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T A R T A L O M .  Szivarkahiány. A különlegességek nemei. — Vegyesek. — Árlejtés. Hirdetmény.

Szivarkahiány.
Hogy lm csak arról volna szó, vájjon 

a szivarkahiány a dohán yepye.dáui-ágra 
káros hatással van, a minthogy van is, 
akkor hallgatnánk s nem pazarolnánk 
hiábavalókig a tintát. Mert egészen ilyillan 
bevallva, mi erről a dologról már annyit 
beszéltünk, hogy a nem szakembert is 
meggyőztük volna, annál is inkább azokat, 
a kik a rendes üzletmenetről gondoskodni 
tartoznak.

De mit használnak mindezen rekri- 
minácziök. mit használnak az elismert 
jóakaró és gyakorlatikig keresztülvihető 
ajánlataink, hogy ka ezekre ügyelem nem 
lorditlatik, hogy lm ezek mini zsurnalisz
tikái expekloráeziók tekintetnek. Mi nem 
sokat törődünk vele, mondhatjuk, ha a 
in. kir. pénzügyminisztérium saját érdekeit 
semmibe sem veszi. Egyes körök úgy is 
meg vaunak győződve, hogy annak igv 
kell lennie s egy állami áruezikknek 
akkor is van igénye az elárusilásra, hogy 
ha az nem létezik.

A mi bennünket felháborít, az az 
indolenczia, a mely úgy a közönség, mint 
az elárusítókkal szemben követtelik. Van 
egy sZivarkanem, a melyből a fővárosban 
havonkinl körülbelül tizenkét millió darab 
fogyasztunk, egy áruezikk, melyéri az 
államkincstár évenkinl körülbelül kél és 
fél millió forintot bevesz és ezen ám- 
czikk. melyei az egész világ követel, a 
melyre minden dohányárusuak szüksége 
van. Iiavonkinti kis mennyiségben érke
zik. mely cgy-két napra elegendő, ezután 
újra bekövetkezik a hiány.

Mi nem a m. kir. dobányigazgatóságot 
okoljuk ezérl. a mennyiben tudomással 
bírunk, hogy ez évek óta az illetékes helyen 
e tekintetben előterjesztéseket tesz, hogy 
a szivarkák gyártásánál újításokat kell 
behozni, hogy hu nem akarják, hogy oly 
megakadások bekövetkezzenek, mint a 
szóban levők. Azonban nekünk úgy tetszik, 
hogy ez igy nem mellet s a lényálladékol 
O Exezellenezjájának a m. kir. pénzügy- 
miniszter urnák kell tudomására hozni. 
Ezen tényálladék abban áll, hogy az a 
nagy óriási iparvállalat, a mely az állam 
birtokában van, életképesnek nem mond
ható, a mennyiben a hozzáfűzött várako
zásnak meg nem felel. Miután azonban 
fel nem tehetjük, hogy a szivarkahiány 
más, kicsinyes okoknak volna tulajdonít
ható, a mi nézetünk szerint csak az a 
körülmény mérvadó, mely szerint a szivarka 
előállításához kevés gyár létezik. Hogy 
miért nem lesz több fölállítva, ez néze
tünk szerint inkább kicsinyes aggályok
nak a szüleménye, a mi mellett érintet

lenül nem hagyhatjuk, hogy ha ez aggá
lyokat a pénzkérdés okozza, ez a legkisebb 
aggálynak tekintendő volna.

Igaz, hogy egy állami vállalat nem 
magánvállalat s mint ilyen nem is képes 
oly gyorsan újításokat behozni, pénzeket 
befektetni stb., mint amaz. Azonban az 

! egésznél tő a tisztán kereskedelmi szem
pont. Itt nem lehet takarékoskodni, itt nem 
lehet késedelmeskedni, miután minden 
megtakarított fillér mellett más tíz elesik. 
A szivarkagyáraknak felállítása nagyon 

i sürgős, egy hónapi halogatást sem szen
vedhető szükséglet. Szükség esetén magán- 
helyiségeket kell sürgősen bérbe venni, a 
melyekben ideiglenesen szivarkagyárak 
felállitandók. A legkeresettebb szivarkák- 
ban való hiányt nem lehet azzal menteni, 
hogy ez gyorsan fogyasztatik, amennyiben 
természetesen a gyártásnak lépést kell 
tartania a fogyasztással. Egyébiránt ezen 
évben az összes nemek fogyasztása nem 
valami nagyon emelkedik, hogy ha ennek 
ellenkezője bekövetkezett volna, amint 
annak természetszerűleg bekövetkeznie 
kellett, akkor a hiány más nemeknél is 
előállott volna.

Es újra elő kell hozakodnunk a szeren
csétlen üzemnek keltéválasztásával, amely 
minden -mizériának, tehát a jelenleginek 
is az okozója. Ezen kettéválasztásnak meg 
kell szűnnie, hogy ha azt akarják, hogy 
egy rendszeres, ezéltudatos kezelés be
álljon. hogy a dohányegyedámság azzá 
legyen, a mire hivatva van. Mindaddig 
azonban, mig a gyakorlatilag ténykedőnek 

! szemlélő szerep jutott osztályrészül, mind
addig, mig az egyik javaslatokat lesz, a 
melyet a másik tetszés szerint foganatosít, 
mindaddig az egész nagy vonalon, a mely- 

j röl szó van, csak nehézségek elhárításá
ról lehet szó. És ki bűnhődik ezen nehéz- 

! ségek ért ? Ki más, mint a fenteinlitett 
állam szenved kárt s a ki ezt nem hiszi,

| hasonlítsa össze a bevételeket s meg fogja 
találni a hiányzó „H ölgy" szivarka el- 

j árusításból az utolsó hétben befolyt pőnz- 
; kevosbletet, de a más szivarok bové- 
. telét is lessék összeszámítani s akkor a 

kevesblel szembeszököbb lesz.
Ez azonban, a mint mondottuk, bennün- 

j kel nem érdekel. A fődolog ránk nézve 
! ma az, hogy a dohányárusok megfelelő 

árukészletet kapjanak, a melyet eladliat- 
i mik. Az óriási nagy költséggel fentartott 

üzleti helyiségek nem azért vannak itt, 
j hogy azokat a közönség tudakozódási 

intézetként látogassa, a mennyiben nem 
létezik dohányzó, a ki nem akarna érte
sítve lenni, hogy az ö szivarkaneme miért 
nem kapható. Tudomásunk szerint a do- 
hánylözsérek még úgynevezett haszon

bért is fizetnek. Ezt azon jogért Űzetik, 
hogy a m. kir. dohánytermékeket elárusít
hassák. Ezen jog azonban illuzóriussá 
válhatik akkor, ha nincsenek azon áru- 
czikkek készletben, a melyekre szükség 
van. És azért újra kérjük a m. kir. do
hányigazgatóságot, lenne szives arról gon
doskodni, hogy a dohányárusok azzal a 
pár fajta szivar s szivarkával folyton ren
delkezzenek s jó  pénzükért kaphassák, a 
melyre az elárusitásnál szükségük van. 
Nem a mi dolgunk megkülönböztetni, 
vájjon ezen kérelmünk kellő helyre van-e 
czimezve, vagy sem. Mi csak azt tudjuk, 
hogy van egy m. kir. dohányigazgatóság, 
a melyhez a szivarkák előállítása tartozik 
s azért hozzáfordulunk, remélve, hogy a 
szivarkahiányt meg lehet szüntetni, hogy 
ha ehhez akarata vau. Nekünk nincs 
okunk kételkedni és csak óhajtjuk, hogy 
minél előbb azon okok, melyek ezen 
kétségbeejtő állapotokat folyton s folyton 
élőid ézik, elhárittassanak.

A különlegességek nemei.
Legközelebbi napokban egy itteni újság ezikké- 

ben az lelt mondva, hogy a különlegességi 
szivarokhoz a közönség csak azért fér olyan 
nehezen, mert különösen a fővárosban az 
árudák egyike Pesten, másika Budán van s 
ezek nem felelnek meg a kívánalomnak.

És ezzel újra azon felfogással van dolgunk, a 
mely a közönségnél dívik, s mely azt hiszi, 
hogy mindaz, ami a különlegességi árudákban 
kapható, jobb a közönséges árudákban kapható 
doh ánynemüeknél. Itt ez a szó „különlegesség1* 
nagyban lesz taxáivá s majdnem az a kívánság 
lesz kifejezve, vajba minden utczában volna egy 
különlegességi áruda, a melyben ezen fajok 
kaphatók lennének. Ezen hamis felfogást maga 
a dohányigazgalás nagyban elősegíti, a mennyiben 
közönséges belföldi nemeket, a melyek sem a 
felhasznált anyag, sem a munka tekintetében a 
közönséges dohánytőzsdencmeknél nem külön
bek, különlegességeknek jelzi. Fel nem fogható, 
miért legyen a 7 kros Uegália média és a 11 
kros Operas különlegesség a Britanikával és 
Legalitással szemben. Magától értetődik, a közön
ségben az a bit támadt, hogy itt valami külö
nössel van dolga, a mennyiben ezen szivarnemek 
csak különös árudákban kaphatók, tehát ezen 
hit még nagyobb megerősítésre talál.

A belföldi szivarnemeknek a külföldről be
hozott szivarnemektől szigorúan való megkülön
böztetésénél, ha már különlegességi árudáknak 
létezni kell, központi árudákat kellene létesíteni, 
a melyekben a vevő, aki ezeket vásárolja, bár 
ritkán, nagyobb bevásárlásokat tehessen. Ezen
kívül a Havanna-szivar az eladók részéről oly 
gondozásban kell, hogy részesüljön, amint az 
kívánatos és ami ezúttal tényleg egy elárusítónál 
sem tapasztalható.
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A  Havanna-szivar első sorban megköveteli 
azt. hogy vevői legyenek s ha ez nincsen, maga
magától nap-nap után értéktelenné válik; úgy, 
a mint ma a Havanna-szivarok elárusitva 
lesznek, nevezetes fogyasztásról szó sem lehet. 
A közönséges elárusitásnál vannak szivarnemek, 
melyek 13 krajczárról 18 krra és 24 kiig 
ugranak, tehát árkülönbözetek, melyek absurdnak 
mondhatók, hogyha tekintetbe vesszük a válasz- j 
tékot. Alig létezik az általános elárusitásban 
Havanna-szivar, a mely a korára nézve jól elszív
ható lenne. Nagyobbrészt addig fekszik az a pár 
szivarnem, mig a dohányzónak azt a talányt 
fel nem teszi, hogy tulajdonképen mit is s z í v  

ö, de hosszú fekvés által nem ritkán a felső- j 
levelek törékennyé és hibássá válnak.

A különlegességi árudákban a Havanna-sziva
rok gyorsabban fogynak, amely körülmény ut- | 
mutatásul szolgál, hogy ez az egyedüli piacz,  ̂
ahol ezek elárusitandók lennének.

Persze a sok bevezetett szivarnem közül épen 
azok nem kaphatók, melyek a legnagyobb kereslet- ! 
nek örvendenek, tehát azok, a melyeket a közönség 
kíván. Azért csak keveset lehet arról beszélni, 
hogy a különlegességek elárusítói a Havannára 
különös gondot fordítanak, a mennyiben csak 
azokkal rendelkezhetnek, amelyeket kapnak. 
Miután, a mint mondva volt, a Havanna-szivar 
ezen figyelmet és gondozást igényeli, sőt azt 
egyáltalán nem nélkülözheli s ha ezt nélkülözni 
kénytelen, akkor nem tudható meg, hogy 
Magyaroi szágon mily Havanna-fogyasztás elérhető, 
abban a Magyarországban, a hol már a negyvenes I 
években behozott tiszta Havannát fogyasztották, 
vagy a valódi dohányból itt előállították.

Azért kézzelfoghatóan világos, hogy a külön
legességi árudák arra vannak hivatva kizárólagos, j 
valódi Havannát árusítani és ép úgy ezekkel 
mint külföldi dohány- es szivarnemüekkel fog
lalkozni. Ezen áruknak a magyar gyártmányoktól 
eltekintve mint különlegességeknek kellene sze
repelni és a közönségnek kiszolgáltatva lennie. 
Ezzel nemcsak haladást, hanem a közönséggel 
szemben azon kulans eljárást látniok, mely 
szerint az összes belföldi gyártmányok: u. m. 
szivarok, dohányok és szivarkák a dohánytözsdék 
eladási körébe utaltatnának. A mi szerény néze- | 
tünk szerint hamis az a meghatározás, dohá
nyokat és szivarokat mint különlegességeket j 
elnevezni, a melyek azon anyagból és ugyan
azon gyárakban lesznek előállítva, mint a tőzsde- 
szivarok és dohányok.

Ezen hamis meghatározást korrigálni, a gya
korlatot és hasznodat ezzel egyesíteni, a közön
ségnek kényelmet szerezni, azok a czélok, a 
melyeket ezen sorok elérni óhajtanak és a melye- j 
két eléggé ajánlani nem tudunk.

-j---------

Vegyesek.
A fővárosi pénzügyőri altiszti kör fényesen I 

sikerült juniálist rendezett a kőbányai régi sör- 
ház helyiségében. A mulatságon rendkívül sokan 
vettek részt, többek közt: Graenzenstein Béla , 
és Toepke államtitkárnok, Stuckheil pénzügyi fő
felügyelő, Gaszner Pál királyi tanácsos és pénz
ügyi igazgató. Hilberth Gusztáv és Markovich 
pénzügyi tanácsosok, Horváth titkár sfb. A 
figyelmes rendezőség minden hölgynek kis rózsa
bokrétát adott. A  kedélyes, fesztelen mulatság
nak csak a reggel vetett véget.

Pipadohány feláron, vagyis: sok a szúnyog. 
Egy tiszaraenti község a minap kérvénnyel 
fordult Darányi miniszterhez. A kérvény némileg 
népies nyelven adja elő. hogy annyi a faluban 
a szúnyog, hogy a tele is elég volna. Képzelhető, 
e vérszopó apró fenevadak mily kellemetlenséget 
szereznek csípős czélzásaikkal a falu népének. 
Ugyan ki segítsen a bajon, ha nem a miniszter?
—  gondolta a község és Darányi miniszterhez 
fordult, segítsen a bajon. Hogy azonban a 
kegyelmes urnák ne kelljen sokáig törnie a 
fejét a segítség módján, a község tanácsosai is 
szolgál mindjárt. A  szúnyog nem szereti a

dohányt: adjon a miniszter a község lakosainak 
féláron pipadohányt, ők majd kiűzik a szúnyo
gokat. Tekintve azonban, hogy a miniszter 
bizonyára nem hajlandó féláron dohányt adni 
olyan szúnyogok kiűzésére, a melyek nem is őt 
csípik, a derék község aligha fog olcsóbban 
pipázni, mint eddig. Mindenesetre azonban érde
kes ez a kis ravaszság. A magyar még a szú
nyoggal is szövetkezik, ha arról van szó, hogy 
a négyes dohányt két krajczárért kapja.

A spanyol posta. Bolond állapot lehet Spanyol- 
országban a postaügy terén, ha mind igaz az, 
amit egy német üzletember egyik előkelő német- 
országi lapban elpanaszol. .Január, február és 
márczius havában öt levelet küldött el Spanyol- 
országba egy üzletfelének s közülök csak kettőt 
kapott meg a czimzett. Ugyanannyi levelet kül
dött neki a spanyol üzletfél, de csak egy jutott 
el hozzá. Képes levelezőlapot egyáltalában nem 
kap meg senki, úgy látszik, hogy a spanyol 
postatisztek szenvedélyes anzix-gyüjtők. Legalább 
Liz darabot küldött el a panaszos, de egyik se 
jutott el czéljához. A leveleknek a felbontása 
annyira mindennapos a spanyol postán, hogy 
aki csak egy kicsit ismerős a viszonyokkal, + a 
világért se küldene valami értéket levélben, ha
noin sekk, váltó, vagy más kipróbált módon 
juttatja el a pénzeket. Érdekes állapotok ural
kodnak Spanyolországban a levélkihordás dol
gában. A  levélhordónak (factore) nincs lizetése, 
hanem kap minden levélért öt centesimot. Aki
től nem kapja inog ezt az összeget, amelyre 
tagadhatatlanul nagyon rá van szorulva, az nem 
kap levelet. Az olyan embereket, akik nagyon 
is nem fizetnek, jól megjegyzi magának a levél
hordó, az aztán lesheti, amig egy neki czimzett 
levél a kezébe jut. Táskája nincs a spanyol 
levélhordónak. Egyszerűen a zsebébe gyömöszöli 
a leveleket s ami nem fér oda, azt szépen a 
kezében tartja. Hogy hány levél potyog ilyen
formán a sárba, annak a jó  Isten a megmond
hatója. A becsületes megtaláló vajmi kevés. Aki 
mit talál, az az övé, azt ugyan ne várja senki, 
hogy ha valaki egy levelet talál az utczán, azt 
a postára vigye, vagy a gazdájához juttassa. Ha 
pedig valaki panaszszal megy a postai ható
ságokhoz, ott ugyancsak megkapja ez elégtételt. 
A tiszt urak a vállukat vonogatják, mi közük 
volna nekik az ilyen semmiségekhez, más az ő 
dolguk. Hát ha ez csakugyan igy van, akkor 
nem jó Spanyolországba titkokkal toli leveleket 
irogatni.

Segédszerkesztő : Heltai Nándor.
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Á r le jt é s .
A nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisz

térium folyó évi 4283b. sz. magas rendeleté
vel Zenián egy dohány és szivarkülönlegességi 
áruda felállítását határozta el, ennélfogva a 
zombori ni. kir. pénzügyigazgatóság részéről 
ezennel közhírré tétetik, hogy Zentán a kérdé
ses különlegességi dohányáruda betöltése végett 
folyó évi julius hó 2-án délelőtt 10 órakor a 
pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségében a be
érkezendő írásbeli ajánlatok alapján versenytár
gyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni és pedig a kérdéses dohány
áruda annak fog átadatni, ki azt lehetőleg minden 
más üzlettől elkülönítve a legcsekélyebb eladási 
díjért fogja elvállalni.

Mindazonáltal a kincstár fenntartja magának 
azon jogot, hogy a versenyzők között szabadon 
választhasson, mi okból az ajánlattevő semmi 
esetben sem támaszthat igényt azért, mivel 
ajánlata el nem fogadtatott.

A dohány különlegességi áruda készletét a 
szegedi m. kir. dohányáruda raktárából szer- 
zendi he.

A kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit s ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij feleme
lése iránt tekintetbe vetetni nem fognak, igy 
kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles leend vállalkozó az átvételre kitűzött 
napon, továbbá a fogyasztási viszonyoknak meg

felelő 8 napi tartalék készletet 1000 frt érték
ben beszerezni és folyton érintetlen állapotban 
tartani s azonkívül a napi eladásra szükséges 
150 frt értékben dohánygyártmány mennyisé
get is beszerezni.

Pályázók kötelesek bánatpénz fejében 1000 
frt, szóval egyezer forintot készpénzben, vagy a 
budapesti tőzsdén jegyzett papírban letenni, 
illetve 50 kros bélyeggel ellátott, sajátkezüleg 
aláirt lepecsételt ajánlatához csatolni s az aján
latot ezen czim alatt:

« Ajánlat a zentai dohány különlegességi áruda 
j elnyeréséért», legkésőbben folyó évi julius hó 

1-én délelőtti 11 óráig ezen kir. pénzügyigaz- 
1 gatóság főnökségénél közvetlenül vagy posta 
\ utján benyújtani.

Az ajánlatban az igényelt kezelési dij száza
lékban számmal és betűkkel is tisztán kiírandó 
és az ajánlathoz egyúttal a magyar honosságot, 
polgári állást és erkölcsi kifogástalanságot úgy 
a vagyoni állapotot igazoló hatósági bizonyla
tok is csatolandók.

Olyan ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve 
nincsenek, vagv más pályázók ajánlatára hivat
koznak, valamint azok is, melyek határozatla
nul szerkeszlvék, úgyszintén elkésve benyújtott 
vagy utóajánlatok is figyelembe nem vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak vagy tett 
ajánlat kiegészítésének semmi körülmények 
között tekintetni nem fognak, a versenyben 
részt nem vehetnek azok, kik a törvény értel
mében szerződéskötésre n-m képesek, továbbá 
valamely bűntény, csempészet vagy másnemű 
jövedéki kihágások miatt elítéltettek, vagy azok 
alul bizonyítótok elégtelenségéből mentetlek lel.

Továbbá kizárva maradnak azon egyedáruság 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképpen 
clmozdittatluk, vagy a pénzügyi hatóság által 
egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak talál
tattak.

Ha ezen említett akadályok egyike vagy má
sika csak az üzlet áladása után jutna a hatóság 
tudomására, a pénzügyigazgatóságnak jogában 
áll az eladási engedélyt azonnal elvonni, illetve 
az árudát felmondani.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtatnak, a tárgyalás befejezése után 
vissza fognak adatni, mig az elfogadott ajánlat
tevő bánatpénze az érintetlen tartalékkészlet 
beszerzése után fog csak visszaadatni.

Ha a vállalkozó a dohány különlegességi 
árudát az átvételre kitűzött határnapon át nem 
veszi, vagy későbbi ajánlatától önként vissza
lép, bánatpénzét elveszti és az áruda kezelésé
nek betöltése végett újabb pályázat lóg 
nyittatni.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltéte
lek és azzal egybekötött kötelezettségek a pénz- 
ügyiguzgatóságnal és a szabadkai pénzügyőri 
biztosságnál, valamint a pénzügyőri szakasznál 
btítekintlietók.

Zotnbor, 1899. évi junius hó 2-án.
M. kir. pénzügy igazgatóság.

A  M agyar Dohánykereskedelm i Részv.-társ.
igazgatósága részvényeseit egy

rendkívüli közgyűlésre
hívja egybe, mely 1899. junius hó 28 án,
d. u. 3 órakor saját helyiségeiben (Budapest. 
V.. Bálvány-utcza lo. sz.) megtartatik.

A napirendre a következő pontok vannak 
kitűzve:

1. A/, igazgatóság jelen lése a folyó övi inárczius 
no I-un keli közgyűlési határozat folytán kibousá- 
tamlu uj részvényeknek sz.ih<id kézből eszközeik 
eladásáról.

t. Az igazgatóság jelentése a kincstári szerződés 
módosítása iránt, eziránt való határozathozatal.

8 Egy igazgatósági tag megválasztása, 
c Az alapszabályok egyes pontjainak módosítása.
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Dér Zigarettenmangel.
VVeim es síeli lediglieh darum handeln 

würde, oh dum Tabakmonopol durch deli 
Mai igei an Xigaretlen cin Schaden er- 
wiichsl, wie das thatsiichlich dér Fali 
ist, dann würden wir sehweigen und die 
Tinte nicht mmütz verschroiben, denn, 
ofTen geslanden, wir babén libor dicse 
Angelegenheit bereits soviel vorgebracht, 
dass es selbsl jeden Nichtliichmann über- 
zeugl halté, umwieviel mehr sollte cs 
alsó bei Jenen dér Fali sein, die für 
einen regelrechten Geschaltsgang zu 
sorgen habén.

IJoeli was nülzen allé Rekriminalionen, 
was nülzen unsere bestgeineinten und 
wie einstiimnig gesagt wird, unsere prak- 
tiscli ausführbaren Voischlage, wenn 
denselben keinc Beachlimg geschenkt, 
wenn sie einfach als journalistische Expek- 
torationen betrachtet wcrclen. Uns könnte 
das, wie gesagt, ganz kall lásson, wenn 
das k. u. Finanzministerium seine eigcnon 
Interessel! so wenig wahrniinint. Mán 
vermeiül eben in gewissen Kreisen, dass 
es auch so gehen müsste und dass ein 
Staatsartikel Ansprueh darául' maciién 
kaim, gekauft zu werden, auch dann - 
wenn cr nicht da ist.

Was uns jedoch über das Sclinürehen 
geht. das isi die Indolenz, mii dér inán 
sowotil doni Publikum, wie auch den 
Verseidéissorn gegenüber verharrl. Maist 
ciné Sorté Xigaretlen, von weleher in dér 
Hauptsladl alléin allrnonatlicli ea. zwölf 
Millionen Slück verraucht werden, ein 
Ariikéi, für welchen dér Slaat ea. zwei 
ein halb Millionen Gulden jahrlich ver- 
einnahmt, und diesel' Ariikéi, den allé 
Well wünscht, den jeder Verschleisser 
hraueht, komiul seit Monaten in kleinen 
Partién, die für* ein oder zwei Tagé 
ausreichen, worauf dann abennals ein 
Mangel eintrilt.

Wir beschuldigen nicht die Direktion 
dér k. n. Tabak-Regie, zumal uns bekannt 
ist, dass dicse seit Jahr und Tag an 
massgebendster Stelle Vorstellnngen 
darliber maciit, dass bei dér Fabrikation 
von Xigaretlen Neuerungen eingcführl 
werden miissen, sollen nicht Verlegen- 
heiten eintreten, wie die in Rede ste- 
hende. Alléin uns will es hediinken. dass 
es doeh in dicsér Weise nicht fortgehen 
kann und dass Sr. Exzellenz dem Herrn 
I1 inanzminister die Saehlage vollslandig 
mitgetheilt werde. Dicse Saehlage hesteht 
darin, dass das grosse Riescn-lndiistrie- 
unternelmien, welches im Besitze des 
btaates ist, nicht leistungsfiihig genannt 
werden kann, indem es den Ansprüchen, 
welclie an dasselhe geriehtet werden, 
keineswegs geniigl. Da wir nicht annehmen 
können, dass dér Mangel an Xigaretlen 
anderen kleinlie.hen Ursachen zugesehrie- 
ben werden muss, so ist unseres Erach- 
tens rmr dér Umstand dabei massgebend, 
wonach zu wenig Fabriken behufs Er- 
zeugung dér Zigaretten existiren. Warurn

solche nicht errichtel werden, das dürfte 
unseres Erachtens nach viel eher klein- 
lichen Bedenken zuzuschreiben sein, 
wobei wir nicht unerwahnt lassen, dass 
es, wenn es die Geldf'rage betritít, das 
kleinlichste Bedenken isi, das überhaupt 
denkbar.

Es ist wahr, ein staatliches Unter- 
nehmen ist kein privates und kann als 
solches nicht so rasch, nicht so leicht 
Neuerungen einführen, Gelder investiren, 
ele., wie dieses. Alléin das Grundwesen 
iles Ganzén ist ja  schliesslich doch dér 
rein geschaf'tliche Standpunkt. Hier kann 
nicht gespart, hier kann nicht genörgelt 
werden, weil mit jedem ersparten Heller 
zehn andere enttliehen. Die Errichtung 
von Xigarettenfabriken ist ein dringendes, 
keinen Móniéul Aul'schuh duldendes Be- 
dürt'niss. lm Nothfalle müssten priváté 
Lokálé rascheslens gemiethet werden, 
worin inán provisorisch Xigarettenfabriken 
erriclitet. Dér Mangel dér gangbarsten 
Sorté Xigarelten kann nicht dainit enl- 
seluildigt werden, dass diese Sorté so 
rasch ahgehl, nádidéin die Erzeugung 
selhslverstandlich mit dem Konsum glei- 
chen Schritl zu haltén hal. lm Uebrigen 
isi dér Konsum sammllicher Sortén in 
dicsem Jahre kein hesonders sleigender, 
würe dics, wie es naturgemass sein 
müsste, dér Fali, dann würde auch Mangel 
bei anderen Sortén eingetreten sein.

Und abennals ínüssen wir dér unseli- 
gen Xweitheilung im Betriebe gedenken, 
welclie die Schuld an allén Miséren, 
dalier auch dicsér triigt. Diese Xwei
theilung muss aufhören, soll ein regel- 
rechtes, zielbewussles Walten platzgreifen, 
soll das Tabakmonopol endlich bogiimén 
in Wirklichkeit das zu sein, wozu es be
rnien. Insolange jedoch dem praktisch 
thiitigen Theil die Rolle des Xuschauers 
zugewiesen ist, insolange dér eine Theil 
Vorschlágc zu unterbreiten hat, die dér 
andere nach Belieben ausführt, insolange 
wird es auch auf allén Linieil des weiten, 
grossen Gebietes, von dem hier die Rede 
ist, nur Schwierigkeiten zu überwinden 
gehen. Und wer büsst diese Schwierig
keiten ? Nun denn, wir habén ja daruit 
bőgőimen, indem wir sagen, dass dér 
Slaat dadureh Schaden erleidet und wer 
daran nicht glaubt, dér berechne den 
Entgang dér Einnahmen, welclie für die 
fehlende Sorté „Hölgy* in den letzten 
Wochen weniger eingetlossen sind, er 
berechne aber auch die Mehreinnahmen 
für andere Sortén, und das Minus wird 
sofort klar ersichtlich sein.

Doeh, wie gesagt, das berührt uns nur 
nehensiichlich. Die Hauptsache bildet für 
uns heute, dass die Verschleisser in ge- 
nügender Masse jene Waren zum Ver- 
schleisse erhalten, die sie verkaufen 
können. Die mitriesigen Kostenerhaltenen 
Geschiiftslokale dér Verschleisser sind 
nicht deshalb da, dainit das Publikum 
dieselben als Auskunftsbureaus frequn-

nicht vollstiindig darüber aufgeklart sein 
will, weshalh seine Sorté nicht zu habén 
ist. Auch bezahlen die Trafikanten unse- 
rés Wissens nach eine sogenannte Pacht. 
Sie bezahlen dieselbe für das Recht, 
dass Sie die kön. ung. Tabakprodukte 

: verkaufen dürfen. Dieses Recht aber wird, 
wie sich leicht denken liist, illusorisch 

i gemacht, wenn nicht jene Waare da ist, die 
j gebraucht wird. Und darum ersuchen wir 
! wiederholt die kön. ung. Tabak-Regie, sie 

möge dafür sorgen, dass die Verschleisser 
stets jene paar Sortén Zigarren und 
Zigaretten erhalten, für ihr gutes Geld 
erhalten können, welche sie zum Ver- 
schleisse benöthigen. Es kann nicht un- 

! sere Sache sein, zu unterscheiden, ob 
diese Bitté an die richtige Adresse geht 
oder nicht. Wir wissen nur, dass es eine 

j k. u. Tabak-Regie gibt, elér die Anferti- 
1 gung dér Zigaretten obliegt, und an diese 

wenden wir uns denn auch, hoffend, es 
werde sich dér Xigarettenmangel beheben 
lassen, wenn dér Wille hiezu vorhanden 
isi. Wir habén keinen Grund daran zu 
zweifeln und wünschen nur, dass je eher 
die Ursachen beseitigt werden, die diese 
wahrlnift desparaten Xustande fórt und 
fórt heraufheschwören.

Die Spezialitáten-Sorten.
Jüngster Tago brachfo eine hiesige Zeitung 

einen Artikel, worin gesagt wird, dass die Spe- 
zialitaten-Sorten dem grossen Publikum inso- 
ferne fást unzuganglich sind, weil namentlich 
in dér Ilauptstadt je eine Niederlage derselben, 
sowohl in Pest, wie in Ofen, sich befindet und 
diese Verschleissstellen durchaus nicht genügen.

W ir habén es diesmal abennals mit einer 
jener AuíVassungen zu thun, wie sie im Publi
kum vorherrschen, welches vermeint, alldas, 
was mán in den Spezialitüten-Geschaften erhalt, 
ware den Tabak-Produkten, welche im allge- 
meinen Yerschleisse zu habén sind, vorzuziehen. 
Mán taxirt eben tlas Wort „Spezialitat“ viel zu hoch 
um nicht den Wunsch zu hegen, zumindest in 
jeder Gasse eine Niederlage zu finden, wo diese 
Sortén zu habén sind. Sehr viel zu dieser grund- 
falschen Aufíassung triigt die Tabakregie selber 
bei, welche ganz gewöhnliche inlander Sortén, 
die weder in Iiinsicht des hiezu verwendeten 
Materiales, noch in Bezug dér Arbeit, gégén die 
gewöhnliche Traíiksorten etwas voraus habén, 
als Spezialilat bezeichnet. Es ist nicht gut be- 
greillich, warum eine Kegalia Media á 7 Kreuzer, 
oder eine Operas ii 11 Kreuzer, eine Spe- 
zialitat sein soll im Vergleiche zűr Britannica 
oder zűr Begalitas. Selbslverslandlich entsteht 
im Publikum dér í'alsche Glaube, rnan habé es 
hier mit etwas Besonderem zu thun, und da 
diese Sortén blos in einigen Geschaftsladen zu 
habén sind, so setzt sich diese Meinung immer 
mehr fest.

Den Verschleiss dér inlíinder Sorlen von do- 
nen dér importirten Auslander streng von ein- 
ander zu trennen, hatte, wenn schon besondere 
SpezialLlaten-Geschafte existiren sollen, einen 
Sinn, zumal dadureh Zentralstellen geschufíen 
wűrden, wo die Kundschaft, welche diese Zigar-
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ren kauft, ihre ohnehin seltenen aber desto 
ergiebigere EinküuCe besorgen könnte. Ausser- 
dem genösse die llavannah-Zigarre von Seite 
ihrer Verkiiufer eine derartige Abwirthung, wie 
sie es erfordert, was dermalen tathsachlich bei 
keinem einzigen Verschleisse dér Fali ist, die 
llavannah-Zigarre bedarf aber dieser Abwirthung 
in erster Reihe, soll sie überhaupt Kiiuíer fm- 
den und wenn sie diese nicht geniesst, ent- 
werthet sie sieh selber von Tag zu Tag.

W ie die Havannah-Sorten heute verkauft wer
den, ist an einen nennenswerthen Absatz kaum 
zu denken. lm allgemeinen Verschleiss hegen 
einige Sortén auf, welche von 13 Kreuzern zu 
18 und von da auf 24 Kreuzer springen, daher 
Preisdiflferenzen, die absurd sind, wenn mán 
den Umstand dér Auswahi in Betracht zieht. 
Kaum dürfte sich im allgemeinen Verschleisse eine 
Havannah-Zigarre vorfmden, welche entsprechend 
rauchbar ist in Bezug ihres Alters. Zumeist 
Hegen die paar Sortén so lángé, bis sie dem 
Raucher das Rathsel aufgeben, was er eigent”

Jahren echte importirte Havannah-Zigarren con- 
sumirte, oder solche aus echtem Tabak hier 
erzeugte.

Es liegt daher klar auf dér Hand, dass die 
Spezialitüten-Niederlagen dazu berufen waren, 

»die echte Havannah-Zigarre ausschliesslich zu 
verkaufen und sich mit dieser, wie auch mit 
den Tabaken und Zigaretten auslander Prove- 
nienz zu befassen. Diese Waaren hatten ganz 
abgesondert von den ungarischcn Tabak-Pro- 
dukten als Specialitüten-Sorten zu gelten und 
dem Publikum gcboten zu werden. Dagegen 
wűrden wir nicht nur einen entschiedenen Fort- 
schritt, sondern auch die Erfüllung eines coulan- 
ten Vorgehens gegenüber dem Publikum in dem 
Umstande erblicken, wonach scimmtliche inlan- 
der Waaren, als da sind : Zigarren, Tahalce 
und Zigaretten, dem Trafikverschleissc einver- 
leibt iverden würden, Unseres bescheidenen Er- 
achlens nach ist es eine falsche Bezeichnung, 
Tabake und Zigarren als Spezialitaten-Sorten 
zu benennen, welche aus denselben Matéria!

Doch damit erscheint die Angelegenheit un 
seres Erachtens nach noch immer nicht gesühnt- 
Es kann doch unmőglich ein Beamter, dér 
1250 Gulden Gage bezieht, sich in solch hóhér 
Stellung befinden. dass er sich und sein amt- 
liches Gebahren durch Jahre hindurch selber 
kontrolirt. Unstreitig muss es doch Leute gébén, 
die sich in höheren Stellungen befinden und 
welchen die Kontrolé über solch kolossale 
Werthe, wie sie hier vorhanden sind, obliegt 

Mán scheint ganz darauf zu vergessen. dass 
diese Stempelmarken denselben Werth besitzen, 
als die Staatsnote selbst und das daher eine 
zehnfache Gontrole dabei nothwendig ist, so1- 
len sich nicht Vorfalle ereignen, wie sie kűrz- 

| lich bei den Makulatureri stattfanden und wie 
sie jetzt im Stempel-Magazin sonderbarerweise 

| herrschen. Gevviss, es wird ja abermals eine Unter- 
| suchung eingeleitet werden, und dér Selbst- 

mörder ganz natürlich dér Sündenbock sein.
I Das ist nicht anders möglich ! Ob aber dér 
! verstorbene Defraudant seine Malversationen 

halté innerhalb 5 Jahren fortsetzen können, wenn 
I eine regelrechte Aufsicht geöbt worden wi'ire,
I das mőchten wir bezweifeln. Recht nette, ge- 
I müthliche Zustande das, wo dériéi möglich ist!

lich raucht, nicht selten werden aber auch 
durch das lángé Liegen dér Zigarren die Deek- 
blfitter brüchig und ladirt.

ín den Spezialitaten-Geschaften gehen die 
Havannah-Zigarren allerdings flotter ab, welcher 
Umstand auch einen Fingerzeig bietet, dass hier 
dér Platz ist, wo diese ausschliesslich verkauft 
werden mussten. Freilich, von den vielen ein- 
gefűhrten Sortén sind zumeist diejenigen nicht 
zu habén, die am ílottesten abgehen, daher 
diejenigen, welche das Publikum wűnscht. 
Demnach kann auch nur wenig davon die Rede 
sein, dass die Spezialitaten-Handler dér Havannah 
eine ganz besondere Aufmerksamkeit widrnen, 
zumal sie nur das auf Láger haltén können, 
was sie bekommen. Doch wie gesagt, dieser 
Aufmerksamkeit, dieser Abwirthung bedarf die 
Havannah-Zigarre, ja sie kann sie überhaupt 
nicht entbehren, und wenn dies gleichwohl 
entbehrt wird, so besitzt mán eben keinen 
Massstab dafür, welchen Gonsum an Havannah- 
Zigarren Ungarn- eigentlich erzielen würdo, 
jenes Ungarn, wo mán schon in den vierziger

wie die Trafik-Zigarren und in demselben Pa- 
briken, wie diese, erzeugt werden. Diese falsche 
Bezeichnung zu corrigiren, Praktisches und 
Nützliches damit zu verbiriden, dem Publikum 
Bequemes zu bieten, das sind die Zwecko, 
welche die vorstehenden Zeilen erzielen wollen, 
die wir daher nicht warm genug wiederholt 
empfehlen.

Vermischtes.
Defraudation bei den Stempelmarken. Das

Finanzministerium liat abermals den Verlust 
grosser Sutnmen zu beklagen, nachdem es 
wieder einem seiner Bearnten gelungen isi, 
Jahre hindurch die Malversationen an Stempel
marken in bedeutendein Massstabe zu bewerk- 
stelligen und fortzusetzen. lialoijh Gyula, ein 
Oberbeamter des Central - Stempel - Magazins, 
welcher den Unterschleif von Stempelmarken 
Jahre hindurch beirieb, hat seinem Deben durch 
Selbstinord ein Ende gemacht. Das würe nun 
die Sühne für den leichlsinnigen jungen Mann 
selbst, dér treulos das ihm anvertraute Gut 
venvaltete.

Hilfsredakteur: Ferdinami Heltai.
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Unentbehrlicher Ariikéi in den k. n. Tabak-Gims- und Kleintraíiken!
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