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Szükséges változások.
(Egy dohányáruétól.)

Hogy ha valaki, mint én, a dohánykis- 
tözsdct körülbelül egynegyed század óta 
s pedig kedvvel és előszeretettel kezeli, 
az nézetem szerint éber szemmel kísér
heti mindazt, a mi az elárusitás terén 
szükségesnek mutatkozik. Nálam is ezen 
esel állott be. Én a dohányárudámat nem 
tekintem semmiesetre annak, mintha 
nekem csak az a tér nyittatott volna kö
zönségnek szivarokkal szolgálni, hanem 
én üzletnek tekintem, a mely utóbbi, a 
mint csak lehetséges, fejlesztendő s meg
nagyobbítandó. Természetesen szükséges, 
hogy az üzlet áttekinthető legyen, figye
lemmel a kevésbé kívánt szivamemekre s 
ennek eredményét kívánom itt megbeszélni.

Kezdjük a szivaroknál, s mindjárt mu- 
tatkozik, hogy a közönség határozottan a 
gyengébb szivarfajtának hódol. A világos 
levelii szivarok utáni kivánalom határo
zottan mutatkozik, miután a közönség 
akár joggal, akár nem, azt hiszi, hogy a 
világos szivarok könnyebbek. Es ezen 
kívánság valamennyi szivarnemnél nyil
vánul. sőt azok a dohányzók is, a kik 
Virginiát szívnak, kivétel nélkül örülnek, 
hogv ha világos szivart kaphatnak. Én 
úgy gondolom, hogy ezen körülmény a 
gyáriásnak ujjmutatóul szolgálhatna, a 
mennyiben nem esnék nehezére, a na
gyon erős dohányokat a szivarok tölté
sénél mellőzni.

Nagyban s egészben az általános el- 
árusitásnál, kivéve a Virginia-szivarokat, 
nem léteznek szivarnemek, a melyeket 
erőseknek lehetne nevezni. — Mindamel
lett panaszképen hangzik, hogy a sziva
rok erősek. Ahhoz járul még, hogy egyes 
gyártmányoknál betétként erős dohányok 
lesznek felhasználva, a mi annál is in
kább feltűnik.

A nagyon is gyors változás a külön
féle gyártmányok kiszolgáltatásánál min
denesetre hozzájárul, a közönség Ízlé
séi különféle kellemetlenségnek kitenni. 
Hogyha tudniillik egy dohányzó egy nem
hez hozzászokott, még akkor is, hogyha az 
neki egészen nem felel meg, alkalom adatik 
neki, hogy pár nap alatt más fajtához 
kell hozzászoknia, a miből az árusnak 
nehéz munka támad ezen kívánságát ki
elégíteni, hogy ha ez egyáltalában lehetsé
ges. Továbbá nagy baj az, hogy a 
szivaralakok nem egyformák. — Igaz, hogy 
e lapokban olvastam, hogy a szivar alakja 
miéri nem lehel egyforma, azonban úgy 
gondolom, hogy nem volna szükség ebben 
különbséget tenni, mint például, hogy a 
szomolnoki B. b. elüt a ferenezvárosi 
gyárból kikerült B. I). szivartól.

Hogy az általános elárusitásban kevés 
szivarnemmel rendelkezünk, erről e lapok
ban Sokszor lett említés töve. —  De hogy 
ha erre bizonyos okok fenn is foroghat
nak, a melyek a szivarnemek szaporítá
sának útjában állanak, mégis lehetne a 
sürgősen szükséges 4 és 10 krajezáros 
szivarnemeket nézetem szerint akadály
talanul elkészíteni s forgalomba hozni. - 
Egy 4 krajezáros szivarnak behozatala a 
szegényebb osztály számára felette szük
séges, a kinek nagyobb szivart kellene 4 
krajezárért adni, mint az 5 krajezáros 
Guba-szivart. Az 5 krajezáros szivar 
fogyasztásának hanyatlása nem állana 
semmi arányban az újonnan bevezeted 
szivar kelendőségével. A mi az uj 10 kraj
ezáros szivart illeti, ez természetesen a rega- 
litást némileg háttérbe szorítaná, azonban 
sokkal nagyobb forgalmat csinálna, mint a 
regalitás, különösen hogyha tetszetősebb, 
kisebb és vékonyabb formában mint a 
i) krajezáros szivar, előáll!Itatnék. Hogyha 
ezen hiányok a szivarnál nyilván észlel
hetők, a szivarkáknál ezen hiányok csak 
combinátió segítségével derithelök fel, bár 
azon okokat, melyeket én itt felhozok, 
mindenki megérezheti.

Az általános elárusitásban bírunk mi 
3 azaz három különféle nemű szivarkát 
á krajozár; ezzel szemben 2'/a kraj- 
czárosal csak egyet, két krajezárosat 2, 
egy és fél (1 l/a) krajezárosat 2, egy (1) 
krajezárosat 2-öt. Miért? Általánossá válik 
ezáltal a szivarkafogyasztás? Mindenesetre. 
Nem tagadható, hogy a nagy választék 
ahhoz vezet, hogy ezen fajtáknak nagyobb 
fogyasztást biztosítson. De nem kell el
felejteni, hogy nem minden ’/a kros szi- 
varkál csak czipészinasok s hordárok 
szívnak. Nem, söl ellenkezőleg. Ezen há
rom legolcsóbb szivarkafajt leginkább azon 
emberek színak, a kiknek nem esnék 
nehezére egy szivarkáért 1 2 krajezárt
adni. Ezen emberek osztálya nagyon ala
csonyan van megadóztatva, amennyiben 
nekik egy krajezáros szivarkánál aránylag 
jobb '/a kros szivarka lesz nyújtva, to
vábbá eltekintve ettől, hogy azok fogyasz
tásának oly választéka van, mint egyéb 
más faj egyikénél sem : erős, középerős, 
könnyű, szopóka s szopóka nélküli.

Azért én azt gondolom, hogy a legolcsóbb 
szivarkafajoknak ezen nagy fogyasztása 
az elárusitásra kárral jár s hogy az ily 
módon nem fejlesztendő, hanem ellenke
zőleg megszorítandó volna. A dohányok, 
t. i. a vágott dohányok talán egyedüli 
czikkek, a melyekről egy szó sem hallat
szik. A közönséges fajták, melyeket a leg
szegényebb fajta nép szí, jóformán semmi
féle kritikának kitéve nincsenek, a jobb 
fajták, a mint tudva van, oly csekély

mérvben lesznek véve, hogy nem is lizeti 
ki magát felettük véleményt mondani. 
A török dohánya kis csomagokat nem 
ártana pár fajtával megszaporitani. Ami 
a 100 grammos csomagokat illeti, ezeket 
leginkább a szivarkagyártók veszik. És ez 
egy bizonyiték arra, hogy a szivarka- 
gyártásnál még sok pénzt lehetne sze
rezni, hogy ha a dohányt még oly ma
gasan kellene megfizetni. Nagyon termé
szetes, hogy ezen szivarka-magángyá- 
rosoknak a dohány kiválasztásánál nagy 
szeszélyeik vannak, amennyiben csak 
egyes gyártmányokat keresnek előszeretet
tel. Alkalmasint egyes dohánygyárak úgy 
állítják elő a dohányt, hogy a szivarka- 
tömők azzal könnyebben s jobban dol
gozhatnak. Ez nem valami furfangos 
dolog és én azt csak azon okból emlitem, 
hogy a dohányvágásnál lehedöleg változás 
eléressék, lehetőleg oly változás, a mely 
a szivarkatömök piszkos vizeiméinek gátat 
vetni képes volna.

Kedvezmények.
Csak nagyon természetes, hogy oly kereske

delemnél, a milyen a dohánynagytőzsde és a 
hol a haszon minimális századkrajezárra van 
kiszámítva, főleg a belső megtakarításoktól függ 
az üzletnek jövedelmező volta. Azon körülmény, 
hogy az illetékes helyen dohánynagytözsdének 
engedélyezését a legolcsóbb ajánlathoz kötik, 
eredményezi az! a sok ajánlattevőt, akik a hely
zetet nem ismerve, a legképtelenebb ajánlatokat 
adják be. Akinek azonban már van doliány- 
nagytőzsdéje, annak legtöbb esetben nehéz tőle 
elválni, mert részint a befektetési költségek, 
részint más mindenféle elvállalt kötelezettségek 
az üzlettel való felhagyást indokolttá nem 
teszik.

Onnan van tehát az, hogy az általános meg
elégedés, a mely azonban, a mint látjuk, csak 
képzeled, hamisan lesz felfogva s azt a hitet 
ébreszti, hogy a földkerekségen nincs jobb üzlet, 
mint a dohánynagytőzsde.

Hogy a dohányelárusitásnak mily keveset 
használ, hogy a tőzsérek üzletüket csak becsü
letből vezetik, azt kutatni feleslegesnek tartjuk, 
a mennyiben ez többször már elmondva lett. 
Kívánatos volna mindenesetre, hogy mindenki, 
aki valakinek szolgálatába szegődött, ezért 
anyagilag is kárpótoltassék. Azonban a körül
mények itt oly különös természetűek, hogy a 
munkaadót sem lehet nagyon okozni, ő az ő 
jogát teljesen kihasználja. Épen azon hivatalos 
eljárás szerint, a mely mindig a legolcsóbb aján- 
lalnak figyelembe vételét rendeli, máskép eljárni 
nem lehet, a mint eljárnak, és ezzel az összes 
panaszok, melyek e tekintetben felmerülnek, 
nem orvosolhatók legalább olyképen, hogy az 
engedély megadása más módon történjék.

Ilyen körülmények között kötelessége volna
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az intéző körüknek arra ügyelni, hogy azok, 
akik szolgálatukban állanak s a körülmények 
hatalmából kényszerítve vannak sovány díjazás 
melleit dolgozni, hogy legalább ott, a hol ez 
lehetséges, oly némi kedvezményekben részesit- 
tessenek, a milyeneket más kereskedők nem 
élveznek. Első sorban ez a kereseti adó, a 
melynél ily kedvezmények volnának érvényesi- 
tendők.

Ép úgy, mint a bankár, gazdag terményke
reskedő vagy nagykereskedő, a legnagyobb 
iparvállalatok képviselői és tulajdonosai kényte
lenek jövedelmi vallomást tenni, éj) úgy kell 
azt a dohánynagyárusnak is megtennie azon 
különös kivétellel, hogy ö minden krajczárt 
pontosan kénytelen bevallani, inig ellenben 
azok, akik üzletükön sokat nyernek, erre nem 
kényszeríthetők.

És ép ugv, mint a hatalmas kereskedés és 
nagyipar a kereseti nyereménynek 10%-kát tar
toznak adó fejében fizetni, ép úgy kell azt a 
dohánynagyárusnak megfizetni, aki árujánál néha 
nem keres többet, mint a költségek összegét. 
Igazságos eljárás ez? Méltányos eljárás ez ? Mi 
azt hisszük, hogy mégis különbséget kellene 
tenni, hogy ha valaki egy 100 frtnyi áru eladá
sánál 70 kit nyer, és a ki 7 frlot s néha többet 
is. Ez napnál világosabb s semmiféle magyará
zatra nincs szükség, de annál kevésbé olt van 
szükség ily magyarázatra, a hol ezeket a kö
rülményeket ismerik s honnan az adózás esz
közöltetik.

Egy második, nem megvetendő kedvezmény 
volna a dohnnynagyárusoknak a .szállítási díj
nál engedélyezendő. Minden nagykereskedő, 
minden iparos élvez szállításúinál a vasutak 
részéről refakcziákat, a dohánynagyárus nem. 
Miért? Mert ö oly árut szállíttat, a melynek 
előállítója és forgalomba hozója épen a vasutak 
tulajdonosa és az állam. Százezer mélermazsára 
menő áru egyrészt hajók, de nagyobbrészt a vas
úiból lesz a különféle elárusitási helyekre ki- és 
betransportálva. Tudomásunk szerint a viteldijak 
egyformák úgy, mint más magánkereskedőnél 
s még ott is, a hol a dohánynagyárus tényleg 
refakcziát élvez, bár ez ugyan indirekte szállítói 
által történik s pedig csak akkor, hogy ha az 
illető másnemű árukat is szállíttat.

Erre azt fogják mondani, hogy ezek csekély
ségek s a dohányegyedáruság kezelésének nem 
lehet teladata azzal törődni, hogy a dohány- 
nagyárusok érdekei mikép lennének megóvan- 
dók. Engedelemmel! Itt azok megélhetéséről 
van szó, a kiknek nagy munkát kell a dohány- 
egyedáruság érdekében végezni, s talán helyén 
volna, ha az állam ezeknek megélhetéséről 
valami módon gondoskodnék, a mennyiben jobb 
díjazásról, a mint mondottuk, szó sem lehet.

Egészen eltekintve ettől, úgy hisszük, beigazol
tuk azt, hogy a dohánynagyárusok czéhe sokkal 
rosszabb helyzetben van, mint más érdektársai. 
Ennélfogva csak méltányos s igazságos volna 
azokat, akik az államnak hasznos szolgálatokat 
tesznek, azon kivételes engedményekben része
síteni, a melyeket itt említettünk.

És most egy szó magukhoz a nagydohányáru- 
sokhoz. Mi nem hisszük, hogy ezen czikknek 
közzététele állal a szóban lorgó kedvezmények 
meg lesznek adva. Annyira optimisták nem 
vagyunk! Hat akkor miért irtuk ezt meg? Mert 
mi abban a biztos meggyőződésben élünk, hogy 
ezen itt felsorolt kedvezmények már régen meg
adattak volna, hogy ha minden egyes dohány
nagyárus nem saját maga, hanem egyesült erő
vel mindnyájan törvényes eszközök felhasználá
sával javításokat kivívni vagy legalabn is a 
lehetőt kikérni törekednének. Az ország hatszáz 
dohánynagyárusa, ukik 80 millió korona forgal
mat csinálnak és a testőlő tevékenységük 
mellett csak csekély jövedelemre számíthatnak,

talán egyesült erővel nyúlhatnának mindama 
jogos eszközökhöz, melyek helyzetük javítását 
eredményezhetné! Szomorú, hogy indolencziájuk- 
kal oda jutottak, miszerint éppen abban az 
időben, midőn minden egyes érdeke előmozdí
tására törekszik, nyugodtan, összetett kézzel az 
államtól várják a segítséget.

Példátlanul áll ez. hogy egy hivatásos osztály, 
mint a milyen a dohányárusok osztálya, érde
keit annyira félreismerné. Méltányosabb és 
igazságosabb kívánalmak még sohasem létez
tek, mint azok, a melyeket a nagyon sokak 
közül itt előrántottunk.

Vegyesek.
A dohányárusok vasárnapi munkaszünete.

Majdnem rosszakarathoz hasonlít, ha mindazok- 
j után, a miket a dohányárusoknál behozandó 
I vasárnapi munkaszünetről eddig elmondottunk,
I ezen ügyet újra érintjük. Mi nem is tennők, 
í hogyha nem volnánk teljesen meggyőződve, hogy 

ezen legúhajtandóbb kivánalom egy szép napon 
mégis teljesedésbe fog menni. A mit ennél 
gáncsolnunk kell, csak az a késedelmezés, 
inelylyel ez az ügy hosszúra nyujtatik, a mely 

í  pedig gyorsabb elintézést igényel, mint a milyen 
eddig történt. Nekünk kötelességünk a vasár
napi munkaszünelnek szükségességét hangoz- 

i látni. Hisz minden helyen teljesen meg vannak 
| győződve, hogy reá szükség van, s a mi fődo

log, hogy törvényes intézkedésnek felelne 
meg. És ugylátszik az ut is megtalálhatott, hogy 
a vasárnapi munkaszünet ellen irányult aggo
dalomnak utolsó része is eloszlallassék. AliórL húz
zák tehát ezt az ügyet oly soká.

A koriakból a dohánygyáron át a nyugdíjba. 
Szerbiában újabb pdotahistóriáról beszélnek az 
emberek. Nem kisebb dologról van szó, mint 
arról, hogy a szerb uralkodó család titkainak 

1 egyik letéteményese, Csirics (lyörgy ezredes, 
Sándor királynak sok éven át volt szárnysegéde 
kegyveszteti lett. Csirics volt Sándor király 
legmeghittebb embere. Trónralépése, 1889 óta, 
egész a múlt évig mindvégig kitartott a király 
melleti, akinek minden dolgát ismerte. Milán 
exkirálynak és Risztics volt régensnek parancsait 
hiven teljesítette s ő volt az, aki megakadá
lyozta, hogy Sándor király anyjával, Natália 
királynővel ne jöhessen oly gyakran össze 
Belgrádban, amikor Natália kiutasítása előtt ott 
lakott. Natália ezért nagyon haragudott Csiricsrc 
és haragjának nyíltan és levélben adott volt 
kifejezést. Mikor két évvel ezelőtt Sándor 
király anyjához készült, (Isiricset visszahagyta 
Bécsben, mert Nalália figyelmeztette erre a 
királyt.

Csirics már olyan befolyást kezdett gyako
rolni Sándor királyra, hogy Milán veszélyeztetve 
látta általa az ő befolyását s igy módot kere
sett fia kedvenczének valami utón való eltávo
lítására. A  tavasz szál történt a szerb dohány
jövedéknek államosítása s ekkor Csirics ezredes 
szárnysegédet nevezték ki igazgatóvá Csirics 
kénytelen volt a konakot a dohánygyárral fel
cserélni s e miatt többször panaszt emelt 
Sándor királynál, aki hajlandó lelt volna (Isiri
cset régi állásába visszafogadni, de Milán fő- 
hadparancsnok megtiltotta az ezredesnek, hogy 
tovább is a koriakban alkalmatlankodjék. Csirics 
sértve érezte magát Milán nem remélt rendel
kezése miatt s lényegetődzölt, hogy katonai 
rangjáról le fog mondani és leleplezésekre 
készül. Milánnak besúgták a szárnysegéd nyi
latkozatai, aki rögtön nyugdijaztaltu és a do- 
hányjövedéknél viselt állásától is megfosztotta 
Sándor király egykori kegyenczét.

Pokolgép a szúnyogok ellen. A nyári üdülés 
e legapróbb, de legszemtolenebb állatkái bizo
nyos, hogy méltán felhívják az irtó harczi kedvet

maguk ellen. Most korszakot alkotó találmány- 
nyal állt elő egy bécsi ember, Theodor Kemp 
nevű, ő legalább azt állítja, hogy a szúnyogok 
ellen való védekezést végképpen megoldja az ő 
találmánya. Kétféle apparátust mutat be. Az egyik, 
a nagyobbik, a kertekben való hadjáratra alkal
mas. Olyan, mint egy csinos kézi kocsi, s kerekei 
között egy fűtőkészülék van elhelyezve. A  kocsi
ban egy katlan rejtőzik, benne színükig viz s 
abban bizonyos porok, amelyek eddig még a 
feltaláló titkát leszik. Oldalt egy cső nyúlik ki, 
amely trombita alakban végződik, s az öblös 
nyitáson át rettenetes gőzök áramlanak ki, 
ha a tüzelő-készülék működik. Es ezek a gőzök 
állítólag a szúnyogoknak tömeges halálát 
idézik elő. Szobákba és verandákra kisebb 
formájú gépet szánt a feltaláló. Egy kiskávé- 
főző masinához hasonló s felül tölcsérrel van 
ellátva, ahol a gőzök kiáradnak. Ezek a gőzök 
a feltaláló kijelentése szerint az emberre nézve 
nemcsak hogy nem ártalmasak, hanoin ellen
kezőleg üdilő hatással vannak, mert a levegői 
tisztítják.

Nők a magyar kereskedelemben. Az országos 
iparoktatási tanács pár nevezetes újítást hozott 
be a női kereskedelmi tanfolyamok szervezetébe. 
Ilyen például az, hogy a tanfolyamban rendes 
tárgyat csináltak a német nyelvből, a mi pedig 
eddig rendkívüli tantárgy volt. Szigorú rend
szabály, hogy a tanfolyam bukott növendékeinek 
ezután nemcsak a vizsgát kell ismételni, hanem 
a lanfolyaniot is. A tanfolyam növendékei 
állandó női felügyelet alatt kell hogy álljanak 
s az iskola idejének beosztása olyan lesz, hogy 
délután 5 órán túlra már nem esik leczkeóra. 
A tantárgyak tanításában az a reform, hogy az 
áru ismét egyesittessék a földrajzzal, több időt 
szentelnek ezután a fejben való számításnak s 
a váltó- és jogismeretről kimondták, hogy az a 
kereskedelmi levelezéssel együtt egy tantárgy s 
egy tanár kezébe kell letenni a tanítását. Végül 
elfogadta a tanács a női tanfolyamok tovább
képző kurzusát. Ez nyolc/, hónapig tart majd.

Hamis checkek. A napokban az összes 
európai fővárosok rendőrségéhez és ezek utján a 
bankokhoz az a figyelmeztetés érkezett, hogy legye
nek éberek egy nemzetközi check-hamisitó ban
dával szemben. A figyelmeztetés kissé későn 
érkezett, mert eddig már 150.000 forintot csaltak 
ki három fővárosban ; de elég jókor arra, hogy 
újabb 80.000 forint károsodástól mentse meg 
a berlini nemzeti bankot. A tolvajokat azonban 
nem sikerült kézrekerileni. A clieck-hamisi- 
tások mind a .lesek és Tsa bukaresti cég fiók
jától 150.000 frankot, az antwerpeni holland 
banktól <*0.000  forintot, a londoni County-Com- 
panytól 4500 forintot csaltak ki. A gyanú a cég 
egyik alkalmazottjára, Aronovicire hárult, akit 
tegnap letartóztatlak. Aronovici öcscse, aki azelőtt 
szintén a ezég szolgálatában volt, rendőri felügye
let alatt áll. A .lesek-bankbáz a tettesekről szóló 
tájékoztatásra hu-zonötezer frank jutalmat 
tűzött ki.

Segédszerkesztő : Heltal Nándor.

túl 22 .215 h/..

IV/80Í).
P ó th ird e tm é n y .

A z  aradi m. kir. pónzügyigazgatósúg köz
hírré teszi, hogy a i'olyó hó 2(í-án az aradi 
dohány nagy áruda kezelésének betöltése czéljá- 
ból kibocsátott fenti szánni ajánlati h irdetm é
nyében a betöltendő nagyáruda IHtIH. évi Ibr- 
galnm tévesen van Ü77.71Í7 forinttal kitüntetve, 
mert a tényleges összforgalom csak 17 I t i a 7 frt 
vo lt.

Miről az érdekeltek a h irdetm ény többi 
részének változatlan fentartása mellett ezen. 
nel órtesittolnek.

Aradon, IMiltt május Ül-én.
M. h ir . 1V ti e fV t/í/ iy a z(j a (ó mi </.



DcutNcher Theil,

„ D O H A N Y A R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E "
(O R G A N  D É R  TABAK -GRO SS -  U N D  K L E I N  V E R S C H L E IS S E R  U N G AR N S ) .

I N H A L T .  Nothweudige Aenderuugen. — BegUnstiguugen. — Verinischtes. — Auuoucen.

Nothwendige Aenderungen.
(Von cinem Trafiknnteu).

Wenn mán bercits cin Viertel-Jahr- 
huiidert den Tabak-Kleinverschloiss be- 
treibl und zwar mit Lust und Liebc 1 
zűr Sache pllegl, dann hat inán aucli, 
meines Erachlens nácin cin wachsames | 
Auge fül' alldas, was im Verschleisse 
nothwendig wiire. Audi bei mir trilt 
diesel- Fali cin. [eh belrachle niimlich 
meine Trafik keineswegs als ein mir, 
zűr Verabfolgung von Zigamm an das 
Publikum überlassenes Stückehen Havon, 
sondern ich belrachle sie, als Geschál'l, 
welch’ Letzteres, so weit dics möglich ist, 
ausgebreitet und vergrössert vverden muss. 
Selbstverslandlich gebörl dazu das Bc- 
obachlen des Geschaflsganges in Bezug 
dér mehr oder weniger gewünschten 
Sortén, und eben das Resultal dicsei' 
Beobachtung möchte ich hier mitgelheilt 
habén.

Beginnen wir bei dón Xigarren, so zeigt 
sicli, dass dér Gesclnnaek des Publikuma 
ganz entschieden den túlidon Sortén gilt, j 
das allgemeine Verlangen nach liehten | 
Deckblattern beweist diós deutlich, nach- ' 
dem, oh mit Kecht oder Unreehl, das | 
Publikum annimmt, dass die lichlen Xigar- i 
ren aucli leichl sind. Und dicsér Wunsch 
wird bei allén Sorién Iául, ja sugár die- 
jenigen Kaucher, welche die Virginer- 
Xigarren consumiren, sind ausnalunslos 
ganz troli, wenn sie lichte Xigarren erlan- 
gen kőimen. Ich denke, dass dieser 
Umstand ein Fingerzeig fiir die Fabri- 
kation sein sollte, indem es gar niclil 
sclnver fallen wiirde, den besonders 
kraftigen Tubák als Einlage beiden Xigar
ren nielil in Verwendung zu bringen.

lm Grossen und Ganzén gibl es im 
allgemeinen Versclileiss, mii Ausnahme 
dér Virginer keine andere Sorté, welche 
maii als besoncleres kifliiig bezeichnen 
könnte. Gleichwohl wird trolzdem geklagl, 
dass die Xigarren hilufig zu scliarf sind. 
Dazu komiul nocli, dass einzelne Fabri- 
ken, besonders slarke Tabake als Einlage 
verwendcn, was dann umsomehr aulfiillt.

|)er allzurasche Wechsel in dér Aus- 
folgung dér versebiedenen fabrikate triigl 
ebenfalls dazu bei, den Gesclnnaek des 
Publikums manigfachen ünannehmlich- 
keiten auszusetzen. Hat sich niimlich ein 
Raucher an eine Sorté gewöhnt, selbst 
dann, wenn sie ihm nichl ganz enlspricht, 
so wird ihm Gelegenheit gegeben sich in 
wenigen Tagén wieder an eine andere ! 
Sorle gewöhnen zu müssen, aus welchem 
Grunde dér Verschleisser ein schwieriges 
Arbeiten hat, dicse VViinsche zu befriedi- 
gen. wenn dics überhaupt möglich ist. 
Ferner isi es ein Uebelstand, dass die 
Főimen nichl gleich sind. Wohl habé ich 
in dicsen Blaltern bercits darüber gele- 
sen, warum die Formen dér Xigarren 
nichl gleich sein kőimen, alléin ich 
denke, dass es ducii nichl nothwendig 
wiire, llnterschiede zu gestatten, wic zum 
Beispiel die Bb. aus dér Szomolnoker

Fabrik gégén die Bb, welche in dér 
Franzstiidter Fabrik erzeugt wird, aufweist.

Dass wir im allgemeinen Verschleiss 
viel zu wenig Sortén habén, wurde hier 
ebenfalls schon olt erwahnt. Doch wenn 
es hiefür aucli welche Gründe iminer 
gébén sollte, die dem Wunsche, die Sor
tén zu vermehren, entgegenstehen, so 
könnte mán doch die beiden dringend 
nothwendigen Sortén, á -l und 10 Kreuzer 
ineiner Meinung nach, ölnie grosse Schwi- 
rigkeiten anfertigen und in den Verkehr 
bringen. Eine Sorté Xigarren á 4 Kreuzer 
ist dringend nothwendig für den iirme- 
ren Mitlelstand, dem mán uin 4 Kreuzer 
eine möglichst grössere Xigarre gébén 
müsste, als es die 5 Kreuzer Guba ist. 
Das Sinken des Consuins dér Guba 5 
stiinde dagegen in gar keinem Verhiiltniss 
zu dem Prosperiren ciner solch neuein- 
gefiilírtén Sorté. Was jedoch eine neme 
Sorté á 10 Kreuzer betrifft, so wiirde sie 
allerdings die Regalitas állmaiig verdran- 
gen. sie würde jedoch cinen weit höheren 
Umsalz geniessen, als die Regalitas, zumal 
dann, wenn sie gefiilliger in dér Fönn, 
kleiner und dünner, wie die í) Kreuzer 
Xigarren erzeugt werden wiirde. Sind diese 
offenbaren Miingei bei den Xigarren (leüt
heti wahrnehmbar, so lassen sich dagegen 
bei den Xigaretten dicse Miingei nur mit 
Hilfe dér Combination entdecken, obgleich 
die Gründe, welche ich vorbringe, jedem 
einleuchten dürften. Wir besitzen im 
allgemeinen Verschleiss H, sage drei ver- 
schiedene Sortén Xigaretten á ‘U Kreuzer, 
dagegen zu 21/, Kreuzer nur eine, zu 
zwei K re üzem 2, zu 1V> Kreuzern 2, zu 
I Kreuzer 2 Sortén. Warum? Verallge- 
meinert sieti das Xigarrettenrauchcn hie- 
durch? Das allerdings! Es ist nichl zu 
leugnen, dass die grosse Auswald eben
falls dazu belliigt, dieser Sortén cinen 
grösseren Gonsum zu versehaffen. Aber, 
mán vergesse nicht, dass nicht allé diese 
Xigaretten ;t V» Kreuzer von Sehuster- 
jungen und Hordárén geraucht werden. 
Nein, im Gegentheil. Diese drei billigsteu 
Sortén werden zumeist von Leiden ge- 
raucht, die recht gut 1 und 2 Kreuzer 
für eine Xigarrelle ausgeben könnten. Diese 
C.lasse Leute ist daher insoferne sehr 
gering besteuert, indem mán ihnen eine 
verhaltnissmassig bessere Xigarrette á S  
Kreuzer gibt, als es die zu I Kreuzer 
ist, ganz abgesehen davon, dass ihr 
Gonsumenl eine Auswald hal, wie bei 
kciner anderen Sorté, und zwar: stark, 
inittelslark, leichl, mit und ohne Mund- 
stück. Ich glaube daher, dass dér grosse 
Gonsum dieser billigsteu Sortén einen 
innneiisen Schaden für den Verschleiss 
bedeulet und dass mán denselben in 
dieser Weise nicht fürdeni, im Gegen- 
theil einschranken müsste. Die Tabake, 
niimlich die geschnittenen Rauchtabake, 
sind dér fást einzige Ariikéi, über den 
kein Wunsch Iául wird. Die ordinaren 
Sortén, von dér armsten Bevölkerung 
geraucht, begegnen überhaupt keinerlei 
Ki'itik, und die besseren Sortén, die wer

den bekanntlich in solch geringem Masse 
gekauft, dass es sich gar nicht verlohnt, 
darüber eine Meinung abzugeben. Die 
kleinen Piickchen türkischer Tabake 
dagegen könnten ebenfalls ein Bereiche- 
rung in Hinsicht dér Vermehrung dér 
Sortén vertragén. Was die grossen Páck- 
ehen á 100 gramm betrifft, so geniessen 
diese ihren Absatz fasst ausschliesslich 
bei den Zigarreltenfabrikanten. Es ist das 
ein Beweis hiefür, dass mán noch immer 
bei dér Xigarrettcnf^irikatioii selbst dann 
viel Geld verdienen kann, wenn mán auch 
den Tabak noch so theuer bezahlt. Selbst- 
verstandlicli habén diese unberufenen 
Fabrikanten ihre Launen beim Einkauf, 
indem sie mit Vorliebe gewisse Fabri- 
kate suchen. Wahrscheinlich erzeugen  ̂
manche Fabriken den Tabak derart, dass 
die Zigarrettenstopfer damit leichter und 
besser arbeiten können. Es ist dies wohl 
nicht sehr sehlau, ich erwahne es aber 
aus dem Grunde, mii möglicherweise eine 
Aenderung in dem Schneiden des Tabakes 
lierbeizuführen, eine Aenderung welche 
den Xigarrettenstopfern denn doch vieleicht 

. ihr unsauberes Handwerk legeli würde.

Begünstigungen.
Es ist nur zu natürlich, dass bei cinem 

Handel, wie es derjenige des Tabak-Gross- 
verschleisses und wo dér Nutzen, auf Hun- 
derlstel Kreuzer ausgerechmrl, ein minimaler ist, 
dass es dabei hauptsiichlich auf die Ersparnisse 
ankomml, die ctwa gemacht werden könnten, 
soll sicli das Gescháft nur irgendwie rentabel 
gestalten. Bei dem Umstande, dass mán bei 
Vorgebung dór Grosstrafiken an kornpetenter 
Slolle gewöhnt isi, das billigste Olt’ert anzu- 
nehmen, gibt os leider nur allzuviel OíFerenten, 
welche aus Unkenntniss dér Sachlage die un- 
sinnigslen Offerte einreichen. Hat aber Jomaud 
diósén Schritt schon gethan und hat or eine 
Tabakgrossverschleiss-Lizenz erlangt, so ist es 
in den meisten Falion sclnver, das Geschiift 
aufzugeben, weil thoils die investirten Kosten, 
tlieils eingegangene Verpílichtungen verschiede- 
ner Art. die Aullassung des Geschiiftes nicht 
wunsckenswerth machen. Daher komint es 
auch, dass diese allgemeine Zufriedenheit, 
welche jedochv wie mán sieht, imaginar ist, 
falsch aufgefjsst wird und im Allgemeinen dér 
Glaube entslebl. itass es auf Got les Erdboden 
kein besseres Geschiift gibt, als dasjenige einer 
Gi osstrnfik.

Wie wenig dem T  ibakvei scbleis-e damit 
gedient ist, wenn die Verschleisser blos dér 
Éhre wegen ihr Geschiift fűhren, das zu erörtern. 
haltén wir für übeiflűssig, zumal es schon zu 
of» gesagt wurde. Zu wünschen wftre es jeden- 
falls, dass Jeder, dér im Dienste einer Sache 
stehí, dafür auch materiell entlohnt w.jrde. 
Alléin, die Verhaltnisse sind hierso eigenthürn- 
licher Ari, dass maii auch den Arbeitgeber 
nicht gut bcschuldigen kann. er miize sein 
Heclit als solcher vollstündig aus. Es isi eben, 
gemiiss dem amtlichen Gebaliren, das stets das 
billigste Offert zu heachten hat, nicht anders 
möglich. als so zu verfahren, wie es geschieht 
und damit sind auch samrntliche Klagen, welche 
hierüber vernommen werden, nicht sanirungs- 
ffthig. wenigstens nicht derart, dass ein anderer 
Modus bei dér Vrergobung dér Grosstrafiken 
el was daran iindern könnte.

Unter solchen Umslánden wiire es jedoch 
Pílicht dér leitenden Kreise, darauf zu aclden,

I dass Denjenigen, welche in ihren Diensten 
stelien und durch die Maciit dér Verliftltnisse
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gezwungen sind, um kargen Lohn zu arbeiten, 
dass ihnen zumindesl, dórt wo es möglich ist, 
Begünstiguugen einger&umt werden, wie sie 
andere Geschíiftsleute nicht geniessen. In erster 
Reihe ist es die Einkommensteuer, bei welcher 
diese Begűnstigungen zu Tagé treten müssten. 
Gleich dem Banquier, dem reichen I'rodukten- 
handler oder Grosskaufmann, gleich den Ver- 
trotern und Inhabern dér grőssten Industrie- 
Unternehmungen, hat auch dér Grosstrafikant 
seine Einkommensteuer zu fattiren, nur mit dér 
scharfwirkenden Ausnahme, dass er jeden 
Kreuzer sehr genau einbekennen muss. wahrend 
Diejenigen, welche viel an ihren Geschüften 
verdienen, dazu nicht verhalten werden können. 
Und geradeso, wie dér machtige Handel und 
die Grossindustrie, 10°/0 ihres Reineinkommens 
an Steuer zu entrichten habén, so auch dér 
Grosstrafikant, dér an seiner Waare nicht sel- 
ten mehr. als die Kosten verdient. Ist das ge- 
recht? Ist das biliig? W ir glauben doch, dass 
ein Unterschied gemacht werden sollle, wenn 
Jemand an dem Verkauf von Waaren im Werthe 
von hundert Gulden 70 Kreuzer verdient, oder 
ob er dabei 7 Gulden und nicht selten mehr 
dafur ins Verdienen bringt. Das ist so sonnen- 
klar, dass es keinerlei Erlilutung bedarf, am 
allerwenigsten sollte es aber dórt einer Erlaute- 
rung bedürfen, wo mán diese Umstande genau 
kennt und von wo die Besteuerung eigentlich 
ausgeht.

Eine zweite, nicht zu unterschützende Be- 
günstigung, sollte auch den Grosstrafikanten 
bei ihren Frachfzahlungen eingeraumt werden. 
Jeder Grosskaufmann. jeder Industrielle geniesst 
bei seinen Verfrachtungen von Seite dér Bahn 
Refaktien, dér Grosstrafikant nicht. Warum ? 
Weil er einen Artikel verfrachtet, den dér 
Eigenthümer dieser Bahnen, dér Staat, erzeugt 
und in den Handel bringt? Hunderttausende 
von Meterzentnern Waaren werden jahraus. 
jahrein, theils von den Schiffen, zum grőssten 
Theil aber, von den Bahnen, zu den verschie- 
denen Verschleissstellen transportirt. Unseres 
Wissens nach sind die Frachtsátze dieselben, 
wie für jeden privátén Kaufmann, und selbst 
dórt, wo ein Grosstrafikant wirklich eine Re- 
faktie geniesst, geschieht dies indirekt durch 
seinen Spediteur, und das auch nur dann, 
wenn dér Betreffende Waaren anderer Art 
ebenfalls zűr Verfrachtung übergibt.

Mán wird einwenden. dass dies Kleinigkeiten 
sind und dass dér Verwallung des Monopols 
nicht die Aufgabc zufallen kann, sich darum

zu kümmern, in welcher Weise die Inleressen 
dér Grosstrafikanten gewahrt werden sollen. 
Mit Verlaub! Es handelt sich hier um die 
Existenzffdiigkcit Derjenigen, welche ein gut 
Stück Arbeit für das Tabakmonopol zu voll- 
füliren habén, und da dürfte es doch am 
Platze sein, wenn dér Staat in irgend einer 
VVeise für dérén besseres Fortkommen sorgt, 
nachdem von einer besseren Besoldung, wie 
erwahnt, nicht die Rede sein kaim. Ganz ob- 
gesehen davon, glauben wir aber auch nach- 
gewiesen zu habén, dass es gerade die (jíiIde 
dér Grosstrafikanten ist, welche zugleich 
schlechter drauskommt gégén jeden anderen 
Berufstrager. Es isi nur ein Akt dér Billigkeit 
und Gerechligkeit, wenn jenem Standé, welcher 
sich dem Staate gegenüber nützlich macht, 
Ausnahms-Begünstigungen in Anwendung ge- 
bracht würden, wie wir sie hier crwühnt 
habén.

Und nun aber ein Wort an die Gross
trafikanten selbst. W ir glauben nicht, dass durch 
Veröffentlichung dieses Artikels die in Rede 
stehenden Begűnstigungen gewfdirt und zuge- 
standen werden. So optimistisch sind wir denu 
doch nicht! Warum wir dies gleichwohl nieder- 
schreiben ? Nun, weil wir vollstandig dér Ueber- 
zeugung leben, dass die in Rede stehenden 
Begűnstigungen schon langst eingeraumt wor- 
den waren, wenn nicht jeder Grosstrafikant 
seine eigenen Wege gehen würde, wenn Allé 
mit vereinter Kraft jedes gesetzliche Mittel cr- 
greifen würden, um Verbesserungen anznstreben, 
eventuell um Mőgliches zu erbitten. Sechs- 
hundert Giosstrafikanten im Lande, die einen 
Urnsatz von über achtzig Millionen Kronen er- 
zielen und die bei ihrer aufreibenden Thatig- 
keit nur sparlich ihr Auskommen íinden, diese 
sechshundert Stautsbürger sollten nicht ver- 
eint jene Rechtsmitlel ergreifen, die ilirc Lage 
verhessem könnten ! Es ist Iraurig, dass die In- 
dolenz soweit gotricben wird, und dass mán in 
einer Zeit, wo Jcdermann sein Interessé zu 
wahren bemussigt ist, die Hande ruhig in den 
Schoss legt und die Hilfe von Allah erwartet. í 
Es stelit ganz beispiellos da, dass eine Be- i 

rufsklasse ihre Interessen so wenig wahrnimmt. 
wie diejenige dér Grosstrafikanten. Billigere 
und gerechtere Würische hat es gleichfalls noch 
nicmals gegeben, als diejenigen, die wir hier , 
erwahnend, aus dér grossen Zahl hervorgegrifien 
habén.

Vermischtes.
Die Sonntagsruhe dér Trafikanteii. Fás! sieht 

es einer Malice ahnlich, wenn mán, nach aII- 
deni, was wir über die einzuführende Sonntags
ruhe bei den Trafikanton bereits gesagt habén, 
diese Angelegenheit nochrnals berührt. W ir wür
den es ja auch nicht thun, wenn wir nicht die 
vollste llebcrzetigung hűtlen, dass dieser berech- 
tigleste aller Wünsche, denn doch eines schönen 
Tages erfüllt werden wird. Was wir dabei gleich - 
wohl bekritteln müssen, ist die Saumseligkeit, 
mit welcher eine Angelegenheit in die Bangó 
gezogon wird, die eine raschere Erledigung 
erheischt, als dies dér Fali ist.

Es entíüllt für uns die Píllicht, die Nothwen- 
digkeit dér Sonntagsruhe ausdrücklich zu beto
nén. Mán ist ja allerorten volltandig überzeugt, 
dass sie nothwondig und, was die Hauptsaclie, 
dass sic einer gesetzliche B stimmung Folge leisten 
würde. Auch scheint dér Weg gefunden zu sóin, 
um selbst den letzten Rest irgend eines Beden- 
kens zu beseitigen, dér etwa gégén die Sonntags
ruhe sprechen würde. Warum alsó wird die 
Angelegenheit in die Lángé gezogen ?

Hilfaredakteur: Ferdinanü Heltai.
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