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T A R T A L O M .  Szükséges refotrnok. — Ajánlat. — Ilii de lés.

Szükséges reformok.
A száz id es ez ev alkonyán vagyunk. 

Oly két esemeny ez, amely valóban az 
egész tetterőt igényli ott, ahol újat szük
séges alkotni vagy az előmenetelt elő
mozdítani.

Egy fel század vándorolt az örökké
valóság világába, amióta Magyarországon 
a dohányegyedáruság behozatott. Aki 
az akkori dohányegyedáruságot a mai
val összehasonlítja, természetesen arra 
az eredményre jut. hogy e tekintetben 
hatalmas fordulat állott be, amennyiben 
nem csak a hozadeknak anyagi értéké 
lett más, hanem mind. sőt a legcsekelyebb 
változás, amely behozva lett, magán hordja 
a gyakorlatisáig es hasznosság bélyeget.

E szerint azt az álláspontot lehetne 
elfogadni, hogy az idő a jövőben is 
mindama hasznosat fog hozni s bevégezni, 
aminek még törtennie kell. A múltra 
való utalás es utalás a látható ered
ményre, képes volna minden további 
előrehaladó munkásságot megbénítani. Az 
előrehaladásból eredő eredmény amúgy 
is oly időbe esik, amely az egész vilá
got az előrehaladásra kenyszeritette. H i
szen a legutóbbi 25 ev alatt a technika 
terén oly felfedezések és vívmányok 
jegyezhetők fel, amelyek ezelőtt százado
kon át sem fordultak elő.

Az eredmény tehát nem szolgálhat 
semmiesetre zsinórmértékül annak mér
legeléséül, vájjon az újítások szükségesek. 
Igaz. nem lehet eltagadni, hogy a dohány- 
gyártás térén leimutatható gepfelfedezé- 
sek teljes figyelmeit érdemelnek, igaz, 
hogy nem csak a hygienikus rendszabá
lyokra fordittatik nagyobb gond, neve
zetesen a terméknek magának nagyobb 
fontosság tulajdonittatik, mint azelőtt, 
bár ezzel úgy hiszszük meg mindig nem 
történt meg az egész. Mert tulajdonke- 
pen az összes kérdések legnagyobb es 
legfontosabb kérdésé még nem lett m eg
fejtve, amely a következő mondatban 
nyilvánul:

,,M ir e  is van tulajdonképpen szükség
Akarva nem akarva vegyünk csak egy 

külföldi dohány- es szivargyárnak árjegy
zékét kézbe, oly gyárnak, melynek évi 
fogyasztása nem több, mint Magyarország 
valamely vidékének s mit találunk? Min
denekelőtt találunk választást a nyújtott 
termékekben, továbbá találunk szivarokat, 
feljegyezve minden árban, megtaláljuk 
azok különféle erősséget feljegyezve, 
mint például: erős, félerős, könnyű, na
gyon könnyű, stb. Találunk szivarokat 
minden hosszúságban, minden formában, 
szóval találjuk mindazt, a mit találni 
muszáj, hogyha arról van szó, hogy

ennél több kívánni való nincs. Ellenben 
vegyük a m. k. dohánygyáraknak ár
jegyzékét kezhez s azt fogjuk találni;

Hogy az általános elárusít isnak árjegy
zéke, tehát azon válfajoknak az árjegy
zéke, amelyek .íz egész fogyasztásnak 
95 százalékát kepezik, A-nál kezdődik s 
I-nel végződik. Azután egy pár fajta szi
varka es dohány, amely utóbbiak cse
kély fogyasztásuk daczára, megfoghatat
lanul erősen vannak képviselve.

Hogy lehet itt gyors kelendőségről 
beszelni, mikor az eladó a vevőben azt 
tetelezi föl, hogy eleiében nem fog más 
dohányozni valót kapni, mint azt, ami 
felszázad előtt be lett hozva, vagy azóta, 
amióta az árjegyzékben uj fajták szere
pelnek ?

Nagyon tévés felfogás az, hogy czel- 
szerlitlen egy oly fajtát, amely nagy for
galomnak örvend, egy uj fajtának be
hozatala által fogyasztásában csökkenteni.

Mi ezt nem találjuk, sőt megengedjük 
magunknak itt saját véleményünkét oly- I 
kép nyilvánítani, hogy az adott körül
mények között egy ily felfrissítésnek 
jelentékeny haszna lehetne es erre kívá
nunk példát hozni:

Tegyük föl azt az esetet, hogy a 
brittanika-szivar kapna ezúttal egy kon- 
kurrenst egy kisebb szivarban, ugyan
azon árban.

Mi történnék? A brittanika minden 
esetre veszítene a fogyasztásból egy 
negyedet vagy egy harmadot, ennek el
leneben az uj szivar arra ösztökélné, 
hogy belőle több eiadassek, több fogyasz- 
tassek el. ami egeszen természetes, mert 
semmi sem ingerel úgy, mint az újság s ! 
szokatlan.

A  brittanika a maga nemében jo, sőt ! 
kitűnő hihet, azonban meg kell engedni, 
hogy nem lehet mindig pástétomot enni 
es hogy ennél rosszabb etel is kepes 
változásánál fogva az étvágyat gerjeszteni.

Es igy történik ez minden fajtánál, 
kivete nélkül.

A  különlegességi fajta szivarok nem 
kepesek kisegitőleg hatni, amennyiben 
már az elnevezésük „különlegességek4' a 
valódi dohányzóban aggodalmat támaszt, 
azonkívül ezen szivarok nagyon nehezen 
kaphatók és azért a dohányzó részéről 
nem is tekintetnek az egyedáruság szi
varjainak. Hisz van sok dohányzó, aki 
nem is tudja, hogy a különlegességi fajok 
ép úgy kincstári gyártmányok, mint 
egyéb más szivar.

A legszükségesebb es legsürgősebb 
reform, amely eletbeléptetendő volna, 
nézetünk szerint, az egesz árujegyzéknek 
tökéletes megváltoztatásában állna. Nem 
először történik, hogy erről beszélünk s

talán nem is utoljára. Ez annak bizonyi 
tékául szolgáljon, hogy az általunk meg
jelölt irány egyelőre egyedüli, melynek 
értelmében haladni kellene, ha azt akar
juk, hogy a szép reményekre jogosító 
dohányegyedáruságba uj elet támadjon.

Hogy véleményünkét e felől felülete
sen nem nyilvánítottuk, szerény aján
latunkat a következőkbe kívánjuk össze
foglalni. Ezen ajánlatunk nem önkényes. 
Ajánlatunk a dohányárusoknál eszközölt 
eszleleteken, továbbá a részint stagnáló, 
részint visszafele menő sz írnokban, me
lyek a bevezetett fajok fogyasztásánál 
észlelhetők, alapszik.

A  szivarnemek választékának, valamint 
annak hiánya, amely az Ízlést kielégíteni 
képes, mind érezhetőbbé válik, amiről 
biztosíthatjuk.

És (‘.szerint a mi ajánlatunknak a 
kívánt érdeklődést kellene felkelteni, a 
mennyiben ez idő szerint csak a sziva
rokról beszelünk.

1. A 9 kros Regalitas szivarnak egy 
versenyző szivarra volna szükségé, amely 
erősebb volna, mint ez. Esetleg a R e
galitas ára 1 krral fel is volna emelhető es 
egy uj 9 kros szivar volna előállítandó.

2. A Trabuco szivar, amely általános 
közkedveltsegnek örvend, szinten egy uj 
forgalomba hozandó szivar által volna 
helyettesítendő. Ezen uj fajta szivar, ha 
tetszetős formát kapna s középerősnek 
bizonyulna, előreláthatólag nagy kereslet
nek örvendene.

5. A  Brittanika szivar elbírna maga 
mellett egy kis. mindkét felen hegyes, 
erős 7 kros szivart.

4. A  brazíliai Virgini ival fel kellene 
hagyni s helyette egy uj virginiai dohány
ból készült erős. hasonló nagyságú 4 kros 
szivar volna előállítandó.

5. Az Operasnak hosszabbnak és vé
konyabbnak kellene lenni s G krajezárba 
kerülni. Ezen szivarnak úgy látszik csak 
az ízléstelen forma van ártalmára, sőt 
egy a Damas szivarhoz hasonló, nők és 
gyermekeknek szánt 6 kros szivar kelet
jének mi sem állna útjában.

6. Az E. Cuba szivar teljesen meg
felel s ez is egy 5 kros parallel-szivart, 
mely elég erős volna, elbírna maga 
mellett.

7. A  Virginia szivar az egyedüli, ame
lyen változtatni nem szükséges.

8. Az F. szivar minden jelentékenyebb 
hátrány nélkül elbírna egy mellékfajta 
szivart á 3l a krajezár, amely nagyobb, 
erősebb s tartalmasabb volna.

9. A H. szivar, amely a jelenlegi mel
lett teljesen megfelel, szintén elbírna egy 
mellékfajtát, amelynek azonban nagyon 
gyöngének kellene lenni.



2 UO 1IÁN Y Á R U S O K  K Ö Z L Ü N Y E .

A zon k ívü l ism ételjük  ama reg- n y ilvá 
nított óhajunkat, h o gy  am ennyiben a 10,
!) és 8 kros sz ivarok at ez id ő  szerin t 
újonnan b eveze tn i, il le tő le g  m e g v á lto z 
tatni nem lehetne, a  F a vo r ita s  es O peras  
szivarokat a k ü lön legesség i e lá ru sitásbó l 
k ivenni s az á lta lános e láru sitásba  b e 
vinni s ig y  a n agyob b  fo rga lm a t b iz to s í
tani kellene.

És m ost e g y  fe lh ívás t intézünk a m. k. 
dohány iga zga tó sá gh o z , m elynek  különös 
s zo rgo s  és á ldásdus te v ék en y s é g é t clicsé- 
rő le g  e lism erjük. V a jh a  ő a mi a ján la
tunkat, am ely  p o z it ív  tén yeken  alapu l, 
annak tek in tené, h o g y  igyek eztü n k  neki 
ú g y  a k özön ség , m int az e láru sítók  v é 
lem én yét k özvetíten i.

M i e g y  c sepp e t sem  kételkedünk, h o gy  
a mi eszm ecserénk  azon a helyen  le g 
n agyob b  m érvben  o sz tva  lesz, ahol a 
ja v ítá s  iránti szándék fen fo ro g  és v a ló 
ságban m eg  is van.

E zen  okb ó l a mi javas la tunk  csak azt 
czé lozza . h o g y  a m. k. d oh á n y iga zga tó 
ság  ennek a s zü k séges ségé t a le g m a g a 
sabb helyen  e lő te r jes zs ze . h o g y  ezen 
sürgősen  szü kséges  re fo rm ok  a ta g a d 
hatatlanul e lő r e tö rő  üzem  tö k e le te s ité s e -  
nél a lka lm azásba vétessen ek .

_iI71 10
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Ajánlat.
A balassa-gyarmati ni. kir. pén>ügyigazgaló- 

ság közhírré teszi, hogy a sziráki dohánynagy- 
árudának kezelése f. évi dtczembor hó 18-án 
délelőtti 9 órakor ezen kir. pénzügy igazgatóság 
hivatalos helyiségében nyilvános árlejtés utján 
a kedvezőbb ajánlattevőnek átadatni fog, fon
tait ván magának a kincstár azon jogot, hogy 
az ajánlattevők közölt az eladási százalék figye
lembe vétele nélkül szabadon választhasson. A 
jelenlegi dohánynagyárus a kezelésért 2.2J/n-nyi 
eladási díjban részesült, niig a bélyeg és váltó 
űrlapok eladása után 1 • 1 l/*°/o“ny* jutalékot kap.
A dohánynagyáruda évi forgalma dohánygyárt
mányokban 40000 frlra, bélyeg és váltóanyag
ban 1000 frlra rúg. A dohányanyag beszerzése 
a budapesti d .hányáruraktárból, bélyeg és 
váltó ür-apokó a sziráki kir. adóhivataltól esz- 
közlendő. A vállalkozó köteles 2500 fit értékű 
dohánygyártmány anyagot mint csonkithatlan 
tartalékkészletet és azonfelül 1500 frt értékű 
dohánygyártmány anyagot mint forgalmi rr.eny- 
nyiséget állandóul raktáron tartani s úgy a 
dohánynagyárudát, mint az azzal összekötött 
kisárudát Szirák község legjobb forgalmú helyén- 
csinos és száraz bolt és raktár helyiségben el
különítve, más üzlettől elhelyezni és a keze’ést 
a megjelölt napon átvenni és a fennálló szabá
lyok által előirt könyveket pontosan vezetni.

A  kincstár a vállalkozónak meghatározott 
jövedelmet nem biztosit, miért is az eladási 
díjnak felemelése iránti utóbb netán beadott 
kérvények, sem esetleges kárpótlási igények 
figyelembe nem fognak vétetni.

Az árlejtés írásbeli zárt ajánlatokkal törté
nem!, mely Írásbeli zárt ajánlatok az alább irt 
minta szerint 1 korona bélyeggel kiállítva az 
elől kitűzött határidőig 400 frt bánatpénzzel 
ellátva ezen kir. pénzügyigazgatósághoz nyúj
tandók be. Ezen írásbeli zárt ajánlatok ajánlat
tevőnek erkölcsi és vagyoni bizonyitványnyal 
szerelendők föl. A  400 frlnyi bánatpénz vagy 
készpénzben vagy ovadékképes értékpapírokban 
csatolandó az ajánlathoz.

Oly ajánlatok, melyek ezen kellékekkel ellátva I 
nem lesznek, vagy 1809. évi deczember hó |

18-ikának reggeli 9 órájáig be nem adatnak, 
vagy oly egyénektől származnak, kik terhes 
szerződés kötésre nem képesek, vagy csőd alatt 
voltak, vagy kik jövedéki kihágás miatt jog- 
érvényesen elmarasztaltattak, avagy mint állami 
egyeddrusági tárgyak eladói ettől olmozdiltattak, 
figyelembe nem vétetnek.

Ha vállalkozó a nagyárudát a kitűzendő 
napon nem venné kezelésbe, bánatpénzét el
veszd és kárára és költségére az uj árlejtés alá 
fog bocsátatni.

Ajánlati minta. Én alulírott késznek nyilat
kozom a sziráki dohánynagyáiuda kezelését az 
árlejtési hirdetményben foglalt feltételek és az 
erre vonatkozó szabályok pontos betartásának
kötelezettségével........._-°/o szóval-------- ----- -----
száztóli tőzsdij mellett el válla ni, minek bizto
sításául erkölcsi és vagyoni bizonyítványomat 
és a 400 frlnyi bánatpénzt idecsatolom.

Kelt...... ...... ..............
A  lepecsételt ajánlat külsejére Írandó:

Ajánlat a sziráki dohánynagyáruda elnyerése 
végett.

B ilassa-Gyarmat, 1899. évi r.ov. hó 18-án.

M. k r. pénzügyigazgatóság.

52208, IV.
18! >‘J.

Ajánlát.
A zala-egerszegi m. kir. pénziigyigazgalóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Zala- 
megye területén fekvő Csáktornya nagyközség
ben üresedésbe jötl dohánynagyáruda kezdésé
nek adományozása czéljából '/árt Írásbeli aján
latok utján 1899 évi november hó 27-én d. e. 
10 órakor alulírott in. kir. pénzügyigazgatóság
nál versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
állal az eladás után igénybevehelő jutalék fogja 
képezni és a doháynagyáruda kezelésével az fog 
megbizatni, ki a legcsekélyebb eladási jutalékot 
fogja követelni, mindazonáltal a kincstár fen- 
tartja magának azon jogot, hogy versenyzők 
közölt szabadon választhasson, ez okból egyes 
ajánlattevő semmi esetben sem támaszthat igényt 
azért, mert ajánlata el nem fogadtatott.

Ezen dohány árudához, melynek átadásé az e 
tárgyban hozandó magas miniszteri határozat 
1* érkezése után fog eszközöltetni, anyagbeszerzés 
végeit 198 dohánykisáius van utalva.

Évi forgalma 1 18 928 irtot fesz ki és saját 
kicsinybeni eladása egy éven át 3837 frlra rúg, 
a bélyeg és váltó űrlapok eladásának kötelezett
sége, szóban forgó dohányáruda kezelésével 
egybe van kötve, mitől egy és egy fél (l'/8) % -nyi 
eladási dij jár. Az eddigi dohánynagyárus egy 
és egyfél (l'l*) % -nyi eladási jutalékot élvezett. 
A dohány és szivar anyag beszerzése végett a 
nagykanizsai m. kir. dohányáru raktárhoz van 
utalva.

A kincstár a kérdéses áruda kezeléséből ki
folyólag bizonyos meghatározott jövedelmet nem 
biztosit és ez okból esetleges későbbi kérvények 
az eladási jutalék utólagos felemeléséért nem 
fognak figyelembe vétetni, valamint kárpótlási 
igények sem támaszthatók.

Vállalkozó köteles (3000) háromezer frtnyi 
értéket képviselő csonkithatlan dohányanyag 
készletet tartani, azonkívül napi eladása, vala
mint a hozzá utalt kisárusok kielégítésére szük
séges dohányanyeg mennyiséget is beszerezni.

Ezen kisárudával egybekötött dohánynagy
áruda Csáktornya nagyközség közepén egy töké
letes száraz és csinos bolti és raktári helyiség
ben elkülönítve személyesen kezelendő, kötelezve 
lévén az illető nagy árus mindazon könyvek és

feljegyzések vezetésére, melyek a dohánygyári 
mányok eladására vonatkozó szabályok 44. $-bnn 
felsorol vák.

Ajánlattevők kötelesek (150) egyszázölvi n 
Irtot bánatpénz fejében akár készpénzben, akár 
tőzsdei árfolyam szerint elfogadható állami érték
papírokban letenni, vagy ennek valamely állami 
pénztárnál tőilénl. letételét pénztári nyugtával 
igazolni.

Az írásbeli ajánlatok alábbi minta szerint 
50 kros bélyegjegy alkalmazása mellett állitan- 
dók ki s azok a bánatpénzzel vagy ennek leté
telét igazoló nyugtával s helyhatóági erkölcsi 
bizonyitványnyal ellátva, legkésőbb folyó évi 
november hó 20-án déli 12 éráig alólirl pénz
ügy igatóság főnöke vagy helyettesénél nyújtan
dók be, hol is azok elől említeti napon d. e. 
10 órakor tartandó nyilvános tárgyalás alkal
mával felbontatnak s 'árgyaltatni fognak.

Az ajánlathoz egyúttal a nagykorúságot, pol
gári állás', erkölcsi kifogástalanságot és vagyoni 
állapotot igazoló bizonyítványok is csatolandók.

Táviratok jogórvényes ajánlatnak nem tekin
tetnek.

A  versenyben részt nem vehetnek azok, kik 
a törvény értelmében szer;ődeskötésro nem ké
pesek, továbbá valamely bűntény, csempészet, 
vagy más jövedéki kihágás miatt elitélt< ttok.

Azonkívül ki vannak zárva az egyedái usági 
tárgyak azon eladói, kik üzlettől bűntclé kép 
elmozdítanak.

Ha az említett akadályok egyike vagy másika 
csak az üzlet átadása után jutna az illetékes 
hatóság tudomásár.', jegában állami annak az 
eladási engedélyt azonnal elvonni.

Ha vállalkozó a dohán}nagyútudát ez átvé
telre kitűzött időben át nem vi unó, vagy telt 
ajánlatától később visszalépne, bánatpénzét el
veszti és a dohánynrgyáiuda kezelésének oda- 
irányozása czéljából az illető veszélye és költsé
gére újabb pályázat fog nyittatni.

Az ajánlatban e kívánt eladási jutalék nem 
csak számmal, hanem J elűvel is kiírandó.

Ezen dohánynagyáiuda kezelésével összekötött 
költségek és teendők a pénzügyőri biztosságnál 
létező ez érdemben fennálló szahályrcndcleti 
füzetből kivehetők.

Kelt Zala-Égerszögen, 1899. október 27-én.

M. kir. pénziigyigaíyatósáfl.

Segédszeikeszlfí: Holtai Nándor.

gj'<'10'fttkt lőrék i 
<8 I'ipHdoll

'ijjii n7. cin bor kitűnt! tulaj
donságai Illill t I

IilgynjlMi bili mily dob.mynyal, az 
I utóbbi ogotó csipós i/.o oívósz

Icgcgós/sógcHobh kovurók cziga- 
rótta- fa pipadohányba

•kinivu a/.t, hogy Mdrnthon n 
nikotin ártalmas hatását a 
gyomorra paralizálja, mindoii 
dohányzónak iiólkül/jzhetlon

Hal rósz pipadohánynyal vagy 
négy rósz czigurut In-dohány- 

nyal kcvortolik

J|rvosok állal inindon do
hányzónak njánltalik

|agy csomag no kr., kis 
csomag lo  kr, kIIWin vá. 
gat es csomagolás pipa
dohány óh kUlbn rziga- 
rottndohány rászóró. 

Prolink(||denieny : lo  kis csőimig hórinontvn 
I frt 20 kr utánvét mollctt. 

Viszonteladóknak iövodolmozö. - KgyodUli
készitó :

M ö ra th  T io a d a r  fflS [,na°rrocV.
VozórkópvisolA Magyarország óh ii társ

országuk rászóró .

Dvor. sAR János,  Budai é i t ,  VI., G yár -u  43.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE^
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

Nothwendige Reformén
W ir stehen an dér Neige des Jahr- 

hunderts und des Jahres, zwei Ereignisse, 
die geradezu die Thatkraft herausfor- 
dern, wo es gilt Neues zu schaffen oder 
den Fortschritl. zu fördern.

Kin halbes Jahrhundert ist in das Reich 
dér Ewigkeit gewandert, seitdem das 
Tabak-M onopol in Ungarn eingefiihrt 
wurde. W er das Tabak-Monopol von 
danials mit dem Tabak-Monopol von 
heute vergleicht, dér gelangt natürlich 
zu dem Schlusse. dass sich cin miichtignr 
Umschwung vollzogen hat, indem nicht 
nur dér materielle Werih des Ertriignis- 
ses ein anderer geworden ist, sondern 
luch jede, auch die geringste Umiinde- 
rung, welclie geschafifen wurde, den 
Stempel des Praktischen und Niitzlichen 
triigt.

Mail könnte alsó füglich auf den Stand- 
punkt beharren, dass die Zeit auch in 
Zukunft all das Niitzliche bringen und 
vollenden wird, was nocli zu geschehen 
hat. Mit dem Hinweis aul die Vergan- 
genheit, mit dem Hinweis auf den sicht- 
baren Erfolg, wiirde jerloch jede fort- 
schrittliche Thütigkeit lahmgelegt wer- 
den. Auch falit dér bereits errungene 
fortschrittliche Erloig gerade in ciné 
Z' it, die geradezu allé W elt zum Fort- 
schreiten gedrangt hat. Habén doch die 
letzten 25 Jahre auf dem Gebiete dér 
technisclien Erfindungen solche E rungen- 
schaften zu verzeichnen, wie sie vorher 
in Jahrhunderten nicht vorkamen.

Dér Erfolg darf daher als Massstab 
keineswegs gelten, bei Erwügung. ob 
Neueinrichtungen nothwendig sind. VVolil 
wird, mán kann es nicht láugnen, jede 
Erscheinung auf dem Gebiete dér ma- 
schinellen Erfindungen von Seite dér 
i'abak-Eabrikation mit grösster Aul- 
merksamkeit verlolgt, wohl wird den An- 
sprüchen dér hygienischen Vorkehrungen 
in den Eabriken Rechnung getragen und 
namentlich dem Produkte selbst ein weit 
grösseres Interessé gewicimet, als dies 
einstens dér Pali war. doch ist damit, 
wie wlr meinen, noch immer nicht alles 
geschehen. Ist doch noch immer die 
grösste und bedeutendste aller P'ragen 
noch nicht gelöst und die in dem Satze 
bésteht: W a s  w ir d  e i g  e n 11 i c h g e -  
b ra u  e lit?  Nolens volens nehmen wir 
cinen Preiskatalog irgend einer Takak- 
und Zigarren-Fabrik des Auslandes zűr 
Halld, einer P'abrik, dérén ganzer Kon- 
sum jahrlich nicht mehr betrilgt als der- 
jenige irgend eines Bezirkes in Ungarn 
und was finden w ir? Vor allém finden 
wir eine Auswahl in den gebotenen Er- 
zeugnissen, wir finden ferner Zigarren 
verzeichnet in allén Preislagen, wir finden 
die verschiedensten Stiirkegrade ver
zeichnet, wie zum Beispiel: stark, halb- 
stark, milde, sehr milde, u. s. w. W ir 
finden Zigarren in allén Lángén, allén 
Formen, kur/ wir finden all das was mán 
finden rnuss, wenn es heissen soll, dass

es dabei gar nichts mehr zu wünschen 
tibrig bleibt. Dagegen nehmen wir den 
Verschleisskatalog dér kön. ung. Tabak- 
Regie zűr Hand und da finden w ir: dass 

: dér Verschleisskatalog des allgemeinen 
Verschleisses. alsó jener Sortén, welche 
95 Prozent des gesammten Konsumes 

j ausmachen, bei A anfiingt und bei I 
schon endet, dann folgen einige Sortén 
Zigarretten und Tabake, welch letztere 
sonderbarerweise trotz ihres geringen 
Consums slark vertreten sind.

W ie soll da von cinem flottén Absatz 
die Rede sein können, wenn dér Ver- 
kiiufer dem Kiilifer zumuthet, er werde 
ein Lében láng nichts anderes zu rauchen 
bekommen als das. was vor cinem hal
ben Jahrhundert eingefiihrt wurde. oder 
seither als neue Sorté in dem Preis- 
kataloge figurirt?

Falschlich wird angenommen, dass es 
unpraktisch ist, eine Sorté, dérén Kon- 
sum eine hnhe Ziffer aufweist, durch 
Einführung einer neuen Sorté in ihrem 
Konsum zu schaden. W ir finden das 
nicht. ja wir gestatten uns hier unsere 
Meinung dahin abzugeben, dass unter 

j  Umstanden ein solches Neuauffrischen 
| von sehr bedeutendem Nutzen sein 

könnte und wollen hier ein Heispiel an- 
fűhren:

Gesetzt den Fali, die Britannika-Zigarre 
! erhielte dermalen eine Konkurrenz in 
i Gestalt einer kleineren Zigarre in der- 

sclben Preislage. Was ivürde geschehen ?
| Die Britannika-Zigarre verlöre an Konsum 
! allerdings ein Vierttheil oder ein Dritt- 
J theil, dagegen wiirde jedoch die neue 

Zigarre dazu bewegen, dass sie mehr 
gekauft, mehr aufkonsumirt wiirde, was 
nur zu natürlich ist, denn bekanntlich 
reizt nichts so sehr als das Neue und 
Ungewohnte. Die Britannika mag ja  an 
und für sich gut, ja sogar vortrefílich 
sein, alléin mán wird zugeben, dass mán 
nicht fortwiihrend Pasteten essen kann 
und dass eine schlimmere Speise als 
diese in Folge dér Abwechslung den 
Appetit rege zu machen im Standé ist.

Und so verhalt es sich mit allén Sor
tén ausnahmslos. Die Spezialitaten-Sor- 
ten vermögen dabei nicht aushelfend zu 
wirken, da schon ihr Name „Speziali- 
taten“  dem Raucher von Pröfession eine 

I gewisse Scheu einflösst, ausserdem sind J  diese Zigarren schwer erhaltlich und 
; können daher streng genommen als Mo- 
I nopol-Zigarren von dem Raucher nicht 
] betrachtet werden. Gibt es doch zahl- 

lose Raucher, die es gar nicht wissen, 
l dass die Spezialitiiten-Sorten geradeso 

lirarisches Produkt sind, wie jede andere 
Zigarre.

Die nothwendige, dringendste Reform, 
die unseres Erachtens nach einzuftihren 
wiire, miisste die vollstandige Umánde- 
rung des Verschleisskataloges sein. Es 
ist nicht das erste Mai, dass wir darüber 
sprechen, vielleicht auch nicht das letzte 
Mai. Dies rnöge als Beweis daftir gelten, 
dass die von uns vorgeschlagene Rich-

tung vor dér Hand die einzige ist, nach 
welcher vorgegangen werden müsste, sol[ 
neues Leben in das zu schönen Hoff- 
nungen berechtigende Tabak - Monopol 
ziehen.

Um nicht oberflachlich unsere Meinung 
hierüber geiiussert zu habén, möchten 
wir in p'olgendem hier unseren beschei- 
denen Vorschlag anbringen. Derselbe ist 
kein willkürlicher. Dicsér Vorschlag be- 
ruht vielmehr auf die Beobachtungen 
und Recherchen bei den Verschleissern, 
ferner auf die theils stagnirenden, theils 
zurückgehenden Ziffern in Hinsicht des 
Konsums dér einzelnen Sortén. Dér Man
óéi einer Auswahl dér Sortén, wie auch 
derjenige, welcher bezwecken soll, jeden 
Geschmack zu befriedigen, macht sich, 
wie wir versichern können, immer fühl- 
barer. Und so dürfte unsere I’roposition 
vielleicht dem gewünschten Interessé be- 
gegnen. zumal wir diesmal lediglich blos 
von den Zigarren sprechen :

1. Die Regalitas-Zigarre á 9 Kreuzer 
bedarf einer parallellen Konkurrenzzigarre, 
welche kráftiger schmeckt als diese. 
Eventuell könnte die Regalitas-Zigarre 
auch um 1 Kreuzer im Preise steigen 
und eine neue Zigarre á 9 Kreuzer er- 
zeugt werden.

2. Die Trabuco-Zigarre, welche sich 
allgemeiner Beliebtheit erfreut, müsste 
ebenfalls durch eine neue Sorté in ihrem 
Konsume herabgesetzt werden. Diese 
neue Sorté, wenn sie eine gcfallige Form 
aufweisen und mittelstark sehmecken 
wiirde, erzielte aller Voraussetzung nach 
cinen bedeutenden Absatz.

3. Die Britannika-Zigarre könnte eine 
kleine, nach beiden Seiten zugespitzte 
kraftige 7-Kreuzer-Zigarre neben sich 
ertragen.

4. Die Brasilianer Virginia ivaré auf- 
zulassen und statt ihr eine aus Virginer 
Tabak erzeugte kraftige 4-Kreuzer-Zi- 
garre gleicher Grösse zu erzeugen.

5. Die Operas müsste langer und 
dünner sein, auch ferner 6 Kreuzer 
kosten. Dieser Zigarre scheint nur einzig 
die iiusserst geschmacklose P'orm zu 
schaden. Auch ivaré fúr eine kleine 
6-Kreuzer-Zigarre, dem Aussehen nach 
dér Damas gleichend, für Danién und 
Kinder berechnet, ein Absatz möglich.

fi. Die E-Kuba entspricht vollstandig 
und könnte dieselbe gleichivohl eine 
Paralell-Zigarre á 5 Kreuzer ertragen, 
wenn eine solche kraftige neben ihr be- 
s tünde.

7. Die Virginer-Zigarre ist die einzige 
Sorté, an welche nichts verandert werden 
soll.

8. Die F. könnte eine Nebensorte, 
ohne grossen Nachtheil für sich selbst 
ertragen, wenn eine Zigarre á 3 Vs Kreuzer, 
welche grösser, stiirker und kriiftiger 
ist als sie, eingefiihrt wiirde.

9. Die H-Zigarre, welche ilirer Preis
lage vollstandig entspricht, vertrágt eben- 
falls eine Nachbarsorte. die sehr milde 
sein müsste.
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Ausserdem widerholen wir den lüngst 
geáusserten Wunsch. dass im Falle die 
Sortén zu 10, 9 und 8 Kreuzer nicht: 
in naher Zeit neu eingeführt. beziehungs- 
weise umgeándert werden könnteii, die 
Sortén Favoritas und Operas aus dem 
Spezialitáten - Verschleisse dem allge- 
meinen Verschleisstarife einzu.verleiben, 
um diesen einen ungleich hóhérén Kon- 
sum zu sichern.

W ir schliessen mit etilem Apell an die 
Direktion dér kön. ung. Tahak-Regie, 
dérén áusserst rlihrige und erspriessliche 
Thátigkeit wir rühmend anerkennen. 
Möge sie in unserem Vorschlage die aus 
positiven Thatsachen sich resultirende 
Absicht erblicken, dass wir bemüht sind, 
ihr die Meinong sowohl des Publikums, 
wie auch dér Verschleisser zu vermit- 
teln. W ir zweifeln übrigens nicht im 
Hntferntesten daran, dass diese unsere 
Meinung auch an jener Amtsstelle zum 
grossen Theile getheilt wird und und 
dass dórt die Absicht zu verhessem, wo 
es nöthig. auch in Wirklichkeit vorhan- 
den ist. Aus dem Grunde bezwecken 
diese Vorschlage auch nur, die kön. ung. 
Tabak-Regie müge die Nothwendigkeit 
all dessen an höchster Stelle vorlegen, 
um diese dringend nothwendigen Re
formén znr Vervolltándigung des unleug- 
bar fortschreitenden Betriebes in An- 
wendung zu bringen.

Vermisohtes.
Dér Ziyarren-Autómat. Wieder hal dió Auf- 

slellung dér Zigarren-Automaten einen Auf- 
schub erlitten und zwar handell es sich diecmal 
uni die Plalzí’rage, eine Angelogenheit, die 
nicht Sache des Staates, sondern dér Sta<lt 
ist. Gemáss dór beslehenden Vorschriften muss | 
nftmlich fflr jedes Plátzchen, welches ein Ge- j 
genstand auf oflf ner Slrssse einzunehem hal, |

jedesmal eine separate Bewilligung seilens dér 
Stadtbehörde erfolgen. Nun hal fúr die Probe- 
automaten die Stadtbehörde, beziehnngsweise 
das stádtische Ingenieuremt bereits vor Langem 
die Bewilligung ertkeilt, jedoch müsste dicse 
Angelegenheit ausserdem dem hauplsládlischen 
Baurath unterbreitet werden. Diese B liördo, 
die nur sehr selten Sitzungen abhüll, bcschíif 
tigt sich nunmehr mit dem Gegenstando und 
dürfte vielleicht derselbe im Momente erledigt 
sein, das heisst insofernc es von ihn abhfmgl. 
Denn nochmals geht das Aktenstück zűr Stadt
behörde zurück und von hier wieder an die 
haup 'stftdtische Finanz-Direktion. Mán síeld 
első, dass nicht die Automaten-Unternehmung 
es ist, welche die Angelegenheit in die Lángé 
zieht, vielmehr ist es dér Schneckengang des 
amllichen Verfahrons, welch Letzteres nicht 
auszuweichen war. 1 íoffonllicli erfolgt endlich 
doch die Erled'gung, dicsér, állt? Verschleisser 
liöchst interessirenden Sache.

Eine neue Steuer. Eine ncue Slcuer und 
zwar, eine nach jedcm zu leilendon Steuer- 
gulden zu bezahlende Gebühr von 9 K reuzer 
wurde den Steuertr&gern auferlegt. Diese drei- 
perzentige Abgabe soll dazu dienen, den Koslen- 
aufwand zu decken, welcher in den verschiodo- 
nen Spifíilern des Landes, die zu vcrpflegcn- 
den armen Kranken verursachen. Bisher gall 
namlich dér Usus, dass jede Géméin.!«• ver- 
pflichtet war die Krankenkosten f'ür i in; Ge- 
meindezusfündigen, wo immer derselbe ver- 
pílegt wurde zu enlrichten. Dadurch erwuchs 
vielen Gemcinden eine fást unerschwing'iche 
Last, zumal, was natürlich ist, gerade die 
Ármsten dér Gemeinden die meisten Gebühren 
zu entrichten haltén. Nun bőrt dicsér Usus 
auf, indem dér Staat diese Gebühren entrichtet. 
Da jedoch in dem Staatssückel fúr dériéi Aus- 
gaben keine Bedeckung vorhánden ist, so wird 
jeder einzelne Steuertráger daruit belastet. W ir 
finden dabei nichts Ungerechtes, zumal in an- 
deren Staaten auf diese Weise auch ühnliche 
Gebühren eingehoben werden, wie zum Beispiel

in Öesterreich die Schulgeldgebühr. Nur Eines 
ist dabe zu bemángeln und zwar dér Umstaml, 
wonach das bezüglicho Gesetz rückwirkonde 
Kraft besitzt.

B rie fk a s te n  d ér R e d a k tio n .
Herrn A. W. in B.-M. Die Idee ist nicht 

schlecht, doch dürfte sie kompetenten Őrlés 
nicht aul Interessé sto-sen. Sollen derartíge 
Ideen praktisch durchgeführl werden, so muss 
sich vor allém auch dér praktische Nulzen in 
Ziffern erweisen. Das ist aber bei Iliiéin Pro- 
jolcte nicht dér Fali und kónnte es auch nie- 
mals sein.

Herrn B. E. in K. Sie bemángeln es, dass 
zu wonig Konkurse wegen Besetzung von 
Grosstraíiken ausgeschrieben werden. Meinen 
Sie das wirklich im Ernste? Dér háuíige Wech- 
sel dér zu besefzenden Boston zeigt keincs- 
wegs, dass die Grjsstraíikanten aul Hősen 
gebettet sind und háaílg géniig íindet auch 
dicsér Wechsol alatt.

Frau H. Sch. Budapest. Tbeilen Sie dics dem 
Finanz-Kommissftr Ihrcs Bezirkes mit.

Frau R. C. in Budapest. W  r besitzen davon 
Kenni niss.

Herrn J. Sch. Budapest. Slempel fúr Híren 
Gosucli 50 Kreuzer, fúr das des E nreichers 
1 Gulden.

Herrn B. W in U Wie oft sollen w 'r es 
noch sagen, dass die Kistenfrdge eine solche 
isi zu welcher es höchstms nunmehr noch zu 
handeln, keinesvvegs aber zu debattiren gibt. 
Es ist recht gut möglich, dass bei (‘ inéin kor- 
porativen Einscbreiten diese Frage in dér 
Weise gelöst werden kőnnte, dass Erleichteruu- 
gen gesebaffen werden. Darcb Zeitungsartikel 
jedoch ist dics niclit zu erreichen.

i l i l f i r e i ln k le u r : F ord in and  H a lta i.
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„ L E  G R I F F O H "  -  -  -  
-  -  -  „ LE SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französisehe

ZHíARETTENPAPIER,
Unentbehrlicher Artikel in den k. n. Tabak-Gross- und Kleintratiken!

L O H E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

G E N E R  A L - D E P O T :

GOLDZIEHER GÉZA
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.

Eckstoin HcrnAt As Fia, Budapest, Kerté«-utc/.u .*17.
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