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T A R T A L O M  : A kisárudákról. Valamit a különlegességi pipadohányokról. —  Vegyes hírek. — Szerkesztői üzenetek.

A kisárudákról.
Kétségtelen, miszerint a kicsinyben 

való árusítás minden áruezikkre, de még 
az egyedárusági czikkekre is nagy fon
tossággal bir. Sok függ maguktól a kis- 
árusoktól is s a mig ama véleményben 
lesznek, miszerint az egyedárusági czikk 
nem egyéb a köteles adónál, addig nem 
is lehet szó kicsinyben való szakszeri! 
elárusitásról.

Nemrégiben közöltünk e helyütt 
egy czikket, mely a franczia dohány
árudákról szól s elmondtuk többek kö
zött, hogy ott leginkább, sőt majdnem 
kivétel nélkül olyanoknak adnak dohány
eladási engedélyt, a kik arra rászorul
tak s kiknek családja arra rászolgált, 
ámbár egy-egy dohányáruda Franczia- 
országban 10.000— 10.000 frank évi jöve
delmet hajt.

Nálunk is ezen véleményen vannak, 
már t. i. a tekintetben, hogy azt hiszik, 
miszerint a mi dohányárusaink is óriási 
kegyben részesülnek azáltal, hogy meg 
van nekik engedve a dohányáruk eláru- 
sitása.

Mintha pl. a dohánygyári mun
kás is óriási kegynek vehetné azt, hogy 
az állami dohánygyárakban dolgozhatik.

Pedig a dohányárus sem egyéb 
munkásnál, még pedig olyan, a kinek a 
legminimálisabb a munkabére. Ausztriá
ban még elmondható, miszerint kegy a 
dohányeladási engedély, mert annak 
tulajdonosa nincs arra kötelezve, hogy 
maga vezesse üzletét. így aztán gyakran 
megtörténik, hogy egynémely hivatalnok 
özvegye bérbe adja a jogát a trafikkal 
együtt s igy munka nélkül bizonyos évi 
apanagehoz jut. Nálunk ez nem létezik, 
de bevalljuk, hogy czélszerünek is tart
juk. A  ki üzletet bir, jövedelmet húz 
belőle, az dolgozzon is meg érte. Aztán 
az üzlet bérlője nem is érdeklődhetik 
annyira az áruezikk iránt, mint a volta- 
képeni tulajdonos s ez az áruezikk ro
vására történnék.

Hisszük, hogy rövid idő múlva 
Ausztriában is be fogják látni e helyzet 
visszásságát s meg fogják követelni, 
hogy olyanok árusítsák az egyedáruság 
áruit, a kik ahhoz értenek. Nálunk, hogy 
az előbbiekre visszatérjünk, szó sem le
het tehát arról, hogy a dohányeladási 
engedély kegy, sem értéke után, sem 
pedig a jövedelem után Ítélve. S ennek, 
ha igy volna, igen veszedelmes conse- 
quentiái volnának az elárusitásra nézve 
általában.

Itt a fővárosban eme véleményünk 
helyességét rögtönösen bizonyítani is

tudnók. Száz meg száz dohányárudat 
említhetnénk, melynek tulajdonosai ta
pasztalt, szakavatott emberek s ha egy- 
némelyik protekezió utján jut egy dohány
árudához, az bizonyára nem is ér sem
mit. A  mai publikum nem vesz könyö- 
rületből szivart, ellenkezőleg, kikerüli az 
olyan helyeket, melyekbe már belépése
kor szive elfacsarodik. Ma minden em
ber a pénzéért ellenértéket kíván. A do
hányos leginkább az olyan helyeket sze
reti, a hol száraz szivarokat, nagy kész
letet s kérdéseire szakszerű s kielégítő 

j választ kap.
A jövedék czélja pedig, hogy minél 

nagyobb legyen a forgalma, a mit csak 
iskolázott s hozzáértő árusokkal érhet 
el. Ebből aztán világosan következtet
hetni, miszerint az árusok olyan quali- 
tásuak legyenek, hogy az elárusilásnak 
megfeleljenek. Már évek óta azon gon
dolkoznak nálunk, hogy a fővárosi do- 
hánykisárusok ügyét reformálják. Ezt 
elérni csak igen nehezen lehet, de úgy 
semmi esetre sem, ahogy akarják, mert 
akkor odajutunk, hogy csupa humani
tásból az elárusitás tönkresilányul, ma
guk az árusok pedig koldulni mehetnek.

Azt a törekvést, hogy a dohányárusok 
számát a fővárosban leszorítsák, oly 
módon történik, hogy nem vehető ko
molyan. Mit is akarnak voltaképen ? 
A  kisárusok számát redukálni ? Nem ez 
a fődolog. Ha majd ahhoz értő emberek 

j lesznek a dohányárudákban, akkor azon 
| csekély szám, a mely ahhoz nem ért, 
j úgyis lemond jogáról, ha azonban fenti
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arudéi engedélyt kapni, hogy arra iOgo- 
denkinek legalább is egy képviselő 
prolektorra van szüksége. Ha azután kis 
idő múltán belátja, hogy mily semmi
ségért mozgósított eget-földet, szeretne 
engedélyén túladni, de úgy, hogy leg
alább befektetett kis tőkéjét is megkapja, 
szóval, eladja az engedélyét, a mi nem 
is vehető rósz néven.

Tehát: fősuly arra fektetendő, hogy 
ahhoz értő emberek tisztességes helyiség
ben kapjanak engedélyt. Vegyék el te
kintet nélkül minden fűszeres, grájzleros 
és pálinkás dohányeladási engedélyét. 
Ne tévesztessük meg magunkat az özve
gyek és árvák jajszaván, ha dohány
áruk eladásához különben nem értenek, 
mert ezzel úgy sem segítünk rajtuk. De 
viszont ne tekintsük főbenjáró bűnnek, 
ha egy szegény ördög engedélyéről le
mondva, üzleti berendezését eladja, meg 
akarván menteni pár befektetett kraj- 
czárját.

Ha ezen értelemben fognak eljárni, 
akkor a trafikok száma magától csökkenni 
fog s nem történik meg, hogy ily kicsi
nyes természetű ügyek elintézése nagy 
fontosságunknak deklarálva, magas állású 
hivatalnokok sokkal becsesebb idejét 
igénybe veszi.

A z ügyek mai állását tekintve, csak 
kellemetlenség halmozódnék kellemetlen
ségre úgy az árusra, mint a hivatalno
kokra nézve is.

princzipiumot nem veszik tekintetbe,
akkor nem is lehet majd elutasítani a 

| pénzügy igazgatóságnál ama ezer, meg 
ezer kérvényezőt, a ki azt hiszi, hogy 
a trafikokban csupa külországi herczeg 

I meg gróf fordul meg, a ki szivart vesz, 
j ránéz, beleszeret s elveszi.

Hogy a fővárosban van legalább 
500 olyan traiik, melynek jövedelméből 
még a házbért sem lehet kifizetni. Tán 

[ ezek is előre viszik az elárusitás ügyét ?
Ezek igaz ugyan, hogy a dohányárusok 

| számát mennyiség tekintetében szaporít
ják, de nem dohányárusok.

Van a fővárosban 930 dohánykis- 
árus. Az évi forgalom körülbelül 17 
millió korona. Igy egyre-egyre jutna 
17 ezer korona. Ha már most vesszük, 
hogy majd 300 fűszeres, grájzleros stb. 
is van, akkor tisztán marad 630 dohány- 

I kisárus, a ki mind tisztességesen meg 
I tudna élni.

Ma már annyira vagyunk, hogy a 
publikum körében meggyökeresedett ama 

! nézet, miszerint oly nehéz egy dohány-

Valamit a különlegességi pipa
dohányokról.

Pipázó nemzet vagyunk voltaképen és mégis 
csodálatos, hogy a dohányjövedék legnagyobb 
forgalmát a czigaretták teszik ki. Mi lehet en- 

i nck az oka ? Tán rosszak a pipadohányaink ? 
i Óh nem, hanem részben gyorsabban élünk s 

igy összes élvezeteinket is lehetőleg gyors mo
dorban látjuk el. Aztán meg sokkal szalonia- 
sabb az, ha a fiatal, vagy akár a meglettebb 
ember is czigarettát tart foga között, mintha 

i .pipával büdösitené teli a szobát", mint a fe- 
I leségek és anyák legtöbbször mondani szok

ták. A czigarettának illata van, akár jó, akár 
rossz, de illat. A pipa, az mindenképon büdös. 
Pedig ebben az istenáldotia országban oly jók, 
oly illatosak a pipadohányok, mintha virág
illatot szívnánk magunkba. Vegyük csak pl. 
a muskatályi, verpeléti, csetneki, szt.-andrási 
stb. dohányokat, igazán vetekednek az ibolya- 
il'&ttal.

Hogy hivatalos helyen is tudják s belát
ják a pipázás csökkenését, azt legjobban bizo
nyítja „A Dohányjövedék Magyarországon*, 
dr. báró Natorp Tivadar és Oroszi Bálványi 
Gyula pénzügyi tanácsosok ismertetése, mely 
többek között ezt mondja: ,a pipadohány
fogyasztás határozottan csökkenő félben van és 
valóban meglepő, hogy az Alföldön látjuk a 
földmives parasztembert, amint egyik kezével
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az ekeszarvát, a másikkal pedig a czigarettát, 
vagy a szivart fogja." Igazán szomorúsággal 
tölti el a magyar ember lelkét, ha látja, mint 
vész ki a pipa lassan-lassan, mert hiába, a 
pipában van valami karakterisztikusan magyar. 
A szivar, czigaretta már idegen. Igazán jólesik 
látnom, amikor hivatalos ügyekben fent járva 
a d jhányjövedéki központi igazgatóságnál, Van- 
gel Károly pénzügyi főtanácsos, aki csak úgy 
dúskálhatna a iobbnál-jobb Havanna s fino- 
mabbnál-finomabb belföldi szivarjainkban s 
czigarettáinkban, egyszerűen rágyújt a tajték
pipájára s szijja a józamatu, illatos magyar 
dohányt. Nem is gondolom soha, hogy hivatal
ban vagyok, úgy képzelem, mintha valamelyik 
tősgyökeres magyar uriháznál lennék, ahol 
a háziúr maga pipázik, csak elkényeztetett ven
dégei, a kiket már elkapott a modern áramlat, 
szivaroznak s czigarettáznak.

Bocsánatot kérek ezért a szokatlan kis 
kitérésért, de tárgyamhoz tartozik.

Azt hiszem ugyanis, hogy a dohányjöve
dék nem teszi elég kényelmessé a kényelmes 
pipázáshoz szokott közönségnek a kiválóbb 
pipadohányainkhoz való jutást.

A legjobb dohányaink nagy része, a 
kerti dohányok pl. a különlegességi árjegyzék
ben vannak. S miért ? Okát adni valóban nem 
tudnók. ..A Dohányjövedék Magyarországon" 
ez. munka, melyet hivatalos ismertetésnek kell 
vennünk, ugyanis azt mondja : „A különleges
ségek árjegyzékének behozatala arra alapitta- 
tott, hogy azon dohánylevelek között, melyek 
külföldről vétetnek, úgyszintén a belföldön be
váltottak között is találtatnak oly kitűnő mirő- 
ségü áruk, melyek sajátságos tulajdonnal bír
nak s ha a divatozó általános eljárás szerint 
dolgoztatnának fel, nyomtalanul elvesznének, 
mig gondosan kiválogatva kiváló minőségű 
gyártmányokhoz szolgáltatnak anyagot, mely 
gyártmányok nagyobb árakon is értékesíthetők, 
anélkül, hogy a többi általános forgalmú gyárt
mány legkisebb csorbát is szenvedne." Az 
előbbi idézett ugyaneme könyvből azonban úgy 
kezdődik, hogy a pipadohányfogyasztás hatá
rozottan csökkenőiéiben van, nos hát, a 
többi általános forglnm gyártmány, ngylátszik, 
mégis szenvedett csorbát, frissítsük hát fel az 
általános árjegyzéket, vegyük ki a különleges
ségi árjegyzékből az összes magyar pipado
hányokat, legyenek azok kis és nagy mennyi
ségben mindenütt kaphatók s azt hiszem, hogy 
legalább az idősebb urak ismét vissza fognak 
térni az ősi pipához, no meg aztán az is te
kintetbe veendő, hogy ha a pipázás kissé fel
lendül, a magunkét szijjuk. Ez is nagy dolog!

Haltai Nándor.

Vegyes hírek.
Az október hó 28-án megjelent napilapok 

nagy újításról adnak hirt, tudniillik, hogy a 
szultán-czigaretták ötön kint csomagolva kis 
papirdobozban lesznek kaphatók. Ez az a do
log, amit mi már hetekkel, sőt hónapokkul ez
előtt mint nagyon kívánatost jeleztünk.

A czigaretták tudniillik hygicnikus szem
pontból érintellenek és minden piszoktól, fer
tőzéstől mentek maradnak.

A hir második része, tudnillik az uj czi
garetták még megbeszélés tárgyát sem képez
ték s ezek behozatala még csak terv és évek 
kérdése.

A mi az exportképességünket illeti, miről 
a lapok szintén megemlékeznek, az nem lesz 
ezen újítások folyománya, ellenkezőleg expor
tálás közben jutottak ezen eszmére, miután a 
szivar és szivarkakiviteli társaságoktól az 
egész világon ilyen csomagolásban kívánták a 
szivarkákat, még az 1 filléres „magyar" cziga- 
reitákat is, melyek ízléses dobozkában s belül 
egy Hungária képpel bocsáttatnak távol a vi
lágba.

Azok a külföldi ezégek pedig, amelyek a 
dohányjövedéknél nagyobb megrendeléseket 
tettek, egyszerűen nem léteznek, miután a do
hányjövedék szerződésileg testtel s lélekkel le 
van kötve a szivar és szivarkakiviteli társasá
goknak s fele jövedelemben ő maga is részes, i 
igy tehát másnak küllőidre nem szállíthat.

Örvendetesen jelentjük, miszerint a ferencz- j 
városi „Trabucco" szivurt rendkívüli módon ! 
dicsérik, úgy a nagyárusok, mint a kisárusok : 
és a nagyközönség körében is. Számtalan tu- I 
dúsításaink közepette tulnyomólag hangoztat-

ják, hogy túlszárnyalja jóság s külső szépség 
tekintetében az eddigeló legjobbnak ismert te
mesvári gyártmányokat is. Igazán örülünk eme 
híreknek s nem is csodáljuk, miután e gyár 
élén a szaktudásáról s energiájáról ismeretes 
Zolnay igazgató áll.

A Rosíta máris igen nagy kelendőségnek 
örvend, különösen a temesvári, kolozsvári, 
erzsébetvárosi és pápai gyártmány. Ez utóbbi 
véleményünk szerint a legjobb, ámbár kissé 
erősebb mint a többi.

A Delicias hetek óta kifogyott, amint en
nek bekövetkezését már e szivarok behozatala 
alkalmával említettük. Ennek oka abban rejlik, 
hogy nem készíthettek elegendő nagy meny - 
nyiséget előre, először mert nem tudták, milyen 
lesz a forgalma, másodszor pedig, mint régeb
ben említettük, e szivarfaj nem állhat hosszabb 
ideig raktáron. Különben ezen tény csak azt 
bízom itja. hogy a szivarok jók.

A dohányok, szivarok s czigaretták csoma
golása. Ha valaki, mint pl. e sorok Írója, még 
a régi jó időkből ismeri a dohánynemüek cso
magolását, annak be kell látnia, hogy óriási az 
előrehaladás e téren. Itt vannak még előttem 
a vékony papírba csomagolt D, E, F, G, 11 és 
I-szavarok, melyeknek „biztosító zára" egy —  
vignetta volt, azonban természetesen a mint az 
ember kezébe vette a csomagot, röetön levált, 
ha ez nem történt meg előbb a ládában. Leg
többször igen rövidre szabták a csomagoló 
papirost, ilyenkor aztán a szivar vígan kikan
dikált a biztosító vignettával ellátott csomag
ból. A mi a Trabukko, Britanika, Havannait, 
Millarest illette, ezeknek ládikái többször hasz
náltatván, a kis szögek nem igen zárták azt 
le. A czigaretták szúzankint csomagolva, lehe
tőleg felülmúlták egymást —  Ízléstelenségben.
A kis csomagu pipadohányok papirfoszlányokba 
voltak csomagolva, mig a drágább fajtájú do
hányok Vi fonfonkint szép vignettákkal voltak 
ellátva, ezekre a vignetta fekete pecsétviaszk- 
kal volt odaragasztva. A mai publikum hasát 
fogná nevetteben, ha a „dupla czigaretták" egy 
csomagját látná. A csomagocska körülbelül oly 
i agy volt, mint három ládika Britanika egy 
más mellett hosszában s ebben volt 50 darab, 
illetve 100 darab czigaretta, mivel az el
adásnál középen kettétörték s egy-egy olyan 
volt, mint ma egy E-Cuba, az ára 1 krajezár 
volt. A czigarettapapiros természetesen jó erős, 
eleinte barna, később pedig fehér papirosból 
állott. A burnótok körülbelül megmaradtak cso
magolás tekintetében, de minőség tekintetében, 
pl. 20 év előtt volt egy fajta, a „durvaszemü", 
melynek egy szemcséje a mai emberiség egy 
teljes orrlyukát elfoglalná. Hja persze, a ki 
mindezeket látta s azokra visszaemlékszik, az 
bizonyára e csodálkozik, látva a nagy újítást és 
gyönyörű kiállítást, mely ma dohánynemüinket 
fedi, s elégtételünk az, hogy ennek eszméje 
magyar főben szülemlett meg s csak azután 
hozatott he az osztrák dohányjövedék által is.

Egy kis statisztika. Az lí)01-ik esztendő
ben Magyarország huszonegy dohánygyárában 
104 tisztviselő, 233 altiszt és szolga, 1100 
férfi, 16.830 nö és 24 gyermek volt alkalmazva, 
összesen tehát 18.456 ember élt abból, hogy 
a többiek dohányoznak. A munkások foglala
tosságuk szerint igy oszlottak meg: tizennégyen 
burnótot készítettek ; pipadohány! 2031 munkás 
készített, szivart 1700, azek között van a 24 
gyermekmunkás. is, a ki az egri (jy árban dolgo
zik ; szivarkagyártással foglalkozik 4024. A többi 
műszaki munkás. A 14 hurnótkészitó munkás 
377 métermázsát produkált, a minek értéke 
körülbelül 180.000 korona. A pipadohánykészi- 
tók 32.843 métermázsa finom és 142.033 méter
mázsa közönséges pipadohányt készítettek. A 
sz varkészitök kezéből négy milliárd nyolczvan- 
négy millió és háromszázkilenczvennégy szivar 
került ki, a czigarett-készitők munkája ennél 
csaknem háromszor nagyobb számot mulat : 
1,191.508 szór ezer darabot. Az összes szivarok 
súlya 23.157 mm., a czigarotteké 15.848. A , 
produkezió és az eladás mennyisége természe
tesen nem vág össze s azért a tényleges eladás 
összegeit is kimutatjuk. Az 1901. esztendőben 
449 mélormázsa burnótot adtak el 174.000 
koronáért, 172.165 inmézsa pipadohányt 45 
millió 142 e?er koronáért, 24.789 mmézsa szí 
vart 36.056 ezer koronáért, 15.760 mmúzsa 
czigarettát 22.660 ezer koronáért, összesen 
213.163 mmázsát egy milliárd három millió és 
hatszázharminczkétezer koronáért, mely mony- 
nyiségből az ország minden lakójára egy kilo

gramm és 11 dekagramm jut és 5 korona 38 
fillér. A dohányjövedék összes kiadása az 1901. 
esztendőben 45,291.000 korona volt, bevétele
107.054.000 korona. A nyereség-többlet tehát 
61.763 korona. A munkabérek összege
12.504.000 korona s igy átlagos számítással és 
300 munkanapot véve, nem jut egy munkásra 
két és fél korona napszám. Már most érdokes a

I kővetkező összehasonlítás: Az 1901. évben
4.84000394 darab szivar került ki a gyárakból 

I s ha a statisztikát megnézzük, hogy 10 év előtt 
I 1901-ben 478.307.OO0 darab, fogalmunk lehet ar- 
I ról, hogy mivé fejlődött e 10 év alatt a dohány- 
j jövedék. Ennek oka tán abban is rejlik főként, 
í hogy a lakosság nagyobb kontingense dohányoz 
j most s több pénzt is költ rá, mint 10 év előtt,
I amint a statisztika is mutatja: ugyanis 1891-ben 

fejenként szivarra 92 kr., ezigarettára 27 kr.
1 jut, mig 1901-ben összesen szivarra s szivar- 
I kára fejenkint 2 frt 69 kr., azaz 6 korona 39 

fillér ju;.
A napokban a következő levelet vettük, 

nem dohányárus irta, hanem közönségbeli, 
mindamellett annyira közérdekű, hogy kö
zöljük : Budapest, október 29.

Igen tisztelt szerkesztő u r !
Engedje meg, hogy mint tapasztalt, vén 

! czigarettázó egy pár szót mondjak a magyar 
dohányjövedék czigarcttáiról s felemlítsek vala
mit, a mi még elkerülhetetlenül szükséges 
lenne. A magyar czigaretták ugyanis mind kivé
tel nélkül annyira könnyűek (persze az egész 
olcsó 72 krosok kivételével), hogy erősebb czi
garettázó nem igen kaphat kedvére valót. Már 
például a bécsi Sport czigaretta éppen annyira 
erős, a mennyire az az erősebb czigarettázó- 
nak kell. Ön, t. szerkesztő felvilágosított,

1 miszerint abban dalmát dohány van s ez teszi 
oly' jó arómájává. Nos hát, nincs nekünk jo 
gunk ehhez a dohányfajtához, vagy nincs 
hozzá hasonló erősségű dohány a maczedon 
vagy török dohányok között, n e'ylyel a gyenge 
dohány vegyítve jó, aromás czigarettát adna. 
A többi czigaretta is mind oly gyenge, hogy 
kénytelen vagyok tölteni magamnak, hogy íz
lésemnek megfelelő czigarettát kapjak, vagy 
pedig Becsből kell hozatnom.

Legyen szives I. szerkesztő ur, írjon va
lamit erről, talán segíthetnének a bajon, vagy 
Ián az uj czigaretták már ilyen erősebbek le
hetnének. Tiszteletlel

O. ./.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek, kik levélben a „magyar ki- 

: rályi dohányárusok országos szövetségének* 
alapszabályait kérték, a titkár utján azt vála- 

I szólhatjuk, miszerint az abban lévő összes 
tudnivalók a „körlevélben" bcnnf'oglaltatnak. 
így tehát egész nyugodtan aláírhatják a mellé
kelt „Belépni nyilatkozat“ -ot, a szövetség 
ugyanis minden tekintetben csakis az ö javukra 

I kivan működni.
B. M. és társ. B -ben. Kérdésére a kö

vetkezőket válaszoljuk : A záróóráról szóló
i szabályzati pont különböző, továbbá az áruk

nak a kisárusok részére való kiutalása is a 
viszonyoktól függ s ezek nagyon különbözők, 
igy tehát csak az marad hátra, miszerint a 

! pénzügyminisztériumhoz e tárgyban beadványt 
kell intéznie, mire bizonyosan megkapja az 

• illetékes választ, ügy hisszük, hogy ama ren
delet, mely szerint a nngyártis 8— 12 és d. u.
2— 6-ig köteles árut kiadni, azon nagyárusokra 
vonatkozik, a kik a nagybani elárusitast külön 
helyiségben végzik. Csodálatosképen a nevezett 
rendelet erről nem emlékszik meg. Továbbá 
különbséget kell tennünk kisebb és nagyobb 
városoknál, valamint azon városoknál is, me
lyekben vásárok tartatnak. Továbbá azon
nagyárudák is más beszámítás alá esnek e 
tekintetben, melyek különlegességi árudával is 
bírnak. Különben ez is egyike azon pontoknak,

I mely a ,,m. kir. dohány nagyárusok országos 
szövetsége*4 programmjában fel van véve,
ugyanis nagyon s< kféleképen lehet ezen záró
órát tárgyazó rendeletét értelmezni.

S. Gy. V-ben. Ilyen hangot hatósággal 
szemben használni nem szabad. Ön elfelejti, 
hogy u hivatalnokok tárgyilagosan bírálnak el 
minden figyet, akár tetszik az Önnek, akár 
nem. Ha igaztalanság történt Önnel, felebbez- 
zen, de ilyen hanggal nem ér ol semmit.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE”
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IN H A L T :  Das Tubak-Klcinvcrschloisswcson.

Das Tabak-Kleinverschleiss- 
wesen.

Unstreitig ist dér Detailhandel für jeden 
Ariikéi, nicht minder aber auch für einen Mo- 
nopol-Artikel von sehr grosser Wichtigkeit. Dér 
Absatz von Tabuk und Zigarren im Kleinen 
hángt nebst vielen anderen Umstanden zum 
Theile auch von den Kleinverschleissern ab. 
So lángé mán dics nicht einsieht, so lango die 
Meinung vorherrscht, ein Monopolartikel sei 
nichts anderes als eine Steuerquittung, insolange 
kann auch von einem Detailhandel, wie ihn 
die Handelskunst vorschreibt, nicht die Rede 
sein.

Wir habén jiingst einen Ariikéi veröffent- 
licht über den Kleinverschleiss dér Monopol- 
Zigarren in Krankreich und darin nachgewie- 
sen, dass die dortigen Kleinverschleisser an 
unterstlitzungswürdige Personen verliehen 
werden, die nicht selten aus ihren Geschaften 
ein Einkommen von 10— 100.000 Francs pro 
Jahr erzielen. Aus diesen Thatsa'chen, die mán 
sowohl in Österreich, wie in Ungarn konnt, 
scheint sich die Meinung abgeleitet zu habén, 
dass das Tabak-Trafikwesen auch bei uns 
nichts anderes sei, als cin Corps von untcr- 
stützungsbedürftigen Menschen, welche dér 
Gnade theilhaftig werden, durch den Verkauf 
von Tabuk und Zigarren ihren Lebensunterhalt 
zu fristen. Diese Ansicht ist ebenso falsch, als 
ob mán die Arbeiter dér Tabaklabriken sammt 
und sonders als unterstützle Personen hinstel- 
len wolltc, die Arbeiter würden sich für eine 
derartige Zumuthung auch schönstens be- 
danken.

Und ivas ist schliesslich dér Tabakver- 
schloisser anderes, als ein Arbeiter, dem mán 
nicht mehr als den geringsten Taglohn bewil- 
ligl. Eben aus dem Grunde kann mán von 
einer Unterstützung nicht sprechen, bei uns in 
Ungarn aber überhaupt nicht. In Österreich 
lüsst sich noch von einer Unterstützung spre
chen, weil mán dórt an die Verleihung dér 
Lizenz nicht die Bedingung knüpft, dass dér 
Lizenzinhabcr das Geschaft selber führen muss. 
So gibt es viele Beamtenswitwen, die ihre 
Tralik verpachten, gleichwie in Krankreich und 
die dann, ohne dass sie zu arbeittm brauchen, 
von dem Reincrtrögnisse, das háufig nicht ge- 
ring ist, lobén. Bei uns existirt das bekannt- 
lich nicht und wir gestehen, dass wir dics des 
Zvveckcs hal bér auch für vortheilhafter haltén. 
Wer ein Göschiift übernimmt und davon leben 
will, dér soll auch dafür arbeiten, sonst gostal- 
tei sich dér boircffendo Handel zum Nachtheile 
des Artikels selber, da eine gemiethete Per- 
son selbstverstiindlich nicht jenes Interessé für 
den Arhkel und das Geschaft habén kann, als 
dér Eigenthümer.

Wir sind überzeugt davon, mán wird dies 
auch in österreich sehr bald oinschen und 
von dón Vcrschleissern verlangen, dass sió auch 
solche sind , mán wird aber auch dórt in na- 
her Zukunft Worth darauf legon, dass ein Ver- 
schleisserstand die Tabakprodukte in den Han- 
del bringen soll, dór den Ariikéi und das Kach 
versteht. Wie gesagt, wonn alsó anderwarts 
die Tabaktrafik-Lizenz als eine Unterstützung 
für berücksichtigenswertho Personen gilt, so 
kann bei uns niemals davon die Rede sein. 
Weder dér Werih des Erirügnisses, noch die 
Leistung, die dafílr geboten wird, lassen aufdie 
Zulassigkeit einer solchen Meinung schliessen. 
Und wenn dies dér Kall würe, wonn mán 
gleichwohl mit jeder Ertheilung einer Trafik- 
Lizenz vermeínt einen Gnadenakt zu begehen, 
so ist diese Meinung ebenso falsch, wie sie 
anderseits auch sehr geführliche Konsequenzen 
für den Vcrschleiss im Allgemeinen nach sich 
ziehen würde.

Hier in dór Hauptstadt könntc diese un- 
sero Meinung sehr drastisch nacbgewiesen wer

den. Mari braucht nur hundert dér beston Ver- 
schleissstellen namhalt zu maciién und mán 
wird finden, dass dieselben Uichtige, geschulte 
und fleissige Kauíleute oder Frauen, welche 
diese Qualifikation besitzen, zu Leitern habén. 
Wo die Protektion irgend einer unterstützungs- 
bedürftigen Witwe oder Müdchens zűr Errich- 
tung einer Trafik verholfen hat, dórt ist auch 
zurr.eist das Geschiift keinen Heller werth. Das 
Publikum von heute kauft kcine Zigarren aus 
Mitleid, im Gegentheil, es vveicht solchen Ver- 
schleissstellen aus, wo ihneri beim Bctretcn 
des Geschíiftes das Herz schwer gcmacht wird. 
Ileutzutage will Jeder für sein Geld etwas ha
bén. Dér Raucher geht am liebsten in eine 
Trafik, wo er Vorrathe sieht, wo er trockene 
Zigarren bekommt und wo mán ihm auf seine 
Kragen vernünflige Amworten gébén kann.

Unleugbar bildet es doch aber ein grosses 
Interessé dér Tabuk Régié, dass sie einen je 
höheren Absatz erziell, was doch nur durch 
lüchtige Verschleisser gefördert w .rde- kann. 
Daraus folgert, dass die Eriheilung dér Lizenz 
kein Gnadenakt sein darf, indom in allorerster 
Heihe darauf gesehen werden muss, dass die 
Oualital dér Verschleisser eine solchc ist, die 
zu dem Verschleisse die notlnvendige Eignung
n.itbringt.

Seit Jahren wird bei uns in dér Haupt- 
stadt daran gearbeitet, das Kleinverschleiss- 
wesen reformatorisch zu ándern und wir wis- 
sen sogar, dass dieses Bestreben sehr löblich 
ist. Leider aber sind diese Bestrebungen sol- 
cher Art, dass das gtwünschle Ziel nicht er- 
reicht werden kann, und wenn es in dieser 
Weise fortgeht, dann gelangen wir dahin, dass 
vor lauter Humanitüt dér Verschleiss beein- 
(riichtigt, die Verschleisser aber selbst betteln 
gehen werden.

Weiss dér liebe Hímmel, wie es kommt, 
aber dér Eiler, mit welchem daran gegangen 
wird, die Kleinverschleisser zu vergeringern, 
ohne dabei das geringste Itesuliat zu erreichen, 
es lásst sich kaum mehr crnst nehmen. Was 
will mán eigentlich ? die Anzahl dér Kleinver- 
schleissstellen reduziren ? das ist nicht die 
Hauptsacho und bildet übrigens auch kein 
Interessé für den Verschleiss selbst. Wenn dic 
Kleinverschleisser dér Hauptstadt aus solchen 
Louten bestchen werden, die lechnen können, 
die ein Geschaft zu führen überhaupt ver- 
siehen, dann wird es ganz von selber kom
áién, dass die Hiilfie davon ihre Lizenzen zu- 
rücklegen wird ; wenn aber auf diesen Um- 
stand gar koine Uücksicht genommen wird, 
dann freilich kann mán die zahlreiehen Bitt- 
stellerinen nicht los werden, die da vermeinen, 
dass in den Tabaktraliken exotische Prinzen 
verkehren, die sich in sie verlieben. Daher 
kommt es ja auch, dass in dér Hauptstadt un- 
gefahr 500 Verschleisser existiren, dérén Ein
kommen kaum so gross ist, wie die Miethe, 
die sic bozahlen. Zahlt mán diese Trafikantcn 
vielleiclit auch zu jenen Verschleissorn, welche 
berufen sind, die k. u. Tabak-Produkte in den 
Handel zu bringen ? Oder ist es für den De
tailhandel mit den k. u. Tabak-Produkten wirk- 
lich nicht von Belang, ob denselbeu eine halb- 
wegs geschulte Pcrson besorgt, oder ein Diim- 
chen, welches ihre rosigen Kingernagel be- 
trachtet und mit ihren Kundon scherzt ? Ge- 
wiss, diese Trafikantinen zahlen in dér Reihe 
dér Verschleisser mit, alléin im Grunde ge
nommen sind sie ja doch keine. Die Haupt
stadt hat dermalen 930 Tabakverschleisser, 
dér Konsum, welcher erzielt wird, betragt 17 
Millionen Kronen, das macht durchschnittlich 
ungeíithr 17,000 Kronen jührlich. Kechnet mán 
von den 930 V«rschleissern 300 ab, die im 
Weichbild dér Stadt als Spezereihándler, 
Greissler oder Br. nntweiner, keines Tabak- 
Verschleisses bedürfiig sitid, dann könnten 
sümmtl'che übrigen (530 Trafikanten recht gut

bestehen und was die Hauptsache ist, wir 
haltén jenen Detailhandel mit den Tabak- 
produkten, den sowoh! die Tabak - Régié, wie 
auch das Publikum braucht.

Dús Verfahren bei Ertheilung dér Lizen
zen, wie es heute geübt wird, hat weder 
Zweck, noch Werth. Es ist béréits schon so 
weit gekommen, dass das grosse Publikum, 
welches doch nichts von dér Sache versteht, 
darüber kriteit, weil die Ertheilung dér Trafik 
als eine solche kostbare Sache hingestellt wird, 
dass es nothwendig erscheint, dass sich jedem 
Einreicher ein Abgeordneter als Protektor zűr 
Veríügung stellt. Und wenn dann nach einer 
Zeit dér solchermassen glücklich Gevvordene 
einsieht, dass er eigenilich für nichts arbeitet, 
dann gcht natürlich die Hetze mit dem Ver- 
kaufen des Geschíiftes los, was keinen] verargt 
werden kann, wer seine paar Groschen in das 
Geschaft investirt hat.

Suma Sumarum ! Mán lege Gewicht da
rauf, dass wir anstandige Verschleisslokale 
und tadellose, halbwegs geschulte Verkíiufer 
als Tabak-Trafikanten erhalten. Mán entzieho 
rücksichtslos in dér Hauptstadt jedem Spe- 
zereihandJer, Greissler und Brannlweiner die 
Lizenz. Mán lasse sich von dem Unglücke 
weder dér Wittwen, noch dér Waisen dazu bewe- 
gen, Lizenzen zu vertheilen, wenn sie sonst für 
das Geschaft nicht tuugen. Im Übrigen aber, 
( rblicke mán in dem Verkauf einer Trafik in 
dem Kalle kein Kapitalverbrechen, wenn sich 
just. ein armer Teufel seine Gesehaftsuiensilien 
bezahlen lasst.

Wird in diesem Sinne vorgegangen wer
den. dann werden sich die Verschleissstellen 
schon ganz von selber vergeringern und es 
wird in Zukunft nicht nothwendig sein, dass 
diese Traíikangelegenhciten, als solch’ hoch- 
wichtigo hingestellt werden, dass dafür die 
s^hr kostbare Zeit hochgcstellter Beamten, die
v. ihriich ctwas Besseres zu thun habén, in 
Anspruch genommen wird. Wenn priizis lau- 
tende, zielbewusste Vorschriften vorliegen wer
den, von denen in keincm Falié abgegangen 
werden darl, wenn cinzig und alléin das Be
streben den Verschleiss zu fördern, bei jeder 
Ertheilung einer Lizenz massgebend sein wird, 
dann werden wir Verschleisser habén und dér 
Vorlheil, dér daraus orwachsen wird, dem 
Staatsschatzc zu Gute kommen. Sowie heute 
diese AngHegenhoiteii behandelt werden, 
mehrt sie die Unannehmlichkeiten, sowohl 
dér Partéién und nicht in letzter Reihe dér 
Beamten, ohne auch nur im Geringsten zu 
nützen.

Neuheit.
Für Gross- und Kleintrafikanten.
Dór ..Szivarmentö", cin ausgczeichnetes Prápa- 
rat zum Verkleberi beschádigter Zigarren, 
eignet sich in lohnender Weise zum Wicder- 
verkaufe. Dér ,.Szivarmentö‘ ‘ ist sowohl für 
lichte wie auch für dunkle Zigarren zu habén 
und wird in Blcchumhülle für 20 Heller, in 
Papierumhiille für 10 Heller in Detail verkauft. 

lm Grossen, für den Verschleiss:
100 Stück in Biechschachtein 16 Kr.
100 „ „  Papier „  8 „

Provinz-Auftrage unter Nachnahmo franko zu 
richten an

D O N N E R  B E R T A L A N ,
Budapest, V II I . , G sokonai-utoza 8/b.



DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE.

Hirdetmény.
Kzonnol közhírré tétetik, liojry miután h M a- 

ffyar K ir á ly i  P én zü gym in isz té r iu m  ellenőrző 
közéjről a  Magy. Klr. Stali. OsztAlysorsjAtók (X I I I .  
sorsjáték) 1. OHZi&l.vára szóló sorsjegyüket felül
vizsgálták, azok a föArusilóknnk árusítás vágott 
kiadattuk. — A M n gy. K lr  P én zü g y m in is z té 
rium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik : 

A  M agy . K lr .  Szab .

Oszlálysorsjáték Sorsolási Zervc.
T izen h a rm a d ik  S o rs já ték . 110.000 sorsjeg-y. I 

65.000 nyerem ény.

E ls ő  o s z tá ly .  B e té t  1 2  k o ro n a .
Húzás : 1003. november 10. és 20.

Nyeremény Korona
1 á 60000
1 20000
1 10000
1 5000
3 2000 6000
r> 1000 5000
8 500 4000

80 300 9000 1
100 100 10000

8850 40 134000
3500 nyer Kor. 263000

M á s o d ik  o s z tá ly  B e té t  2 0  k o ro n a .
Hii/As : 1003. december 10. és 17.
Nyeremény Korona

1 á 70000
1 25000
1 10000
1 5000
3 ’  3000 9000
5 , 2000 10000
8 , 1000* 8000

20 „ 500 10000
110 .  300 33000

4350 .  80 348000
4500 nyer. Kor. 528000

H a rm a d ik  o s z tá ly .  B e té t  3 2  k o r .
HuzAs: 1004. január 12., 13. és 14.

Nyeremény Korona
1 á 80000
1 30000
1 20000
1 15000
3 10001. 30000
5 5000 25000
8 2000 16000

10 1000 10000
120 500 60000

4850 180 630500
5000 nyer K or. 916500

N e g y e d ik  o s z tá ly .  B e té t  4 0  k o r.
Húzás: 1004. 

Nyeremény 
1 ÍX 
1 .
1 .
1 .

február 0., 10. óh II.
Korona
90000
30000
20000
15000

3 , 10000 30000
■j 5000 25000
s , 2000 16000

10 . 1000 10000
120 .. 500 60000

4850 „ 170 824500
5000 nyer. Kor. 1.120,500

Ö tö d ik  o s z tá ly .  B e t é t  3 2  k o ro n a .
Húzás: 1904. március 3. ós 4.

Nyeremény Korona
1 a 100000
1 . 30000
1 . 20000
1 . 15000
•í . 10000 30000

5000 25000
8 2000 16000

10 . 1000 10000
120 . 500 60000

3850 . 200 770000
4000 nyer. Kor 1.076,000

H a to d ik  o s z tá ly .  B e té t  2 4  k o ro n a .
Húzás : HMM. március 23-tól április 20-ig. 

L e gn a g yo b b  n ye rem én y  s ze ren csé s  e se tb en  
K oron a

!  i

1 Jutái.
(E gy  m illió) 

600000 600000
1 Kor. 400000 400000
1 nyer. 200000 200000

5 = 1 á 100000 100000
£•« 1 a 80000 80000

1 á 60000 60000
2 $ 1 á 50000 50000

1 á 40000 40000
f  ■** 2 á 30000 60000
•’  a 2 a 25000 50000
§ 5 4 á 20000 80000
jí-5 5 á 15000 75000
> -2 25 á 10000 250000
a| 50 á 5000 250000

405 a 2000 810000
760 á 1000 760000
1140 á 500 570000

30600 á 200 6120000
33,000 nyer. Ó9 jutalom kor. 10.555,000

A/. I ősziüly iiuz.iHM 1903. novom bor hó "TŐ. <5s 
20 An tarlutik meg. A húzások a M a g ya r  k irá ly i 
Á llam i e lle n ő r ző  h a tó sá g  óh királyi közjegyző j e 
lenlétében, nyilvánosan történnek a liuzási terem
hon (IV ., ICskil-tér, bejárai a Duna utca léiéi). 
Horsjogyok a Magy. Klr. Szab. Osztálysorsjáték 
vulamennyi Árusítóinál kaphatók

Hudajmsl, 1003. évi október hó 2ö-ón.
M a g y  K lr . S za b .

O s z tá ly  s o rs já ték  I g a z g a t ó s á g a  
Lóuyay. Hazay.

A világ
leg ism ertebb  és 
legrég ibb  gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytözs- 
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

Á ltestes

renom irtesF ab rika t 
dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

» * » « » « » «

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, a do

hányzó egyszer* veszi és többé 

mást nem szíhat —

leg jobb valódi franczia

sz iva rkapap i r  és sz ivarkahi ive ly .
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
Itudapcst, V., Kas-ut«‘/.a 20. szám.

EURÓPA, Irodalmi és nyomdai róesvénytárnaaág Iiudapoet, VI., 12.


	21

