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A dohánijkisárusok országos szövetsége.
A november 8-án megtartott közgyűlés 

megnyugtató lefolyásából ennek az ifjú egyesü
letnek jelentékeny felvirágzására és megerősödé
sére következtethetünk. Jambrikovics János, az 
eddigi derék elnöknek jelentése láthatólag nagy 
hatást tett a jelenlevőkre ős a közgyűlés min
den résztvevőjén meglátszott, hogy most már 
komoly, céltudatos munkálkodás folyik, amely
nek minden egyes tag testtol-lélekkel fogja 
magát szentelni. A köszönetnyilvánítás, amelyet 
a távozó elnök irányában kifejeztek, igazán 
szívélyes volt, minthogy ő a szövetség létesítése 
körül maradandó érdemeket szerzett.

Uj élet fog tehát bevonulni most már a 
szövetségbe, amelynek eddig saját existenciájáért 
kellett fáradnia. De a megválasztott vezetőség a 
legnagyobb mérvben alkalmas is arra, hogy a 
szövetség gyümölcsöző munkálkodását lehetővé 
tegye. Mindnyájuk élén az ujonan megválasztott 
Mihályfalvy elnök, akit tisztsége viselésére a 
teljes hivatottság továbbá a vasakarat és ügy
szeretet tesz alkalmassá. A vezetőség többi tagja 
nehány munkakedvtől sarkalt kiváló férfiú, akik 
szaktudásukon kívül éles szemmel áttekinteni 
képesek az egész elárusítói intézményt, továbbá 
néhány hölgy, akiket az a törekvés vezet, hogy 
a dohányelárusitónők helyzetén segítsenek és 
tevékenyen fognak résztvonni a munkában, hogy a 
szövetségnek s eképon az ügynek javát szolgálják.

Ily körülmények közt hinnünk kell a szö
vetség és az általa képviselt hivatás termékeny 
felvirágzásában. 8 hogy ez mily sürgősen szük

séges, azt élénken igazolták a közgyűlésen fel
hozott panaszok, valamint a munkaprogi’amm, 
amelyet a szövetség maga elé tűzött. Nem tart
juk szükségesnek, hogy újból ismételjük, hogy 
a szövetség mit fog a legközelebbi pénzügy- 
minisztertől kérelmezni, minthogy ezeket a köve
teléseket úgyis mindenki ismeri. Miheztartás 
végett azonban azoknak a kisárusoknak, akik a 
nagyárusoktól való félelmükben vagy egyéb 
indokokból, a szövetségtől még mindig távol 
tartják magukat, ezúttal is tudtukra akarjuk 
adni, hogy a szövetség minden rendelkezésére 
álló törvényes módon, tehát esetleg a képviselő
házhoz intézendő kérvény utján is küzdeni fog, 
hogy tagjainak emberhez illő létet teremtsen. 
Azért említjük ezt meg, mert látjuk, hogy a 
kisárusok egy részét szisztematikusan izgatják a 
szövetség ellen. Nem kímélik a nyomdafpstéket 
sem, hogy megkíséreljék a kisárusok tisztán
látását megzavarni és olyan emberek, akiknek 
tulajdonképeni hivatásukhoz semmi képességük 
sincs, papirost és téntát pazarolnak, hogy a 
saját ostobaságukat és korlátoltságukat mások 
agyába átplántálják. Sehol, egyetlen országban 
sem tenyésznek úgy gombamódra az újságírók, 
mint épen Magyarországon és seholsom mernek 
nagyképűen olyan dolgokról Írni, amikhez abszo
lúte nem értenek. 8 amint az emberiség bizton
sága érdekében a kutyák ártalmatlanná tételére 
feltalálták a szájkosarat, ma már aktuális lenne 
olyan gépezeten gondolkozni, amely megfékezné 
az ilyen hülyeségeket irók kezét, nehogy a 
csekélyebb észbeli tehetséggel megáldott embe
rek sorában kárt okozhassanak.
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Mégis hisszük, hogy nincs messze az idő,, 
amikor mindazt, amit oly sok éven át itt ezen 
a helyen hirdettünk és propagáltunk, mindnyá
jan belátni és méltányolni fogják. Mert a dohány- 
kisárusok már régóta felszabadultak volna a 
rabszolgaság alól, amelyben még manapság 
sinylődnek, ha a mi zászlónkat követték volna. 
A jövő be fogja igazolni, hogy a becsületes 
törekvésnek és munkának sikert kell aratnia, 
bárhogy áskálódjanak látható és láthatatlan 
ellenségeink.

Mi pedig az uj vezetőségnek azt kívánjuk, 
hogy mindazt sikerüljön elérnie, amit a szövet
ség és annak minden egyes tagja érdekében 
kívánatosnak tart.

A doljáiitJadó-iiörYénif Németországban.
A német birodalmi gyűlés elé legközelebb egy uj 

doliányíogyasztási adóról szóló törvényjavaslatot fognak 
terjeszteni, természetesen az államkincstár jövedelmének 
emelése végett. Ez az emelkedés hozzávetőleges becslés 
szerint 70—80 millió márkát fog kitenni. Ha az eddigi 
adókat és vámokat hozzászámítjuk ehhez az összeghez, 
akkor kitűnik, hogy a dohány Németországban nem hajt 
lényegesen kevesebb jövedelmet, mint amennyi tiszta 
hozadékot a dohányegyedáruság adna.

Ha ezt a törvényjavaslatot olvassuk és véletlenül 
egy olyan államnak vagyunk polgárai, ahol dohány
egyedáruság áll fenn, nyíltan be kell vallanunk, hogy 
a dohányegyedáruság egy rendkívül korrekt és üzleti 
szempontból kifogástalan intézmény. Mert eltekintve 
attól, hogy a dohánytermékek árai egy csapásra 20— 
25%-kal emelkednek, ez a javaslat olyan szigorúság 
jellemzi, mely mindezideig példátlanul áll. S ismét 
hasonlítsunk össze egy monopóliumos államot ezzel az 
egyedáruság nélküli állammal, ahol tehát a dohány 
„szabad."

Midőn Magyarországon a dohányegyedáruságot léte
sítették, akkor azt a győző — talán büntetés gyanánt — 
kényszeritette rá a monopóliumot a legyözöttre. De milyen 
elnézően és mennyi üzleti okossággal járt el az akkori 
osztrák kormány a monopólium behozatala alkalmával 
kiadott rendeletéiben. Mert, hogy az adózás alól való 
kibúvás miatt valakit két évig terjedhető börtönnel 
sújthassanak és hogy egy egyszerű rendbírság nemfizetés 
esetén három havi szabadságvesztésre változtatható, az 
mégis csak egy kissé erős dolog. Micsoda büntetéseket 
rójjon ki akkor a monopóliummal bíró állam, amikor 
legalább is az ő vagyoni károsodásáról lehet beszélni

A magyar és nem kevésbbé az osztrák dohány- 
egyedáruságnak ez az uj fogyasztási adó — igy neve
zik — csak hasznára lehet. Mer.t elsősorban Németország 
felöl a szivar-, valamint a cigarettacsempészet csaknem 
teljesen meg fog szűnni, azután pedig, mert úgy a magyar, 
mint az osztrák gyártmányoknak Németországban nagyobb 
lesz a keletje, minthogy a német gyártmányok minősége, 
még pedig az összes fajtáké, jelentékenyen silányabb 
lesz. Nekünk tehát a német dohánykereskedelmet és 
gyártást érő ez meglepetés egészen kedvünkre való. 
Hogy azonban Németországban, ahol a dohányegyedáru
ságot egészen bizonyosan be fogják hozni, miért kell 
azt ilyen eszközökkel előkészíteni, az szinte érthetetlen.

Dr. Krull.

Panaszok.*)
Tekin tetes S zerkesztő  u r !

Tudva azt, hogy b. lapja az összes dohányárusok 
érdekeit képviseli, tisztelettel kérem, hogy alábbi pana
szomnak helyt engedni és ezáltal a velem történt nagy 
sérelemre az illetékes körök figyelmét felhívni szíves
kedjék. Talán ilyen módon belátván illetékes helyen, 
hogy milyen jogtalanság történt velem, a sérelmet, mie
lőtt annak még súlyosabb következményei lennének, 
orvosolni fogják.

Én ugyanis régen kisárudás vagyok a bácsmegyei 
Bajmok községben. Természetesen ilyen vidéki városká
ban a forgalom amúgy is nagyon korlátolt és igy épen 
csak hogy valami csekély morzsát ju ttat az elárusítónak. 
De azért szívesen és teljes odaadással fáradoztam és 
küzdöttem, mert megtudtam becsülni azt a csekély hasz
not is, amit a dohánytőzsde szerény megélhetésemhez 
juttatott.

Most azonban az történt, hogy a zombori m. kir. 
pénzügyigazgatóság ebben a kis fészekben, közvetlen 
mellettem alig 70 — 80 lépésnyi távolságra, emellett még 
egy nedves, dohos, padlózat és ablak nélkül inkább 
odúnak nevezhető helyiségben, egy újabb kisárudát en
gedélyezett.

Most aztán az lesz az eredmény, hogy bizonyos 
idő elteltével mindketten becsukhatjuk a boltot, mert 
ilyen körülmények között igazán nem érdemes a kisáru- 
dával tovább is bajlódni.

Csak azt nem érthetem, hogyan lehet, hogy az 
igazgatóság régi jogokat nem respektálva és nem törődve 
azzal, hogy egy régi becsületes és szorgalmas kisárust 
ezáltal tönkre juttat, kiad ilyen újabb engedélyt.

*) Ezen rovatban készséggel közlünk ínfűden kartárseiuk 
kárából eredő tárgyilagos panaszt. Szerk.
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Ez csak úgy magyarázható, hogy az igazgatóság 
a helyzetet illetőleg téves információt kapót: de bizo
nyára erről ez utón értesülvén, sietni fog a hallatlan 
sérelmet reparálni.

T. Szerkesztő urak, soraim közléséért hálás köszö- 
netemet kifejezve, vagyok kiváló tisztelettel

L. M.

Vegyes hírek.
Választm ányi ülés. A „magyar dohányárusok orszá

gos szövetsége1' november 29-én választmányi gyűlést 
tartott, mely a pénzügyminiszternek átnyújtandó memo
randumot tárgyalta és elhatározta, hogy a memoran
dumot annak átnyujtása előtt egy általános kisdohány- 
árusi értekezlet elé terjeszti, melyet december hó 5-én 
d u. l/s5 órakor lesz megtartva a lipótvárosi független- 
lenségi kör helyiségeiben, V., Hold-utca 15. Az értekez
leten dr. Vázsonyi Vilmos is meg fog jelenni több 
országgyűlési képviselő társaságában. A fővárosi dohány 
kisárusok ezután is felkéretnek a tömeges megjelenésre, 
miután csakis akkor lehet a tarthatatlan helyzet szaná
lására célzó akció biztos sikerében bízni, ha a dohány 
kisárusok egész összeségükben csatlakoznak a moz
galomhoz.

Az uj cigaretta. A december 1-én forgalomba kerülő 
„Király'1 cigaretta, amelyet darabonkét 4 fillérjével, 
illetve 10 darabonként 40 fillérért fognak árusítani, 
nagyobb kelendőségre számíthat, minthogy mindazokkal 
a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeknek a „Sultán"- 
cigaretta hijján van. Tudniillik nem erős, a papirosa 
sokkal jobb, továbbá nincs tultömve, miért is elegendő 
levegője van. Hogy az uj cigarettát csupán Budapest és 
környéke és Pozsony és környéke számára hozzák for
galomba, ismét egy elhibázott dolog. Ezáltal teljesen 
fölösleges lármát csapnak, minthogy közismert dolog, 
hogy leginkább azt szeretik kérni az emberek, ami nem 
kapható. Most pedig ezer meg ezer dohányos országban, 
akik azt fogják hinni, hogy a nagy- vagy kisárus a 
cigarettát nem akarja nekik kiadni, folytonosan óriási 
kellemetlenségeket fog okozni, amelyeket pedig könnyen 
el lehetne kerülni. Mert határozottan tudjuk, hogy szám
talan trafikos akad majd az országban akik majd üzleti 
érdekből ezeket a cigarettákat detail áron meg fogják 
hozatni és vevőiknek ugyancsak detail áron fogják 
továbbadni Ez egy régi trükk, amelynek azonban az a 
következménye, hogy a többi kisárusok a nagytrafikot 
molesztálják, ez pedig viszont a dohányraktárakat. Hát 
olyan rengeteg nehéz lenne itt egységes eljárást követni. 
Mert sokkal praktikusabb és méltányosabb dolog lett

volna, ha a cigaretták kiadásával még két hónapig vár
tak volna. Ez idő alatt néhány száz milliót lehetett 
volna elkészíteni, amennyi az első roham számára ele
gendő lett volna. Ezután pedig jelentékenyen csökken
teni kellett volna a gyártást. Különben, majd ki fog 
tűnni, hogy beválik-e a jóslatunk vagy nem.

Az uj „Coronas;,-szivarok. Egy belföldi szivar 70 
fillérbe kerül — ez kellően jellemzi a mi korunkat. 
Figyeljünk jó l! Ha Havanna szivar kerül ugyanennyibe, 
úgy az a felső tízezreknek van szánva, akik megenged
hetnek maguknak ily fajta fényűzést vagy sokkal ikább 
ajándékok céljára vásárolják. Mert köztudomású tény, 
hogy sokszoros milliomosok sohasem szinak ilyen drága 
szivart és ha mégis egyszer valaki elszívja az ilyen 
drága szivarokat, akkor bizonyosan születésnap vagy 
jubileum alkalmából jutott hozzájuk vagy másnak telje
sített jó szolgálatokért kapta. De akik ilyen ajándékokat 
vásárolnak, óvakodni fognak „belföldi" szivart vásárolni, 
bármilyen jó legyen is. A veleje a dolognak tehát: Eze
ket a szivarokat egy félév elteltével nem fogják többé 
vásárolni. Egyáltalában nagyon szerencsétlen dolog a 
dohányos elé ilyen drága szivart tenni és ezáltal benne 
azt a hitet kelteni, hogy ő rajta az állam szörnyen 
nyerészkedik, noha kétségtelen, hogy az ilyen gyárt
mányok tiszta hozadéka minimális a közönséges fajták
hoz képest. Mert az a szegény ördög, aki „K“-szivart 
s z í v  (darabját 3 fillérért), a dohányegyedáruságnak 
nagyobb hasznot juttat, mint az ilyen gyártmányok 
fogyasztója. Azonkívül a dohányjövedék még azt is 
kockáztatja, hogy ezeknek a szivaroknak nagy részét 
évek múlva kénytelen lesz jóval az előállítási áron alul 
eladni, ami a „K“-szivarral nem eshetik meg. Lehetsé
ges, hogy az osztrák dohányjövedéket a legjobb szándék 
vezette, amikor „Coronas“-szivar gyártását elhatározta. 
Hogy azonban miért kell a mi dohányjövedékünknek 
ebben a merész lépésben is utánoznia, az érthetetlen. 
Szerencsére itt csak kisebb összegekről van szó, ame
lyeket a jövedék rá fog fizetni. De hogy rá fogja ezeket 
fizetni, az kétségtelen.

A Princesas-cigaretta . Már gyakrabban hallatszot
tak panaszok a dohánykisárusok részéről amiatt, hogy 
a Princesas-cigaretta csupán különlegességi árudákban 
kaphatók és nem árusítható az általános forgalomban. 
Ezek a panaszok jogosultak lennének, ha a Princesas- 
cigarettát úgy lehetne előállítani, mint a többi cigaret
tákat. Azonban dolog másképen áll. Olyan fajtájú dohányt 
használnak a Princesas cigaretták töltésére, amely csak 
nagyon csekély mennyiségben kapható. Ha a dohányjö
vedék többet akarna gyártani, akkor más dohányfajtákat 

■rellene felhasználni és akkor a Princesas-cigaretta már
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nem lenne ugyanaz, mint ami mostan, tehát nem is 
fogyna annyira. A rendelkezésre álló mennyiség azonban 
alig elégséges a különlegességi árudák szükségletének 
fedezésére. Különben, hogyha a Princesas-cigaretta egész 
forgalmát az általános elárusitásba tennék át, akkor 
rövid idő alatt meggyőződnének arról, hogy nem fogyna 
kellőképen, még ha forgalomban meg is kétszereződnék. 
Hiszen megfeledkeznek arról, hog 700 közönséges trafik 
esik egy különlegességi árudára. Még a fővárosban is 300 
közönséges trafik minden különlegességi tőzsdére. Epén 
igy áll a dolog a „Media11 szivarral, amelynek összfo- 
gyasztása a az országban nem oly túlságos nagy és csak 
azért tűnik fel jelentékenynek, mert elárusitása erősen 
korlátozva van. A tőzsdések azt hiszik, hogy tudj’Isten 
mit veszítenek, mert ezt a két fajtát nem árusíthatják. 
Pedig, mint mondottuk, az összfogyasztás korántsem jelen
tékeny, a kereslet azonbanazáltal tűnik fel oly nagynak, 
mert ezek a fajták csak kevés elárusító helyen kaphatók.

Uj szivarok és cigaretták. 1908. december 1-ével 
a m. kir. dohányjövedéknek kővetkező uj gyártmányai 
kerülnek forgalomba: 1. Az általános forgalomban:
„Király1* elnevezés alatt szopókával ellátott cigaretták 
tiz darabonként papirdobozba csomagolva. Elárusítók 
részére ára 100 darabonként 3 K 60 fillér, a fogyasz
tók részére 4 korona; 10 darabonként 40 fillér, egy 
darab ára 4 fillér. 2. A belföldi különlegességi forga
lomban a) „Coronas" név alatt a király arcképével dí
szített gyűrűvel ellátott, szivarok, 10 darabonként fa
dobozba csomagolva; áiuk 10 darabonként 7 korona; 
egyes darab ára 70 fillér; b) „Coronas“-cigaretták 
aranyszopokával 100 darabonként színezett pléhdo- 
bozoba csomagolva; áruk 100 darabonként 12 korona. 
A „Coronas" szivarokat és cigarettákat egyelőre csak 
Budapesten és Pozsonyban hozzák forgalomba.

Az utipodgyász vám vizsgálata  Am erikában. Minden 
utasnak joga van 50 szivart vagy 300 cigarettát igazán 
személyes használatra vám- és adómentesen behozni. 
Nagyobb mennyiségű szivar vagy cigaretta behozatala 
esetén adó és vám esetleg pénzbírságok kirovásának 
van helye, a mindenkori tényállás szerint.

Nem lesz khinai cigarettam onopolium . Pekingi kor
mánykörökben a cigarettakereskedelem állami monopo- 
Iizálásának terve merült fel, minthogy újabban a népes
ség rendkívül nagy összegekett költ a dohányzásra. Az 
államtanács egy tagja azonban arra utalt, hogy épen 
most, amidőn a külföld támogatásával megkezdték a 
küzdelmet az ópium ellen, nem helyén való dolog, az 
állampolitika nagy céljait csekély előny kedvéért veszé
lyeztetni. Várjanak addig, mig az ópium élvezet elnyo
mása nagyobb haladást tesz, akkor lehet a behozatal 
szigorúbb ellenőrzésének kérdését ismét napirendre 
tűzni. Ezen ellenvetés következtében aztán a monopó
lium tervét újra elejtették.

A török dohányjövedék, mint Konstantinápolyból 
jelentik, f. évi szeptember havában a csempészet követ

keztében, amelyet hónapok óta a legteljesebb nyíltság
gal a hatóságok szemeláttára űznek, 1700 török font 
(391000 frank) vesztességet szenvedett. A csempészett 
dohányt egészen nyíltan árulják a piacokon, az utcán 
és a kávéházakban. A jövedék panaszai a hatóságok 
hanyagsága miatt eredménytelenek maradnak.

Egyptian C igarette Protection Associalion LimitéJ. 
Ez a társaság Londonban az egyptomi cigarettaipar 
érdekeinek védelmére alakult. Árujegyekre, idegen után
zatokra, szabadalmakra stb. fog ügyelni. A társaság 
szaklapot is fog kiadni. Tagjainak száma 200.

X X V i l - i k  m a g y a r  k i r á ly i

jótékonycélú államsorsjáték
Ezen sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közlmszuu és jóté
kony célokra top; fordittatni. Ezen sorsjátéknak 11809 nyere

ménye 365,000 korona összegben készpénzben.
F ő n y e r e m é n y  1 5 0 , 0 0 0  k o r o n a ,

továbbá :
1 főnyeremény ... 20.000 kor.
1 ... 10.000 „
1 ... 5.000 „
5 » . . 2.000 ,,
Húzás visszavonhatatlanul

10 nyeremény a 1,000 kor.
150 n » ioo
300 » „ 00 n150) n » 20 »

1OOOO - , 10 n
9 0 8 . decem ber hó 3ű án.

O V  E g y  s o r s j e g y  á r a  4  k o ro n a .
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójövedéki igazgatóság
nál Bndápesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám- és 
sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohány- 

tőzsdében és váltó-üzletben.
M a g y .  k i r .  L o t t ó j f lv e d é k i  ig a z g a tó s á g .

píys de francéi
' a legfinomabb 0  legjobb dga- 

retta-hiWdy.
fagyban ős Kicsinyben 
■Kizárólag K aphatóié

m. Honfi Jőzsefnő

Lm. Hír. H'tilönUgességi tőzsdéjében f
B udapest, Andrássy-nt 29. I



D e u tsc h e r  Theil

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE'*
ORGAN FÜR DAS GESAM M TE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSW ESEN, W IE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

— Das Tabaksteuer Gesetz in Deutschlanil. — Vermischte Nachrichten.IN H A L T : Lamlesvcrband dér Tabakklemverschleisser.

LandesVerband dér TabakkleinVerschleisser,
Dér befricdigende Verlauf welcher die Ge

neral versammlung, welche am 8. November statt- 
fand genom mén. lilsst auf ein bedcutendos Fr
idiiben und Erstarken dioses jungen Vcrbandes 
schliossen. Sebőn dér vor dem bisherigen waekcren 
Pritsidenten Johcin Jombrikovits erstattete Rechcn- 
schaftsbericht schior cinen gewaltigen Eindruck 
auf die Anwesendcn gemacht zu lmben und sah 
mán es allén Theilnchmern dicsér Sitzung an, 
dass es nunmehr ein ernster zielbewusster Schaffer 
gibt, denen sicli jeder mit Leib und Seele widmen 
werde. Auch dér Dank welcher dem seheidenden 
Pritsidenten abgestattet wurde, war ein wirklich 
herzlidier, zumal er sicli an das Zustandekommen 
des Vcrbandes bleibendo Verdienste errungen hat.

Neues Lében soll nunmehr in dem Verbando, 
dér bisher blos an seinc Existenz arbeiten musste, 
einziehen. Die gewiihlten Persönlichkeiten sind 
aber auch ganz geeignet ein erspriessliches Arbf i- 
ten zu ermögliclien. Allén voran dér neugewiihlter 
Priisident Mihdlyjalvy, dér zu seiner Würdo die 
vollstiindige Eigung, wie auch den eisernen Willon 
und die Liebe zűr Saclie mitbringt. Dér Fcrneren 
nocli einige selír tiichtige von Arbeitslust beseelto 
Ilerrcn, die nebst ilirer Fachtiltigkeit einen 
seharfen Blick für das Versehleisswesen überhaupt 
bekunden, dass einige Damen, welcho geleitet von 
dem Bestreben dieLage dér Tabakverschleisserinen 
zu verhessem, rülirig an die Arbeit gehn, um dem 
Verbando und dadurch dér Saclio zu ntltzen.

TJnter solchen Umstilnden muss an ein 
gedeihliches Aufbliihen des Vcrbandes und des 
Berufen dér er verteilt geglaubt wurden. Und 
wio sohr diess dringend notwendig ist, das bc- 
woisen die, wiihrend dér Siten vorgebrachten 
Beschworden, wie auch das Árbcitspensum welches 
sicli dér Verband vorgeschrieben hat. Wir haltén 
es niclit für notwendig nochmals zu wioderholen, 
was dér Verband vöm Finánz Ministor demnitchst

erbitten wird, zumal jeder diese Forderungen 
kenut Aber zűr Darnachrichtung für jene Traíi- 
kanten, welche aus Angst vor den Grosstrafikanten, 
odor aus anderen Motiven, dem Verbando nocli 
iminer fornstchcn, wollen wicr liier mittheilen, 
dass sich dér Verband allcr gesetzlichen Mittel, 
alsó eventuel auch dór Petition an das Abgeord- 
netenhaus bedienen wird, um für seine Mitglieder 
ein menschenwürdiges Dasein zu erwirken. Wir 
erwalinen di ss, weil wir seben, dass ein Theil 
dér Kleintraíikanten von gewisser Seite sistema- 
tiscli gégén den Verband gehetzt wird. Mán ver- 
suclit es mittelst dér Druckerschwiirze die Köpfe 
zu verwirren und Leütő die zu ilirem eigentlichen 
Berufekeino Befiihigung habon, verwenden Papier 
und Tinte dazu um iliro cigene Dummheit und 
Ignorenz in anderer Köpfe zu verpflanzen. In 
keinem anderen Lande, als wio in Ungarn ist 
möglich, dass Leute sich miteinenmal als Jurna- 
liston aufwerfen und iiber Dingc schreiben, die 
sic niclit im Geringsten verstehen. Und so wie 
mán zűr Sicherheit dér Menschen, den Maulkorb 
für Hunde erfunden hat, miisste mán eine 
Mascliino eríinden, welche solchen Blödsinne 
schrcibenden Menschen die Finger bumst, damit 
sic kein Unheil bei minder klug veranlagton 
Menschen schalVen können.

Wir glauben jedoch. dass die Zeit niclit feni 
ist, wo all das was wir sóit so vielen Jahren 
liier an dicsér Stelle sagen und propagiren auch 
von Allén eirmvsehen und ffewürdL t werdeno o o
wird. Delin schon liingst wiiren die Tabakkloin- 
verschleisser dér Sklaverei in dér sie sich nocli 
iminer befinden entronnen, wiiren sie stets unserer 
Faluié gefolgt. Die Zukunft wird es beweisen, 
dass ehrliches Strcben und Schaffen durchdringen 
muss, trotz vicler sichtbaren und unsichtbarer 
Feinde. Und somit wünschon wir dér neuen 
Vereinsleitung, dass es ihr gelingen müge, dass 
zu erreichen, was sie als főrderlich für den Ver
band und jedes einzelne Mitglied haltén.
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Das Tabakssteuer-GesEtz in Deufcschland.
Dem deutschen Reichstage wird demnüchst ein 

neues Tabakverbrauch-Steuergesetz unterbreitet, nattirlich 
zu dem Zwecke um die Staatsfinanzen zu erhöhen. Diese 
Erhöhung soll naeh Scliatzung ungefáhr 70—SO Millionen 
Mark betragen. Reclinet mán die bisherigen Steuer- 
gebüliren und Zolié zu dieser Summe, dann liefert dér 
Tabak im deutschen Reiche wesentlich nicht viel weniger, 
als das Tabak-Monopol Reinertrágniss bringen wiirde.

Liest mán diesen Gesetzentwurí und ist mán 
zufallig Bürger eines Landes, wo das Tabak-Monopol 
eingeíührt ist, dann muss mán offen bekennen, dass 
das Tabak-Monopol eine selír reelle und geschaftlich 
coulante Sache ist. Denn abgesehen davon, dass die 
Erhöhung dér Preise dér Tabakprodukte mit einem 
Wurf 20—25 Prozent ausmacht, legt dieser Entwurf 
eine Strenge an den Tag, die beispiellos dasteht. Und 
wieder vergleiehen wir einen Monopolstaat mit diesem 
Nicht-Monopolstaate, wo alsó dér Tabak „frei“ ist.

Als das Tabak-Monopol in Ungarn eingeführt 
wurde, da war es dér Sieger, welcher dem Besiegten, 
vielleicht sogar als Straíe das Tabak-Monopol aufdrangte. 
Aber wie nachsichtig, wie geschaftlich klug verfuhr die 
damalige österreichische Regierung anlasslich dér Ein- 
führung des Monopols und dér von ihr erlassenen Vor- 
schriften. Denn dass mán filr derartige Steuer-Ent- 
ziehungen bis zu zwei Jaliren eingekerkert werden kann 
und dass eine gewöhnliche Ordnungsstrafe bei Nicht- 
bezahlung des Strafgeldes drei Monate Freiheitsstrafe 
nacli sich zieht, dass ist denn docli ein wenig stark. 
Wie wiirden diese Strafen erst bei einem Monopolé 
ausfallen, wo docli dér Staat zumindest von Eigenthums- 
verkürzung sprechen kann.
^  J F ü r  das ungarische, nicht minder auch für das 
österreichische Tabak-Monopol kann diese neue Ver- 
brauchs-Steuer, wie sie genannt wird nur vöm Vortheile 
sein. Denn erstens wird dér Schmuggel von aus Deutsch- 
land bezogenen Cigarren und Cigaretten fást ganz aut- 
liören, dann aber auch werden sowohl die ungarisehen, 
wie auch die österreichischen Tabakfabrikate ein grösseres 
Absatzgebiet in Deutschland erringen, nachdem die 
Qualitiit dér deutschen Fabrikate in "allén Preislagen, 
sehr versckleehfert werden dürften. Uns kann alsó diese 
Bescheerung, welche dér deutsche Tabakhandel und die 
Fabrikation zu erwarten hat, ganz recht sein. Warum 
maii aber in Deutschland, welches das Tabak-Monopol 
docli ganz gewiss einführen wird, sich solcher Mittel 
bedient. um die Sache vorzubereiten ist fást unver- 
schhndlich. Dr. Krull.

Vermischte Nachrichten.
Die neuen Cigaretten. Die am 1. Dezember in den 

Verkehr gelangende ,.Király11 Cigarette, welche á 4 
Heller, beziehungsweise 40 Heller für 10 Stück ver- 
kauft werden, dürfte einen grösseren Absatz erzielen, 
da sie jene Eigenschaften besitzt, welche den Sultan- 
Oigaretten mangeln. Namlich sie ist nicht stark, ihr 
Papier ist weit besser und dann ist sie nicht so stark 
gefiillt, weshalb sie auch keinen Luftmangel aufweist. 
Dass die Cigaretten blos für Budapest und Umgebung 
und Pozsony sammt Umgebung vorlüufig ausgegeben 
ist, ist abermals ein Fehler. Mán maciit dadurch einen 
ganz unnöthigen Larm, zumal es ja bekannt ist, dass 
nur das zumeist verlangt. wird, was nicht zu habén ist. 
Nur, und wie Leute die Tausende Raucher, die da ver
memen, dass ihr Gross- oder Kleintrafikant ihnen die 
Cigaretten nicht gébén will, sie verursachen wie stets, 
abermals riesige Unanehmlichkeiten, die leiclit vermei
den werden köunten. Denn wir wissen es ganz genau, 
dass es sehr viele Trafikanten im Lande gébén wird, 
die aus Konkurrenz Rttcksichten, sich diese Cigaretten 
zum Detailpreise kommen lassen werden und sie ihren 
Kunden zum Detailpreise auch verkaufen werden. Es 
ist dies ein altér Tric, dér aber dalán túlírt, dass die 
übrigen Kleintrafikanten ilire Grosstrafik molestiren 
und diese wieder die Tabak-Magazine. Ist es denn gar 
so sclnver hier ein einheitliches Vorgehen zu beobach- 
ten. Weit praktischer und gerechter ware es gewesen, 
wenn mán mit dér Ausfolgung dér Cigaretten nocli 2 
Monate gewartet Imtte. Wall rend dieser Zeit waren 
einige Imiidért Millionen fertig geworden, welche für 
den ersten Ansturm genügt hatten. Von da ab, liiitte 
die Fabrikation wieder stark eingeschrankt werden kön- 
nen. Übrigens, wir werden ja seben, ob wir mit unse- 
rer Voraussage Recht belialten oder nicht.

Die neuen „Coronas“ Cigarren. Eine Cigarre, eine, 
im lnnlande erzeugte Cigarre um den Preis von 70 
Heller, das charakterisirt unser Zeitalter im Geniige. 
Wolil gemerkt! Neues Havannah Cigaren zu diesem 
Preise gibt, so sind dieselben für die oberen Zehntau- 
send bestimmt, die sich sowas loisten können, oder 
vielmehr zu Geschenkszwecken kaufen. Denn es ist 
Thatsache, dass Multo Millionare niemals solche theuere 
Cigarren rauchen und wenn sie geraucht. werden, 
so sind es gewiss Geburtstag- oder Jubilleumsgeschenke, 
oder für geleistete gute Dienste gespendete Cigarren. 
Diejenigen aber, die solche Gescheuke machen, werden 
sich liüten eine ,.Innlünder“ zu kaufen und wenn sie 
nocli so gut ware. Das Facit alsó: Mán wird diese
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Cigarren nach Verlauf eines halban Jqhres nicht melír 
kaufen. Überhaupt ist es eine sehr unglückliche Idee dem 
Raucher derartige theuere Sortén vorzulegen und in 
ihn den Glauben zu erwecken, dasser ein Steuer-Objekt 
splendit unterstützt, wahrend dér Reinnutzen bei der- 
artigen ein weit minimaler, als es bei den ordináren 
Sortén dér Fali ist. Benn dér Arme Teufel dér die „K" 
Cigarre á 3 Heller raucht, litert verháltnissmássig dem 
Tabak-Mangel einen grösseren Nutzen, als dér Raucher 
derartiger Tabak Produkte. Ausserdem riskirt die Ta- 
bak-Regie dabei nocli, dass ein grosser Theil dieser 
Cigarren nach Jahren, tief unter dem Krzeugnisspreise 
verkaufc werden muss, wass bei dér „K“ Cigarre na- 
türlich nicht vorkommt. Die österreichisehe Tabak-Regie 
mag ja von dér besten Absicht geleitet gewesen sein, 
als sie diese Korona-Cigarre anzufertigen beschlossen 
hatte. Warum aber unsere Tabak Régié diesen gewag- 
ten Sprung nachahmen muss, das ist ein Riitsel. Zum 
Glück handelt es sich dabei nur tim geringe Betrage, 
welche eingebüsst werden dürften. Dass diese aber ein- 
gebiisst werden, ist me.hr als sicher.

Die türkische Tabakregie erlitt, wie dér „Pol. 
Korr.“ aus Konstantinopel geschrieben wird, im Monat 
September infoige des Schmuggels, dér seit Monaten in 
voller Freiheit unter den Augen dér Behörden getrieben 
wird, einen Yerlust von 17.000 türkischen Pfnnd (391.000 
Frankén). Dér geschmuggelte Tabak wird ganz oft'en 
aut den Márkten, in den Strassen und in den Catés 
verkauft. Die Beschwerden dér Régié iiber die Liissigkeit 
dér Behörden seien erfolglos.

Die Prinzessas Gigarette. Des Öfteren werden von 
Seite dér Tabakverschleisser Klage laut, dass die Prin- 
cessas Cigaretta blos in den Specialitaten Handlungen 
und nicht in dem allgemeiuen Verschleiss zu habén ist. 
Diese Klagen haltén wolil Berechtigung, wenn die Prin
zessas Cigaretta, sowie allé anderen Cigaretten lie-ge- 
stellt werden könten, Indess liegt die Sache ganz an- 
ders. Eine gewisse Sorté Tabak, die nur in ganz gerin- 
ger (.^uantitat überhaupt zu habén ist, dient zűr Fül- 
lung dieser Princessas Cigaretten. Wollte die Tabak- 
Regie rnehr davon erzeugen, so rnüsste sie zu anderen 
Tabak-Sorten greifen und dann ware die Princessas 
Cigarette nicht mehr die Cigarette, die sie ist, wiirde 
alsó auch garnicht so viel verlangt werden. Das vor- 
handene Quantum aber geniigt kaum die Spezialiaten 
Trafikén zu beftiedigen. Wenn mán übrigens den ge- 
sammten Consum dieser Cigaretten in den Trafikver- 
schleiss verbergen wiirde, dann wiirde mán - sich bald 
davon überzeugen, dass sie keinen geniigenden Absatz 
fűiden würden, selbst dann, wenn sich dieser Consum 
verdoppeln würde. Mán übersieht eben, dass sieber-

hundert gewöhnliche Trafikén auf eine Specialitüteu- 
Traíik kommen. Selbst in dér Hauptstadt kommen auf 
je eine Specialitaten-Trafik 300 gewöhnliche Trafikén.. 
Ebenso verhalt es sich mit dér Media Cigarre, dérén 
gesammter Consum im Lande nicht gar so gross ist und 
nur dadurch bedeutend erscheint, weil sie einen stark 
begríinzten Verschleiss hat. Die Tabakverschleisser ihrer- 
seits vermemen, weiss Gott was zu verliereu, weil sie 
diese beiden Sortén nicht verkaufen können. Indess ist, 
wie gesagt, dér gesammte Consum nicht bedeutend, die 
Nachtrage aber entsteht eben dadurch, weil die beiden 
Sortén nur in weniger Verschleisslokalen piacirt wer
den können.

Zollbehandlung von Reisegepáck nach Amerika.
Jeder Reisende ist berechtigt, 50 Cigarren oder 300 Ciga
retten íür seinen (oder ihren) wirklichen persönlichen 
Verbrauch frei von Zoli und Steuer einzubringen. Cigar
ren und Cigaretten in grösseren Mengen als den eben 
bezeichneten können mit Steuer und Zoli oder Geld- 
strafen belegt werden, je nach dér Sachlage.

Neue C igarren- und Cigarettensorten. Mit 1. Dezem- 
ber 1908 gelangen die folgenden neuen Fabrikate des 
kön. ung. Tabakgofiills zum Verschleiss: 1. Im allge- 
meinen Verkehr: Unter dér Benennung „Király11 mit 
Mundstück versehene Cigaretten, zu zelin Stiick in 
Papierschachteln verpackt. Preis für die Trafikanten 
per 100 Stiick 3 Kronen 50 Heller, íür die Konsumenten 
4 Kronen; per 10 Stiick 40 Heller, das einzelne Stück 
4 Heller. 2. Im inlandisehen Spezialitatenverkehr: a) unter 
dér Benennung „Coronas“-Cigarren mit einem das Portrat 
des Königs tragenden Ring, zu 10 Stück in Holzkistchen 
verpackt; Preis per 10 Stück 7 Kronen ; tűr das einzelne 
Stiick 70 Heller; b) mit dér Benennung „Coronas11- 
Cigaretten mit Goldmundstück per 100 Stück in kolo- 
rierten Metalldosen verpackt; Preis per 100 Stück 
12 Kronen. Die „Coronas“-Cigarren und die „Coronas11- 
Cigaretten werden vorlaufig nur in Budapest und in 
Pozsony in den Verkehr gebracht.

Egyptian Cigarette Protection Association Lim ited. 
Die Gesellschaft ist in London zu dem Zweck gegründet 
worden,die Interessen dér agyptischenCigaretten-Industrie 
zu schützen. W arenzeichen, fremde Nachahmungen, Patenté 
usw. sollen ins Auge gefasst werden. Die Gesellschaft 
wird eine Cigaretten-Zeitung herausgeben. Die Mitglie- 
derzahl dér Gesellschaft ist auf 200 beschrankt.

Kein chinesisches Cigarettenmonopol. Die „Dt. 
Japanpost" meldet: In Pekinger Regierungskreisen war 
dér Plán einer Monopolisierung des Handels mit Ciga
retten, für die neuerdings grosse Geldsummen im Volke 
ausgegeben werden, aufgetaucht. Plin Mitglied des Staats- 
rates hat jedocli dagegen geltend gemaeht, dass es gerade 
jetzt, wo mán mit Unterstützung des Auslandes den



8 Dohányárusok: K özlönye

Kampf gégén das Ópium aufgenommen habé, wenig 
angebracht sei, die grossen Ziele dér Staatspolitik um 
eines kleinen Vorteils willen in Gefar zu bringen. Mán 
möge warten, bis mán in dér Unterdrlickung des Opium- 
genusses weitere Fortschritte gemacht habé, dann möge 
mán die Frage einer scharferen Kontrolle dér Gigaretten- 
einfuhr wieder anschneiden. Auf Grund dieser Einwen- 
dung hat mán den Plán dann vorliiufig wieder fallen 
lassen.

Dér Verband Deutscher Z ig a rre n la d e n -ln h a b e r, dem
63 Vereine in allén grösseren Stadten Deutschlands 
angehören, protestiert aut seinem heutigen ausserordent- 
liclien Yerbandstage energisch gégén jede neue Belas- 
tung des Tabaks. Die versammelten Delegierten erklaren 
einstimmig:

Die von den verbiindeten Regierungen als Teil 
dér Reichsfinanzreíorm eingebrachte Tabak-Verbrauchs- 
steuer bedeutet eine schwere Belastung des gesamten 
Tabakgewerbes, durch welche eiu grosser Teil dér in 
diesem Gewerbe tatigen Personen auf das scliwerste 
geschedigt wird.

Die Banderolensteuer speziell würde eine Ver- 
nichtung des unter den Zigarrenhandlern überwiegend 
vertrenen Mittelstandes bedeuten, des Mittelstandes, für 
dessen Hebung dér Deutsche Reichstag sicli stets aus- 
gesprochen hat. Die Versammelten ersuehen den Holien 
Reichstag, diese ungerechte und vernichtende Belastung 
ihres Gewerbes abzulehnen.

Wir verwahren uns ausserdem gégén die in dér 
Begründung dér Vorlage enthaltene Verleumdung, dass 
dér Konsument von dem Hündler durch Ueberforderung 
geschadigt werde. Die Handler verlangen, das von Seiten 
dér Regierung diese bedauerliche Verleumdung wieder- 
ruíen werde.

Nacli Annahme dieser Resolution schloss Herr 
Prasident Ehlefeldt die Sitzung mit Worten des Dankes 
und gab dér Hoffnung Ausdruck, dass es dér opferwilligen 
Mitarbeit aller gelingen wird, das über dér Branclie 
schwebende Unheil abzuwenden.

Das U rte il gégén den T ab a ktru st. Aus New-York 
wird berichtet: Die Sekuritaten dér American Tobacco 
Co. habén einen schweren Kurssturz auf Grund dér 
Entscheidung des hiesigen Buudes-Kreisgerichtes erlitten, 
durch welche die Gesellschaft auf Klage seitens dér 
Bundesregierung für ein ungesetzliches Unternehmen 
erklart wird, welches im Sinne des Shermanschen Anti- 
Trustgesetzes die freie Konkurrenz beeintrachtigt. Die 
Entscheidung wurde von den Richtern Lacombe, Cox 
und Noyes gefallt. Richter Ward gab ein abweichendes 
Gutachten ab. Die Regierung begann ihren Prozess 
gégén den Tabaktrust im Julivorigen Jalires. Angeklagt 
wurden 65 Gesellschaften und 29 Personen, welche 
angeblich den Trust bilden. Die Zeugenvernehmungen

vor Bundeskommissar Shields, welche mehrere Monate 
in Anspruch genommen hatten, bildeten die Grundlage 
für die nun abgegebenen richterlichen Gutachten. Wie 
Richter Lacombe erklart, liege eine Verletzung dér 
Bundesstatuten vor, da die jetzige American Tobacco 
Co. bei ihrer Organisierung zwei Tabaksgesellschaften, 
die Continental und die Consolidated Tobacco Cos., aus 
dem Geschaft gedrangt und durch weiteren Ankauí 
vorhandene Konkurrenz unterdrückt habé. Richter Cox 
erklart den Trust als ein zűr Unterdriickung des treien 
Wettbewerbs errichtetes Unternehmen, das in manchen 
Zweigen sclion 95 Proz. des Gesamtgeschaíts an sich 
gebracht habé.

Die Einsetzung eines Receivers wurde dagegen von 
dem Gerichtshof abgelelmt, ebenso wurde die Klage in 
bezug auf die United Cigar Stores Co. abgewiesen.

Gégén das Urteil ist sowohl von dér amerikani- 
schen Regierung wie von dér American Tobacco Co. 
sofort Appell an das Bundes-Obergericht angemeldet 
worden. In dér Branche setzt mán olfenbar nur selír 
geringe Hoff'nungen aut das Vorgehen dér Regierung. 
Selbst wenn es zu einer zwangsweisen Auflösung des 
Trust kommen sollte, so würde sich dieser, daran 
zweitelt niemand, sofort in neuen Főimen wieder zu- 
sammenschliessen.
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