve, hogy 
kettőjük között nagyobb vagy kisebb levegóréteg van. 
Ez a levegőréteg megakadályozza, hogy a kívülről 
jövő hideg levegő közvetlenül a belső laphoz érhessen 
és ott kis vizcsöppek képződését idézhesse elő, tehát 
elszigetelő hely gyanánt szolgál.

Minden esetre egyik, vagy másik módon okvet
lenül meg kell gátolni a kirakat üvegek elhomályoso- 
dását, mert a sok felvilágositás után, amellyel a szak
lapok szolgáltak, az ilyen ködös, lecsurgó vízcsöppek- 
kel teli kirakatüveg igazán inestétikusan hat.

Szivar vagy cigaretta-e a cigarilló ? A
cigaretta fogalma körül, mely mostanáig sincs meg
határozva. ajabban kutatások történtek, melyeknek 
célja volt világosságot teremteni abban a kérdésben, 
szivar vagy cigaretta-e a cigarilló r A németországi 
szövetségtanács, mely rendkívül óvatos és loyalis módon 
fáradozik e kérdés felderítésén, mint értesülünk, a 
berlini kereskedelmi kamara dohányszakmabeli választ
mányához fordult és véleményét kérte ki e kérdésben. 
A szakválasztmány hosszabb ülésen beható tárgyalás 
alá vette a kérdést. A tárgyalás eredménye a követ
kező: Az összes szavazatokkal kettő ellenében a
választmány azon a véleményen van, hogy mindazon 
dohánygyártmányok, amelyeknek fedőlapja dohányból 
áll, szivaroknak illetve cigarilloknak tekintendők, 
amikor is közömbös az, vájjon a toltelék finoman vagy 
durván vágott avagy vágatlan dohányból áll.

Már hónapokkal ezelőtt rámutattunk, hogy ha a 
finoman vágott dohány alkalmazása vétetnék döntőnek, 
akkor a legolcsóbb minőségű szivarok sem fogják 
a törvény minősítését kiáltani, mert ezekbe a szivarokba 
rengeteg sok, több kevesebb finoman vágott dohányt 
dolgoznak fel. Bárhogy is vélekedjenek a cigaretta adó 
törvényéről, a legobjektivebb bírálójának is be kell 
látnia, hogy folytonos kellemetlenségek és bosszúságok 
forrását rejti magában.

A kentuckyi dohánytrustnek sikerült a leg
utóbbi három év alatt a nyersdohány árát 507O'kal 
leszorítani, A dohánymivelő parasztok most megtorlás
képen fülégetik a trust raktárait és gyárait. Múlt hó 
2-án, vasárnap reggel 300 álarcos farmer lovagolt be 
Princeton városba, lefegyverezték a rendőrséget, lerom
bolták a telefon- és távirdavezetéket, körülkerítették a 
T óbaco C o m p a n y  dohánygyárait és raktárait és csak akkor 
vonúltak el, amikor már az épületek az egész készlettel 
teljesen hamuvá égett. A kár 300.000 dollárra becsük

„A frankfurti kereskedelmi kamara közlemé
nyei" vesszük át az alábbi tudósítást : Egy külföldi céget, 
amely 1000 cigarettából álló próbakuldeményt szállított 
az Egyesült Államokba 000 — 500 drbot tartalmazó 
ládikákban az amerikai szállító arról értesítette, hogy 
a küldeményt az ottani vámhatóság mint a bevitelre 
alkalmatlant feltartóztatta. A kereskedelmi kamara a 
hozzáintézett kérdésre, a vonatkozó tarifahatározmányt 
illetőleg a következő felvilágosítást a d t a :

Szivarok behozatala csak akkor engedélyeztetik, 
hogy ha :>00 darabnál nem többet tartalmazó ládákba 
csomagolva és 3000 drb.-nál nagyobb számban cg yr.t-  
l^u csom agban  vitetnek be. Az összes szivarokat be
hozataluk után közraktárba vagy pedig egy vámható
sági ellenőrzés alatt álló raktárba kell vinni, amelyek
ből csak akkor szabad elszállítani, ha mindegyik 
csomag megvizsgáltatott, ellenőrzési bélyegzővel és 
folyószámmal, melyet a vámhivatalban feljegyzetnek, 
láttatott el. Az ajándék gyanánt importált szivarokra 
nézve különös intézkedések nem állanak fenn Csak az 
utazókra vonatkozólag áll fenn enyhébb rendelkezés, 
ezek ugyanis 50 darabig saját személyes használatukra, 
a ienti előírástól eltérően is hozhatnak be szivarokat.
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„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY€“
ORGAN FÜR DAS GESAM V1TE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUGH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

I N H A L T  : Zum Jnlircsschliiss. Sulién dic Zigurree tlieurer werden — Verniisditc Nachrichten.

Zum Jahresschluss.
Es war iin October dós Jalires 1892, 

als diner dringenden Xothwendigkeit zu Folgo 
die erste Nummer dieses Fachblattes er- 
sehien. Die dringende Xothwendigkeit, dass 
din solches B latt existire, wurde nebst uns, 
hauptsilchlich von vielen das Fach kennen- 
<len, com petenten Beamten erkannt. Mán 
liatte es eingoselien, dass dér Tabakversehleiss 
imzithlige Mílngel aufweise, dass eine Willkür- 
herrschaft sicli breit maciié die A lles zu eigenen 
ínteressen ausbeute; mán liatte den Tabak- 
grossverschleiss durch Priváté, als etwas über- 
flüssiges erkannt und dam it in Zusainmen- 
bange die Tabakverseldeisser des Landes als 
eine sclbstltndige Berutsklasse urganisiren 
wollen, die von doni Ért ragé ilires Gesclnitt.es 
aucli zu Lében im Standé sind.

Wir unserseits liatten bei ' Begründüng 
unseres B lattes die Absicbt, den Tnbakgross- 
verschleiss bestében zu lásson, jedocb nur in 
dér Weise, dass er nichts Anderes als zűr 
Bequemlicbkeit des Detailbandels existire. 
Selbstverstandlich sollte die Kleintralik von 
<ler G rosstraíik losgetrennt werden und die 
CJrossverscbleisser, tlieils durch eine Lrhö- 
Imng ilner Pmvision, tlieils durch die (iratis 
Pberlassung dér I’ackkisten von Seite dér 
Tabak-R egie l'ür den E ntgang  ihres \'er- 
dienstes aus dér KI eint ráfi k entsch.idigt
werden.

Kin Jah rzeh n t hindureh liatten wir tűr 
dieses P rogrannn gearbeitet. Innerhalb diesel' 
Zeit, war es uns gelungen die ( írosstrafikan- 
ten von den nalnnhaften Schítden zu bewali- 
ren, welclie ihnen durch das tortwítlirende 
Manco dér W aaren entstanden war. \\ ir 
liatten sie beíreit von von verschiedenen 
Geldleistungen in H insicht dér Steuer, ferner 
wurden einzig und alléin iiber unsere unaus-

gesetzte eit'rigste Bemühung die Preise nian- 
clier Kisten verbilligert, so, dass zum Beispiel 
die hauptstadtischen Grosstrafikanten alléin, 
mehr als die Halfte ihres früheren N erlusstes 
hereingebracht liatten. Zum Schlusse liatten 
wir sie durch Bogründung ihres Verbandes 
zu Kaufleuten gemacht, die mán zumindest 
an lii'irt, was vordem überhaupt nicht dér 
Fal 1 war.

Wir tliaten das Alles üm einen Aus- 
gleicli dér Gegens&tze zwischen Gross- und 
Kleinverschleisser herbeizuführen, eine Ver- 
stöndigung zu ermöglichen, dam it beide Tlieile 
ihren Nutzen bei dem GeschiUte zu finden 
vermögen.

Doch bald liatten wir eingoselien, das 
unsere Bemülmngen nichts íurehteten und 
aucli nichts fruchten werden. Unglticklicher 
und ungeschickter Weise liess mán die \Ter- 
waltung des X’erbandes in die Hiiude dér 
hauptstíidtischen G rosstrálikanten, die ihrer- 
seits als U nternehm er sicli geberden und das 
ganze W erk durch ihre angestellten Leute 
verwalten lassen. D aher kam es, dass das 
bereits fertige Projekt, wegen Loslösung dér 
Kleinverschleisse von den G rosstrafikanten 
nicht zu Standé kam. Wohl willíren die 
haupstadtischen G rosstrafikanten viel zu 
schwach gewesen dieses P rojekt zu zerstören, 
aber dér Umstand, dass sie ihre K istenange- 
legenheit aut cinem ganz venverflich krum m en 
\\’eg zu ordnen beabsiclitigten, m achte den 
P lán  vollends scheitern.

Dadürcli gelangten wir zűr Krkentniss, 
dass (1 ross- und 1 vl eintr afi kan t memals
friedlich neben einander gelien können, inso- 
lange die G rossversch le isser  auch eine K lein
tralik habén. Ferner erkaunten wir, dass na- 
mentlich den hauptstadtischen Grosstraíikan- 
ten, die Kleintrafik m ehr ans Herz gevvachsen 
ist, als die Grosstraíik. Bemzufolge nützen
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die hauptstftdtisohen G rosstrafikanten dem 
Tabakmonopol nicht. im Gegentheil sie sclia- 
den ihn nur und was die Kleinverschleisser 
betrííft dia an Zahl m ehr als das Hundert- 
fache ausmaclien, so steht dérén Existenz in 
stets steigernder Gefabr, insolange dér der- 
malige Zustand aufrecbt erhalten bleibt.

W ir habén nichts gégén die Grosstrafi- 
kanten als solche; aber als K leintrafikauten 
habén wier sie bekam ptt und werden sie be- 
kampfen. In  unserem  demokratisch gesinnten 
Zeitalter, ist es eine Scbmach, wenn reiehe 
Leute dem A erar umsonst Dienste leisten und 
die armen Menschen die am H ungertuche 
nagen um ihr Stück Brofc verkürzen. Das ist 
urisere Meinung.

Was wir im Dienste des Tabakklein- 
versclileisses bislier gethan und in Zukunft 
anch thun werden, das soll aber aucli dem 
Tabak-M onopol zu Gute kommen. Und es 
wird diess auch thatsüchlich geschehen. Denn 
wir haltén es weit m ehr dér W ürde des 
Tabak-Monopols entsprechend, wenn die 
Artikel die es erzeugt, an s ta tt in den obsku- 
ren, stinkenden Tabakgross- und Kleinver- 
schleiss Lokálén, wie sie in dér P rovinz zu- 
meist getunden werden, verkauft werden, in 
anstiindige, saubere und dem Staatsartikel 
würdige Geschüftslokale dargeboten werden. 
Mati wird zugeben, dass die feinsten und 
besten Leckerbissen an W erth verlieren, wenn 
sie auf schm utzigen Schüsseln serviert werden. 
Es darí n icht vergessen werden, dass mán 
auch in dér Provinz nicht m ehr in dem Jah re  
1851 lebt, in welchem das Tabak-Monopol 
errichtet wurde. W ir könncn diesen litickblick 
zum Jahresschluss, nicht schliessen, ohne 
aucli des Fabrikations-W esens zu gedenken, 
die nach allén R ichtungen liien in den letzten 
15 .Tahren einen riesigen Fortscliritt gem acht 
hat. Aber auch das Verpackungswesen, welch' 
Letzteres so unendlich viel zűr Erleichterung 
dós Verschieisses beitrügt, ha t eine Stufe dér 
Vollkommenheit erreicht, die dankbarst aner- 
kann t werden moss. Wollen wir uns auch 
nicht das Verdienst vindiciren liiezu weit bei- 
getragen zu habén, so müssen wir gleichwohl 
erwahnen, dass so manclie A nregung zu 
diesem gewaltigem Fortschritte in diesen Blíit-

tern gegeben werden. Diess schmíllert n icht 
im geringsten das Verdienst jener wackeren 
Beam tensehaar denen die E infülirung jeder 
praktischen Neuerung obliegt, im Gegentheil 
muss es dankbarst anerkann t werden, dass 
sie iede Gelegenheit autgreiten, um dem 
Publikum  entgegenzukommen und das Tabak- 
monopcl stetig  zu heben. W er die ersten drei 
Jahrg ilnge unseres B lattes heute nackblílttert, 
wird darin eine Unzahl K lagen über P ackung  
und Qualitelten dér Waaven linden, die der- 
malen sílmtlich gegenstandslos geworden und 
nicht m ehr existiren.

Und so können wir die letzte Nuinmer 
des XIV. Jahrganges dieses Fachblattes 
m it dem beruhigten Bewusstsein schliessen, 
dass wir vor Allém getreulich unsere P ílich t 
ertü llt habén. Und es ist diess cin n icht m in
déi1 bese'.igendes Gefühl, als ob all das, was 
wir im ehrlichen Streben angeregt zűr Aus- 
führung ge lang t worden wítre. Auch ist es 
keine K leinigkeit, die Schwachen vor dér 
G ewalt des Starken, die A rm uth vor dem 
Ü bennuth dér Reichen, in Scliutz zu n eh mén 
und zu vertheidigen. In  diesel1 Bezielmng 
steht dieses F aehb la tt einzig da und das zu- 
dem in einer Zeit, wo mari lieber Hum anis- 
mus als G erechtigkeit spendet, lieber milde 
Gaben austheilt als den wohlverdieriten Lóim 
bezahlt.

All unseren geschatzten Lesem  wünschcu 
wir frühliche W eihnachten !

Die Direktion.

Sollen die Zigarren theurer werden?
Unser jüngster Artikel, welcher diesen (iegen- 

stand behandelte, hat sowohl in Beamtenkreisen, wie 
auch unter den Tabakverschleissern ziemliches Inte
ressé erregt. Aus all den uns zugegangenen Zu- 
schriften geht hervor, dass eine Vertheuerung der 
Zigarren, nicht aber dér Zigaretten sehr wohl ge- 
rechtfertigt vvare. Auch wiire gégén eine bedeutende 
Vertheuerung dér Türkischen Tabake  nichts einzu- 
wenden

Allerdings motivirt fást jede Zuschrift eine 
eventuelle Vertheuerung dér Zigarren nach ihrer Art. 
Die Meinungen, welche aus Beamtenkreisen uns hier- 
über zugingen, lauten dahien, dass die Zigarren einen 
l’reisaufschlag schon aus den Orunde erfahren müs
sen, um den sich von T ag  zu T a g  mehrenden A n -
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sprüchen dér Arbeiter theilweise zu genügen. W as 
nützt es ? fragt mit Recht ein Beamter dér Provinz, 
wenn dér Consum sámmtlicher Tabakfabrikate steigt 
und dér erzielte Reingewinn jedoch mit dieser Steige- 
rung niclit gleichen Schritt halt? In den letzten zehn 
Jahren ist niclit nur die Entlohnung dér Arbeitskraft 
erheblich gestiegen, sondern es liaben aucli andere, 
bei dér Fabrikation in Betracht kommende F'actoren, 
die Letztere  vertheuert. Und wenn das in niichster 
Zukunft aucli so sein soll, die feitige Zigarre dagegen 
permanent zum selben Preise abgegeben werden soll, 
wohin soll die Tabak-R egie  dann kommen ?

Wir finden diese Motivirung für derart richtig, 
dass ihr nichts hinzuzulügen ist. Die Coulance dér 
T ab ak  Régié brauclit niclit weiter zu gelien, als die- 
jenige dér Privatindustrie, welclie keineswegs so lángé 
gewankt hátte, ihre Erzeugnisse im Preise zu erhö- 
hen, wenn Rohniaterial, Arbeitslöhne und Adjusti- 
lung  liöhere Ausgaben crfordern.

Einetn Gebote dér Kluglieit würde d e Erhöliung 
dér Preise dér türkischen Tabake  entsprecben, mit 
Kücksicht auf die Fá 'schungen welclie in den Handel 
gebraclit werden. Kin entsprecliend liolier l’reisauf- 
schlag auf den Tabaken, niüsste naturgemáss zu Folge 
habén, dass die in den Handel gebrachten Kalsifikate 
entweder bedeutend sclilecliter, oder bedeulend theurer 
werden müsste. Ist es in Wirklichkeit fást kauni 
durchzusetzfen, dass dem Z'garettenschmuggel durcli 
die Finanz-Directionen, biziehungsweise dér Finanz- 
wache niclit Einhalt geboten werden katin, so ist die 
Erhöliung dér Tabakpreise dér einzige W eg dieser 
riesigen Defraudation entgegenzutreten. Ist es ja  be- 
kannt, dass die türkischen Tabake, fasst ausschliesslich 
zűr Tabakfabrikation von Zigaretten verwendet werden*

Eine Erhöliung dér Preise fiir Zigaretten em- 
pfehlen wir dermalen niclit. A u d i  in den uns zuge- 
kommenen Briefen über die Erhöliung dér Preise, wird 
von Seite inforniirter h'achleute davon abgerathen. Denn 
die in dem allgemeinen \'ersclileiss sich befindlichen 
innlánder Cigaretten, sind mit Ausnahme dér Cigaretten 
zu 1 u. 2 Heller gar niclit biliig, und was die l  und 
2 Heller Zigaretten betriffc, so sind es die Zigaretten 
des armen Marin"s, dér alsó geschont werden muss. 
Freilich bilden die 1 Heller Zigaretten eine Gefahr für 
die Gesundheit dér unreifen Jugend, alléin, in dieser 
Beziehung karín die labak-R egie  nichts thun. deríti es 
geht niclit an, dass eine Fabrikation direkt den Minder- 
consum erstreben soll, ganz abgesehen davon, dass 
diess auch im gegebenen Falle niclit viel nützen würde.

Die Vertheuerung dér Zigarren ist eine Frage, 
die in sehr kurzer Zeit ilire Erledigung finden wird 
und muss. Niclit in letzter keibe möchten wir den 
baldigen Em trit t  dieser Mehrbelastung des Rauchers 
im Interessé dér Tabakverschleisser wünschen, dérén 
gegewiirtiger geringer Verdienst an den Artikel, ilire 
Kxistenz immer ungünstiger gestaltet.

Vermischte Nachrichten.
Eine zweite Specialitáten Handlung, welclie 

kornmenden Jahres errichtet wird, dürfte aller W ahr-  
scheinliclikeit nacli im Vili. Bezirke eröffnet werden. 
Wir vermuthen diess aus dem Grunde, weil dér VIII. 
Bezirk, von den Bezirken VII.— VIII.— IX und X. leiclit 
erreichbar, daher die Aufstellung dér neuen Niederlage 
dórt am zweckentsprechendsten wáre. Namentlich 
am Anfange dér Kerepeserstrasse, wo dér Verkehr 
derart riesig angewachsen ist, dass dórt eine Klein- 
trafik weit niehr als 900000 Kronen jahrlich zu consu- 
miren im Standé ist, wáre dér geeigneteste Őrt für 
eine Spezialitiiten Niederlage, zumal sie dórt keinen 
Kleintrafikanten Schaden zufügen würde und ausser- 
dem von den Bewolmern dér umliegenden Ortschaften 
Budapest’s frequentirt werden dürfte. Dagegen eignen 
sich die Bezirke V. — VI.—VII., nur sehr wenig um 
dér beabsichtigten Bequeriiliclikeit des Publikums nacli 
dieser Richtung hien zu genügen,

Dér Tabak, Zigarren und Zigaretten Consum
im abgelaufenen Jahre 11)06 dürfte ein glanzendes 
Ergebnis aufweisen. Schon jetzt lasst sich dér Melir- 
consum im Vergleiche zum Vorjahre auf die stattliche 
Summe von sieben Millionen Kronen beiliiufig be- 
ziffern. Dieses mehr als sehr gute Resultat, verdankt 
die Tabak-Regie  in erster Reihe dér Fabrikation, die 
in dér letzten Halfte des Vorjahres und im ersten 
Halbjahre des nun zu Ende gehenden Jahres tadellose 
Fabrikate lieferte, wozu allerdings aucli das Roh
niaterial viel beitrug. Minder gut fielen die Fabrikate 
des zweiten Halbjahres im 1906 aus, doch werden 
viele derselben erst im kornmenden Jahre in den Ver- 
schleiss gelangen Etwas mehr Achtsamkeit bei dem 
Ankaufe dér fremdlandischen Tabake, wáre iibrigens 
dér k. u. Tabak-Regie  zu empfehlen, oder aber etwas 
mehr Splenditát im Bezahlen dér Preise.

Mode — Narren: W er würde es fiir möglich 
haltén, dass es auch bei dér Zigarre, die ja den 
Zweck hat zu verbrennen und sich in Asche zu ver- 
wandeln, eine Mode gibt, wie bei den Menschen. 
Modern gekleidet ist dermalen in Deutschland die 
Zigarre nur dann, wenn sie ein graues Deckblatt 
trágt. Ist diess niclit dér Fali, so gilt sie in dér Ge- 
sellschaft für minderwertig und darf  keinesfalls darauf 
Anspruch machen in den Salons dér oberen Zehn- 
tausend zu erscheinen. Mán verzeiht es ihr auch, 
gleicli den einer verrücktesten Mode huldigenden 
Danién, wenn ihr Parfüm einen wiederlichen Gerucli 
verbreitet, ja es gilt diess sogar als zum feinem Tón 
und Geschmack gehörig.
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Die armen Fabrikanten, es sind diess natürlich 
die kleineren, die nicht im Standé sind sich graue 
Deckblátter zu verschaffen, werden von ihren Kurtden, 
den Detaillisten bestürmt nm graue Zigarren und ver- 
ursachten daher, dass wolil nicht die Zigarren, wohl 
aber die Fabrikanten selber grau werden. Da habén 
es die staatlichen T abak  Regien doch weit besser, die 
iefern nur das, vvas sie habén.

Wiefiel Trafikén diirfen in einem Hause 
sein ? Keineswegs mehr als eine, höchstens zwei. Das 
scheint die Auffassung jener Abtheilung des kön. ung- 
Finanz-Ministeriums zu sein, wohien sich die Einreicher 
uni Lizenze.i mit den Visitkarten grosser Ilerren 
wenden um eine Lizenz zu erhalten. Doch Scherz 
bei S e i t e ! Die Geschichte fangt bereits an, sehr un- 
gemütlich zu werden, denn es gibt kaum einen einzigen 
T a g  im Jahre ohne dass eine Trafik Lizenz ertheilt 
werden würde.

Wir für unscren Theil, haltén die Zeit f'ür ge- 
kommen, um dem Finanz-Ministerium ernstlich zu 
rathen diese Praxis einzustellen. Denn, wenn die Saclie 
in dieser Weise noch eine Zeitlang fortgeht, diirften 
die Tabaktrafik  Lizenzen den W erth  des Makulatur- 
papieres erreichen.

Kérjen prospectust!

Személy hitel!
Kezes és kezes nclkiil katonatisztek-, 

papok-, lelkészek-, udvari-, állami-, megyei- 
és magántisztviselők, tanítók, kereskedők, 
iparosok, nyugdíj jogosult hölgyek, kereske
delmi alkalmazottak és magánosoknak ‘A 25
évig terjedő időre heti, havi, ‘/d— ós egész 
évi tőke kamat törlesztéssel!

K ü l ö n l e g e s s é g : A paris- bécsi
enquetó értelmében tőkésítjük a jövedelmet.

4'7o! 4 % ! 4%, 5 4"/0!
Jelzálog hitel ! 800 koronától fel

jebb 1. II. és III. helyre földek-, városi- és vidéki
házak, nyaralók, gyárak, fürdőépületek, 
malmok, ásványvíz es egyéb források és 
kőbányákra, a becsérték :'/* részéig.

Építési hitel ! építésiéiben lévő in
gatlanokra 2-3 részletben, oly arányban a mily 
arányban az  építkezés előre haladt!
Bank és magánadóságok convertálása!

Váltó és tárcahitel! Viszleszámitolá* 
kereskedőknek!

Előnyösen! Solid alapon és gyorsan 
eszközöljük mindezen fenti műveleteket első
rangú belföldi intézetek által.

M e lle r  L . E g y e d
BUDAPEST, V., KOHÁRY-UTCA 19.
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i  szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- 
|  hánynagyarusok és különlegességi raktárok részére 
I ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- 
|  nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és 
|  különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 
|  a lkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával.
|  Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek 
|  mellett, hozza forgalomba az Elster ésTopf cég 
| a „Bourbon11 szivarkahüvelyeket, a melyek az 
|  inreális versenyt kizárják. A „Bourbon11 hüvelyeket 
|  kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 
i árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az 
| aradi, miskolczi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- 
| vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci. linzi, inns- 
| brucki stb. különlegességi árudák. Elster és T opf  
|  lembergi cég kívánatra szívesen szolgál minták- 
f kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és 
|  különlegességi árudák részére biztosított előnyök 

megtudhatók.
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