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A ferenczvárosi dohánygyár 
jubileuma.

Valahányszor jubileumról, mely itt vagy 
ott ünnepeltetik, hirt kapunk, mindig bi
zalmatlanságot kelt fel bennünk ; mert 
mit is jelentsen az, hogy egy történt 
dolog, melynek ma huszonöt vagy ötven 
eve, ünneyelynek avattassák ? Ha meg 
egy egyénre vonatkozik, ki ötven évet 
nyilvános intézetben, vagy magánosok 
szolgálatában töltött, úgy jogos az ün
neplés

Aki egy emberéleten belül valamely 
szakmánál működik, az megérdemli em
bertársai elismerését, pláne közvetlen kör
nyezetéből. Ellenben egy állami intéz
mény jubilálása alkalmával azt a benyo
mást teszi, mintha erőltetett volna. Min
den magánember, t. i. gyáros, teheti és 
tegye azt üzleti szempontból, mert ma
napság a reklám úgyszólván nelkülözhet- 
len; de egy állami gyárink ilyesmire 
szükségé nincs. Munkaköre olyan termé
szetű, hogy a reklám e neme nem qua- 
lilikált, semmiesetre pedig szükséges. 
Sokkal komolyabb a föladata, illetve ve
zetőinek sokkal magasabb czélok elere- 
sére kell törekedniük, mint holmi ban
kettek es jubileumok megtartása.

Mi is történhetett tulajdonképen, hogy 
a gvár fönnállásának 50 eves évfordulója 
alkalmából egy, a templomban tartandó 
istentisztelet szükségessé vált? Mi tör
tént. hogy beszedek es tosztok elhang
zanak es ünneppé avatják e napot ? 
Közreműködött a gyár az emberi jólet, 
a kultúra, a haladás dolgában í I lozott 
újításokat, avagy a magyar dohány-ter
mékek hírét messze világba vitte? Mind
ezekből semmi sem történt ! Ötven évi 
fennállásából huszonöt évig a lehető leg
rosszabb gyártmányt szolgáltatta es csak 
a durva burnót tett némi népsze üsegre 
szert az alsóbb néposztálynál ; persze az 
utóbbi huszonöt ev javulást hozott a ter
mek gyártásában, de e javulás sem a 
gyár erdeme, hanem különböző gep- 
technikai újítások, nemkülönben pedig a 
sok éveken át kitünően működő volt 
igazgató ak, Berkes Antalnak érdeme.

Nem akarjuk senki erdemet csonkítani. 
A  gyár ma is kitűnő vezetőség alatt áll 
es nehány szivarnem, mely a ferencz
városi nyárból kikerül, kitűnő ; de ez 
még nem ok arra nezve, hogy egy gyár 
jubileumot ünne, el, csak azért, mert öt
ven ev előtt a Szvetenay-fele ház meg- 
vétetett es dohánygyárrá alakíttatott.

Vannak ám a jubileumoknak jó  oldalai 
is. Alkalom nyílik ugyanis visszapillan
tani mindazon esemenyekre, melyek a 
lefolyt idő alatt történtek. E tekintetben

azok, kik ezen idő alatt e gyárat vezetni 
hivatva voltak, saját tevékenységüket 
kritizálhatják, illetve mérlegelhetik. Ha 
ezt teszik, úgy azt fogják találni, hogy 
— mint említőnk —  lenyeges újításokat 
a gyár nem teremtett. Bár a dohány- 
inonopolium sajátságos viszonyai nem 
engedik meg, hogy egy gyár önállóan 
intézkedjék, voltak idők, midőn e gyár
bői a termék javítása és a csomagolás 
érdekeben előtérj esz.tesek tetet tek. Persze, 
nem mindig az árusítók előnyére, mint 
ezt a ládakérdes mutatja, mely a ferencz
városi gyár részéről megpendítetett ; de 
mindenesetre méltányolni való cselekedet, 
ha egy gyár a szakbavágó kérdéseket 
tanulmány tárgyává teszi es azokat ma
gasabb hatóságának előterjeszti.

I la a most ötven évig fennálló ferencz
városi dohánygyár ötven év múlva újra 
jubilálna, úgy már most szükséges, hogy 
maradandó újításokat teremtsen es a 
dohány-monopoliumra üdvösek legyenek. 
Az ily újításokat pedig nem kell felta
lálni. minden egyes nap hozza azokat 
és ezeknek érvényt szerezni csak úgy 
lehet, ha a dohánygyár a közönség kí
vánságait magáévá teszi. Első teendője 
legyen a dohányzó közönség kívánságai
nak eleget tenni es minden ócskát, regit, 
főleg pedig azt, ami ártalmas, kiküszö
bölni es újat teremteni.

Tudjuk, hogy minden egyes állami 
gyárnak kezei újítások tekinteteben 
kötve vannak, de amint a viszonyokat 
ismerjük, Magyarország gyárai egy oly 
kitűnő, energikus fővezetővel rendelkez
nek, aki minden praktikus es hasznos 
újításnak barátja.

Elismerjük a hat év óta a dohány- 
gyártás elen álló dr. Perleberg minisz
teri tanácsos áldásos működését, ki min
dent megtesz, ami esetleg a dohány- 
monopoliuin előnyére válna. Ilyen körül
mények között nem lehet szó arról, hogy 
a dohánygyárak egy bizonyos sablonhoz 
kötvék, miután minden, ami praktikus es 
keresztülvihető, dr. Perleberg főigazgató
ban támogatóra talál.

Czikkünket azon kívánságunkkal zár
juk, miszerint ha a ferenczvárosi dohány
gyár meg egyszer jubileumra készülné, 
alkalmat nyújtson őt alkotásaihoz igazán 
üdvözölhetni.

Ez annál is könnyebben elérhető most, 
mint azelőtt, midőn idegen elemek kezeiben 
volt es saját belátásuk szerint gazdálkod
tak. És azért is könnyebb, mert mindaz bő
ven áll rendelkezésére, ami a haladás
hoz szükséges es mert fő vezetése humá
nus, igazságos es a haladást czelzó ke
zekbe van leteve.

Limito-dohány.
A „Pecter L loyd “ egyik száma egy czikket 

közöl, mely az úgynevezett „ limito—dohánynyal“ 
foglalkozik. Olvasóink között sokan, kivéve a 
nagyárusokat alig ismerik e dohány fajt. E do
hányfaj minőségében hasonló a „ Hazai "-dohány
hoz és csakis a hadsereg részére készül, melyet 
nyugta ellenében kiszo.gálják. A  csomagok 125 
grammot tartalmaznak és minden katona heten- 
kint két csomagra tarthat igényt, csomagját 
8 kiért, azaz 1 <> fillérért, egy potom ár. Miután 
a katonaság, különösen a közkatona dohányzási 
szenvedélyének e kedvezmény nélkül eleget 
nem tehetne, ez okból a limito-dohány a ka
tonaságnak való kiszolgálása csak méltányos.

A  czikkiró, mely a Pester IJoydban véle
ményét elmondja, ugylátszik, nincsen tisztában 
a dologgal, mert olyan javaslatokat tesz. 
melyek nem vehetők komolyan. Jogosan mondja, 
hogy a „limito-dohány“ i iadása már nem idő
szerű, mivel manapság a katonaság a pipázást 
teljesen mellőzi. Ebben tökéletesen igaza van, 
sőt nagyon kevés a parasztok száma, kik pi
páznak. A fiatalabb nemzedék a czigarettahoz 
folyamodott és vasárnapokon látható a falvak
ban, mint csavargatja czigarettáját. Nem csoda 
tehát, hogy ez a katonaságnál is elterjedt. Ezek 
után — mondja a czikk Írója a limito-do
hány a katonaságnak való átengedése keveset 
használ Tényleg igy all a dolog és nem ritkán 
megesik, hogy a katona teljesen lemond e do- 
hanyfajról, vagyis átveszi és kicseréli vagy el
adja czivilembereknek.

A statisztikának, mely a limito-dohány gyár
tásáról és kiadásáról szólna, e szerint nincs is 
értéke, mert nem konstatálható, hogy melyik 
katona eladja és melyik szívja dohányát. Tény , 
hogy a limito-dohány ma nélkülözhető és annak 
a katonaságnak való kiadása, ha nem is telje
sen czéltalan, de mindenesetre nem okvetlen 
szükséges.

Ez a véleménye czikkitónak is és azt java
solja, hogy az állam a jövőben e dohány he 
lyett szivart és czigarettat adjon ki.

Kábul a fejünk, ha arra gondolunk, hogy a 
hadseregnek szivar és czigaretta szolgáltassék 
ki. Mindenek előtt arra utalunk, hogy minden 
katonának, fokra való tekintet nélkül, jogában 

; állana szivarokat és czigarettákat kérni. Tessék 
azon mathematikust megnevevni, ki ez óriási 
napi fogyasztásnak számait kifürkészi. Egyelőre 
igy áll a dolog, hogy daczára a számos gyá
raknak, melyek az utolsó években létesültek, 
nem volnának képesek a létező gyárak az óriási 
szivar- és czigaretta-fogyasztásnak eleget tenni. 
És most tessék elgondolni, hogy a dohányigaz
gatásnak egyszerre naponként fél millió dohány
zója támad, kik közül eddig sokan pipáztak, 
mások különfélét, egy kis töredéke pedig eddig 
semmit szívott.

Ma állami jövedelemről volna szó, mely ter
mészetszerűleg a dohány-mouopolium hatáskö-
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rébe tartozik, úgy magától értetődik, hogy a 
szükséges beruházásokat meg kellene tenni, 
mely beruházások idővel kamatoznának; de ez 
esetben ki fizetné ezeket ? Talán a katonai 
intézöség ? Kötve hisszük !

Itt egy kérdéssel állunk szemben, mely igen 
fontos és megoldása nehéz, ep úgy. mint annak 
idején a meleg vacsora kérdése a hadsereg ré
szére Mennyi kifogás volt ellene, dac/.ára annak, 
hogy az ország gyermekeinek élelmezéséről 
volt szó. Ks szorosan véve. e szivarok és • zi- 
garetták kiszolgálása az államnak nem kerülne 
kevesebbe, mint a meleg vacsora. Megfonto
landó. hogy nem egyedül az előállitási köllség- 
iől van itt szó, hanem, hogy dohánymono- 
polium fogyasztása egyszerre sok millió koro
nával csökkenne, miután az ellenőrzés ebben 
az esetben is ki van zárva.

Ennek daczára nézetünk szerint a limito- 
dohány a íorgalomból kivonható, ha helyébe 
egy hosszúra vágott magyar dohány jönne, 
mely czigaretta-dohány gyanánt is használható 
volna.

Bár ezen kisegítő eszköz sem igen ajánlható, 
miután c dohánynyal visszaélések fordulnának 
elő. de áttekinthető és az állam által hozandó 
áldozat határolt volna. Van Magyarországon 
ily fajta dohányokban óriási túltermelés, miéit 
is előállítása csekélyebb nehézségekbe ütközne; 
pld. ha a katonának 250 gramm dohány helyett 
120 grammot tartalmazó csomagokat szolgál
tatnának ki. melynek ára 8 kr, illetve Ifi fillér 
volna, úgy e mennyiség tökéletesen elegendő 
volna és a katona pipából is szívhatná, a költ
ség pedig sem az egyik, sem a másik felnél 
nem növekedne.

Ez a mi javaslatunk, melyei a szóban levő 
kérdés megoldására a kompetens köröknek elő
terjesztünk.

Vegyesek.
Az állami berubáíás-ük. A  kormány törvény

javaslatot készít, me y  a legfontosabb és leg
szükségesebb állami beruházásokról rendelkezik. 
Magába foglalja a javaslat mindazokat a nagyobb 
beruházásokat, amelyek a pénzügyi, kereskede
lemügyi, földmivelésiigyi és közoktatásügyi tár
csák keretében elodázhatlanul szükségesek. A  
javaslat tervezete készen van s valószínűleg 
már a szerdai minisztertanácson megbeszélés 
tárgyát képezi s öszszel benyújtják a parla
mentben.

Az osztrák-mapyar ba> k mai nap közzétett 
és augusztus 31-i öl szoló heti kimutatása ugyan
csak bizony-ágot szolgáltatott arról, hogy a 
bankhoz támasztott igények az ultimé alkalmá
ból mennyire fokozódtak. A  benyújtások aránya 
tudvalevőleg a váltó-tározóban es jegy tartalék
ban jut főleg kifejezésre ; előbbi 50 millió ko
ronával növekedett, az adómente?, tartalék pedig 
közel 50 millió koronával hanyatlott. A  lom- 
bard-üzlet mintegy 2 millió koronával növeke
dett. Az érczkészlelben fi millió korona vissza
esés mutatkozik.

Az uj bankjegyek Az osztrák-magyar bank, 
amint értesülünk, e hó 15-én szándékozik az 
uj húsz-koronás bankjegyeket forgalomba hozni. 
A tiz-koronás bankjegyek kibocsátására csak 
később kerül a sor és ez azért történik, hogy 
elejét vegyék a tiz-forintos és tiz-koronás je 
gyek között esetleg fölmerülhető zavaroknak. 
Az uj bankjegyek természetesen csak addig 
maradnak forgalomban, mig a bank megkezdi 
a készfizetéseket, vagyis mig a valutát helyre
állították. Hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt 
egyelőre még senki nem tudja; egyelőre csak 
azt tudni, hogy a készfizetések fölvételekor 
ezeket a kisebb névértékű bankjegyeket bevon
ják és akkor a legkisebb bankjegy névértéke 
50 korona lesz.

27228/VII. 1800. szám.

Ajánlati hirdetmény.
A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság részé

ről közhírré tétetik, hogy Sopronmegyébcn fekvő 
Csorna községben lemondás folytan üresedésbe 
jó it dohánynagyáruda betöltése iránt zárt Írás
beli ajánlatok utján 1900. évi szeptember hó 
27-én délelőtt 9 órakor ezen kir. pénzügyigaz- 
gatósagnál versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők áltál az 
eladás után követelt eladási jutalék fogja ké
pezni <s a dohánynagyaruda kezelése annak 
fog adatni, ki a legcsekélyebb eladási dijat kö
veteli; mindazonáltal a kincstál fi nntartja ma
gának a jogot, hogy a versenyzők között sza
badon választhasson, minélfogva ajánlattevők 
közül azért, mert ajánlata el nem fogadtatott, 
a kincstárral szemben senki igényt nem tá
maszthat.

Az eddigi dohánynagyárus az áruda kezelé
séért 0 2 azaz kettő tized százalék eladási juta
lékot élvezett és a nagyárudának 1899. évben 
217.085 korona 94 fillér évi forgalma volt, mely
ből a hozzáutalt 140 kisárus szükségletére 
208.552 korona 38 fillér, saját kicsinybeni el- 
árusitására pedig 9133 korona 50 fillér esik.

Ezen dohanynagyárudával a kapuvári kir. 
adóhivatalból beszerzendő belyegjegyek kicsiny
beni eladása 2°/„ azaz két százalék eladási ju
talék mellett, valamint a dohánygyártmányok 
kicsinyben való darusítása is egybe van kötve.

Továbbá, ha vállalkozó kívánna, az altalános 
forgalomban levő dohánygyártmányok árjegyzé
kében felsorolt valódi havanna szivarok elaru- 
sithatására is nyerhet engedélyt, az azokért 
engedélyezhető eladási jutalék azonban 1 5"/0 
azaz egy egész és öt tized százaléknál maga
sabb nem lehet.

A  dohánynagyarus köteles az összes dohány- 
anyagot a kapuvári m. kir. dohányfóarustol köz
vetlenül beszerezni és a jelenben liozzautalt 140 
dohánykisárust, a jövőben még hozzáutalandok- 
kal együtt a szükséges dohány és bélyeganyag
gal ellátni; köteles továbbá a dohánygyártmá
nyok minden egyes neméből a pénziigyigaz- 
gatóság részéről meghatározandó és jelenleg 
4000 korona értékkel meghatározott tartalék 
készletet folyton érintetlenül teljességben tar
tani és azonfelül a napi eladásra szükséges 
gyártmány menny iséget is készletben tartani.

A  csonkilhatlan készlet első beszerzésére, 
óvadékul elfogadható értékpapírokban vagy 
kézpénzben leteendő biztosíték mellett, a nagy- 
árus kérelmére, a tartani köteles csonkilhatlan 
készlet értéke erejéig hitel is engedélyeztetik.

A  dohány na gyárudai üzlet csak minden te
kintetben megfelelő és lehetőleg Csorna község 
központján fekvő helyiségben gyakorolható. A  
versenyben reszt nem vehetnek, kik a törvény 
értelme szerint szerződéskötésére nem képesek, 
vagy valamely bűntett, csempészet vagy más 
természetű jövedéki kihágás miatt jogervénye- 
sen elítéltettek. Ha ezen akadályok egyike 
vagy másika csak az üzlet átadása után jutna 
a hatóság tudomására, a pénzügy igazgatóság
nak jogában álland az engedélyt azonnal el
vonni.

Azon ajánlattevő bánatpénze, kinek ajánlata 
elfogadtatott, a csonkithatlan készlet beszerzéséig 
visszatartatik és köteles ajánlattevő a nagyáruda 
kezelését, az erre vonatkozó értesítés, illetve 
felhívásban foglalt határidő alatt átvenni. Ha 
pedig a nagyárudakezelését át nem venné, vagy 
ha ajánlatától a versenytárgyalás után vissza
lépne. letéti bánatpénzét elveszti és a nagy- 
aruda betöltése czéljából az ö kárára és költsé
gére uj versenytárgyalás fog kiíratni.

A  ki írásbeli ajánlatot kiván benyújtani, kö
teles a fent jelzett csonkithatlan készlet érté

kének 10°/o vagy 400 koronát készpénzben vagy 
biztosítékul elfogadható értékpapírokban vala
mely ezen kir. pénzügyigazgatóság kerületéhez 
tartozó soproni, kapuvári, kismartoni csepregi, 
felső pulyai és nagymartom kir. adóhivatalnál 
bánatpénzként letenni és az adóhivataltól nye
rendő letéti nyuglát ajánlatához csatolni.

Az ajánlatban a követelt eladási dij nemcsak 
számokkal, hanem betűkkel is kiteendő és abban 
azon nyilatkozat is felveendő, hogy ajánlattevő 
az árlejtési feltételeket ismeri is azoknak magát 
feltétlenül aláveti.

Az ajánlathoz egyúttal a nagykorúságot, pol
gári állást, erkölcsi kifogástalanságot és vagyoni 
állapotot igazoló bizonylatok is csatolandók. 
Hiányos, vagy a felsorolt kellékeket nem tar
talmazó, vagy olyan ajánlatok, melyek határo
zatlanul állíttatnak ki, vagy más versenyzők 
ajaniataira hivatkoznak, vagy melyek a kitűzött 
határidő után nyujtatnának, úgy nemkülönben 
táviratok is, figyelembe nem vétetnek.

Az eképen felsorolt írásbeli ajánlatok 1900. 
évi szeptember hó 2t>-ik napjának déli I óráig 
a soproni m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél, 
vagy posta utján a pénzügyigazgatósághoz czi- 
mezve benyújtandók, a czimlapon pedig fent 
kiteendő „Ajánlat a csornai dohánynagyáruda 
átvételére" és alant a bánatpénz munodon tör
tént letételének felismeréséül szembetünöleg 
írandó „terhelve 4( 0 koronáról szóló adóhivatali 
nyugtával" vagy „400 korona készpénzzel" vagy 
pedig „400 korona érték értékpapírokkal.*

Sopron, 1900. évi augusztus hó 23-án.

M. kir. péxzügyigazyat'ság.

16468 1. í»ou.

Hirdetmény.
A tatai dohánynagyaruda és az ezzel össze

kapcsolt dohány- és szivar különlegességi aruda 
újbóli betöltése iránt, a komaromi m. kir. pénz- 
ügyigazgatosagnal f  e szeptember hó 18-án 
délelőtt 10 órakor, írásbeli zárt ajánlatok alap
ján, versenytárgyalás fog tartatni.

A  tatai dohánynagyáruda 1899, évi forgalma 
339452 kor. fillér, a dohanykisáruda forgalma 
27712 korona • fillér, a dohány és szivar külön
legességi áruda ugyan azon evi forgalma pedig 
18038 korona fillért tett.

A versenytárgyalás feltételei és az írásbeli 
ajánlat mintája, valamennyi m. kir. pénzügy- 
igazgatóság, a komáromi és tatai m. kir. adó
hivatalok, a komáromi m kir. Sohivatal, a ko
maromi m. kir. pénzügyőri biztosság, a komá
romi. tatai, ó-gyalai és ácsi pénzügyőri szaka
szok, Tata- és Tóváros községek elöljáróságá
nál megtekinthetők.

Az ajánlatok kellően felszerelve és 1000 ko
rona bánatpénz letételét igazoló adóhivatali nyug
tával ellátva f. évi szeptember hó 18-án dél
előtt 10 óráig, a komáromi m. kir. pénzügy- 
igazgatóság ionoké, vagy helyettesénei nyúj
tandók be.

Komarom, 1900. augusztus 1 fi-an.
M. kir. Pénzügyigazgatósag.

Segédszerkesztő: Hí Ital Nándor.

tlsö cs. is kir. szab. eredeti selmeczl pipa-, lajtikplpa- is 
plpaszár-gyar lözerö-berendciíssel.

TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm e e z  mellett

A lap lttatott 1 8 3 6 -b a n

Ajánlja a legjobb hírnévnek órvendó 
kit tinó minősein? nézve páratlan 

valódi selineezi agyagpipáit. tajték - 
pipáit, pipaszárait és szí var szipkáit, 
minden kivitelben, a legobs>bb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmentes visszaküldi a esetén kívánatra 
be imént ve küldetnek

Kgifcdüli hirueceH jó  aijártmámj.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Das Jubileum -lor Franzslfuller Tahak-FubiL Lirnibi-FLurhlahak.

Das Jubileum dér Franzstádter Tabak-í abrik.
So oft wir von irgend cinem Jubileum 

hören, das hier oder dórt gefeiert vvird, 
erregt dics unser Misstrauen; denn was 
soll es am Ende bedeuten, dass irgend 
ein Geschchniss, wclchcs sich zum fünf- 
und/.wanzigsten oder fünfzigsten Maié 
jiihrt, zu einem beste proklamirt vvird! 
Insoferne dieses Ereigniss eine berson 
betrifift, die 50 Jahre in irgend einem 
öffentlichen oder privátén Dien te gcstan- 
den, mag das Jubiliren seine Bcrechti- 
gung habén. Wer innerhalb cines Men- 
schenaltcrs in irgend einem b'ache thátig 
gevvesen, verdient die Anerkennung sei- 
ner náchsten Umgebung voll und ganz, 
tlagegen empfindet mán das Gefühl des 
gewaltsam Herbeigezei rten, wenn eine 
dem Staate geh >rige Fabrik jubilirt. 
Jeder Priváté, dér eine Fabrik besitzt, 
kann und darf das thun, ja, er soll es 
sogar im geschaftlichen Interessé thun, 
da heutzutage die allmiichtige Reklámé 
nun einmal nicht entbehrt werden kann. 
Eine staatliche Fabrik jedoch hat dériéi 
nicht nothwendig. Ihr Wirkungskreis ist 
ein solcher, dass diese Art dér Reklámé 
nicht gerechtfertigt, keinesfalls aber 
als nothwendig erscheint. Sic hat ernstere 
Aufgaben zu erfüllen, be/iehungsweise 
ihre Leiter habén sich ein höheres Ziel 
vor Augen zu haltén, als es das Banket
tben und jubiliren ist.

Und was isi denn auch im Grunde 
genommen geschehen, was cinen best- 
gottesclienst in dér Kirche anlasslich dér 
fünfzigsten Jahreswende dér Errichtung 
dér Fabrik nolhwendig macht? Was ist 
geschehen. dass Reden und Toaste von 
Stappel gelassen und die Feier als eine 
solche hingestellt vvird? Hat die Fabrik 
etvva zum Wohle dér Menschheit, dér 
Kultur, des bortschrittes etvvas gethan? 
Hat sie Neues erkinden und geschafTer., 
oder hat sie den Ruhm des ungarischen 
Tabak-Produktes hinausgetragén in die 
weite W elt?  Von den fiinfzig Jahren ihres 
Bestandes hat sie fiinfund/wanzig Jahre 
láng das möglichst schlechteste babrikat 
gelieíert und nur dér ordinare Schnupf- 
tabak. den sie erzeugte, genoss unter 
dér armen Bevölkerung eines gewissen 
Rufes; allerdings waren es die letzten 
fünfundzwanzig Jahre. wo das von dér 
Franzstiidter Fabrik erzeugte Produkt 
sich wesentlich gebessert hat, aber auch 
dicsér Umstand ist keineswegs dem bort- 
schritte dér babrik zuzuschreiben, zumal 
verschiedene maschinelle, technische Kin- 
richlungen, nicht minder aber auch die 
viele Jahre hindurch wirkende ausgezeich- 
nete Thatigkeit des ehemaligen I )irek 
tors dicsér Fabrik, Anton Berkes, dabei 
in Betracht kommen.

W ir wollen Keinem sein Verdienst 
schmalern, gewiss. auch dermalen ist die 
babrik vortrefflich geleitet und einige 
Zigarrensorten, vvelche die branzstadter 
'I'abak babrik erzeugt, sind sogar muster- 
giltig ; alléin, das spricht noch immer

nicht dafiir, dass eine Fabrik in einer 
fást unerklarliclien Weise ein Festjubiláum 
veranstaltet, wozu gar keine andere Ver- 
anlassung vorliegt, als die, dass vor 
fünfzig Jahren das Szvetenay’sche Haus 
angekauft und zu einer 'bábák-babrik 
umgewandelt wurcle.

Immerhin habén Jubilaen auch ihre gute 
Seite. Mán findet namlich Gelegenheit 
cinen Rückblick zu werfen und all das 
zu überdenken und vor seinem geistigen 
Auge Revue passiren zu lassen. was 
wáhrentl einer Reihe von Jahren gesche
hen. In dieser Beziehung habén diejeni- 
gen, vvelche berufen sind diese Fabrik 
zu leiten, Gelegenheit ihr eigenes W ir- 
ken mit dem Massslabe dér Kritik selbst 
zu bemessen. Thun sie es, so werden 
sie hiúién, dass. wie gesagt, wesentlich 
Neues von ihr selbst aus nicht geschaf- 
fen wurde. Und obgleich die eigenthüm- 
lichen Verháltnisse, wie es das Tabak- 
Monopol mit sich bringt, ein selbststán- 
diges Vorgehen und Hantiéin dér Fabriks- 
leitung nicht gestatten, so gab es 
immerhin in früheren Zeiten Vorschlage, 
die von dórt ausgegangen sind und die 
eine Verbesserung tles Produktes oder 
tler Verpackung zum Zvvecke haltén, 
b reilich, nicht imme * geschah dies auch 
zum Wohle dér Verschleisser, wie es 
die Kistenfrage beweist, die von Seite 
dér Franzstádter Fabrik ausgegangen 
vvar; alléin, wir sind objektív und gerecht 
genug, uni anzuerkennen, dass es immer
hin cinen l ortschritt bedeutet, wenn eine 
babrik tlie einschlágigen Fragen studirt 
und tler ihr vorgesetzten Behörde in Vor- 
schlag bringt.

Soll die nunmehr fünfzig Jahre alté 
branzstadter 'I'abak-babrik in abermals 
fünfzig Jahren ihr Jubiliium feiern, dann 
müsste sie schon dermalen damit begin- 
nen, neue Schöpfungen hervorzurufen, 
die bleibend und für das Gedeihen tles 
Tabak-Monopols erforderlich sind. Solche 
Schöpfungen brauchen wahrlich nicht erst 
erfunden zu werden, es bringt sie jeder 
Tag, tlie Leitung tler babrik bedarf dazu 
nichts antleres, als den Wunsch dér 
Öflfentlichkeit keimen zu lemen und tla- 
nach zu hantlein. ihr Hauptaugenmerk 
sei darauf gerichtet, den Wünschen tles 
rauchenden Publikums in erster Reihe 
Rechnung zu tragen, dann aber auch 
trachte sie Altes, Schiidliches zu beseiti- 
gen und Neues einzufűhren. Wohl ist 
jetle staatliche Fabrik in tler clenkbar 
schwierigsten Lage in Bezug tler Neu- 
einführungen, alléin, so wie wir die Ver- 
haltnisse kenuim, besitzen tlie Fabriken 
Ungarns in ihrer Oberleitung eine aus- 
gezeiclmete. sehr energische Kraft, tlie 
stets geneigt ist Neues, Praktisches auf 
zugreifen und durchzuführen. Wir müssen 
es mit Bewuntlerung anerkennen, wie 
dér seit sechs Jahren an tler Spitze tles 
labak-babrikationsvvesens stehende Mi- 
nisterialrath 1 )r. Perleberg seines Amtes 
waltet und wie sehr ihm selbst an tler 
geringsten Kleinigke.it liegt, tlie geeignet

ist dem Tabak-Monopole zu nützen. 
Unter solchen Umstánden kann davon 
kaum gesprochen werden, dass die 
Fabriken gehalten sind, nach einer ge- 
wissen Schablone zu arbeiten, da alles, 
was sich als durchführbar und praktisch 
zeigt, in dem wackeren Ober-Fabriks- 
direktor Dr. Perleberg einen ebenso wil- 
ligen, wie machtigen F'örderer hndet.

Und somit schliessen wir diesen Arti- 
kel, indem wir dem Wunsche Ausdruck 
verleihen, es möge. wenn tlie Franzstád
ter Tabak-Fabrik wietler einmal jubilirt, 
Veranlassung dazu sein, sie zu ihren 
Schöpfungen zu gratuliren. Hat es doch 
die babrik dermalen hundertfach leichter, 
als zu jener Zeit, wo fremde Elemente 
sie errichtet und nach Gutdünken ge- 
wirtschaftet hatten. Sie hat es aber auch 
leichter, weil ihr all das reichlich zűr 
Verfíigung steht, was sie zu einem ge- 
deihlichen Fortschritte bedarf und weil sie 
endlich einer einsichtvollen, humánén 
und reformfreundlichen Oberleitung unter- 
steht.

Limito-Rauchtabak
lm . Pester Lloyd“ finden wir einen Artikel, 

welcher sich eingehend mit dem sogenannten 
.,Limito-Tabak“ befasst. Vielen uaserer geehr- 
ten beser, mit Ausnahme dér Grosstrafikanten, 
diirften den Limito-Tabak kaum kennen. Es 
ist tlies eine Sorté Rauchlabak, in Qualitát 
ungefahr dem ..Hazai’ bábák áhnlich, dér für 
das Militar bestimmt ist und nur an dieses 
gégén regelrechter Quittung verabfolgt werden 
kann. Die Packete enthalten 12ö Gramm und 
erhált dér Soldat vvöchentlich 2 solcher Packete 
gégén l^rlag von S Ileller pro Packet. dem- 
zuíolge kostet ein halbes Kilo Tabak dem 
Militar 1(» Kreu/.er, beziehungsvveise \V2 Ileller, 
ein Preis, dér spottbillig zu nennen ist. Nach- 
dem das Militar, namentlich tler einfache Sol
dat als Raucher seiner Lcidenschaft nicht zu 
hu’digen vermöchte, wenn ihm tlieses Penifi- 
zium nicht eingeraumt vvürde, so ist die Aus- 
folgung des Limito-Rauchtabakes an das Mili
tar nur zu biliigen.

Dér Artikelschreiber, welcher seine Ansich- 
ten hierüber im ..Pester Lloytl * veröftentlicht, 
schcint jedoch in den Verhaltnissen nicht sehr 
eingevveiht zu sein. zumal er Vorschlage macht, 
die nicht ernst genommen werden konnen.

Mit Recht halt er die Ausfolgung des Eimito- 
Tabakes für nicht mehr zeitgemass. nachdem 
er ganz richtig behauptet. dass das Militar die 
Tabakspíeife bereits ganzlich beseitigt hat. Das 
ist, wie gesagt, richtig, ja es rauchen sogar 
nur vvenige Bauern auf dem flachen 1 ,ande 
mehr aus Pfeifen. Die jüngere Generation hat 
sich in den letzten Jahren so ziemlich dér 
Zigarrette zugewcndet und an Sonntagen kann 
mán in den Dörfcrn deutlich sehen, wie die 
Bauernburschen ihre Zigarn-tten drehen. Was 
Wunder daher, wenn tlies beim Militar dér 
Kall ist. Aus dem Grunde. meint dér Aitikel- 
schreiber. ist auch dem Soldaten mit den ihm 
bevvilligten 1 .imito-Tabak nur sehr wenig ge- 
dient. In dér That ist tlies iler Kall und nicht 
selten ereignet es sich, dass dér Soldat auf 
seinen Limito-Tabak ganz verzichtet, oder aber 
übernimmt er ihn und vertauscht oder verkauft 
ihn alsdann an Personen des Zivilstandes.

Die Statistik hierüber, ob jetzt weniger 
1 .imito-Tabak oder mehr verabfolgt wird, hátte 
daher auch keinen Werth, nachdem es sich 
nicht konstatiren lásst. welcher Soldat seinen 
'I'abak raucht oder nicht. Thatsache ist es. 
dass der Limito-Tabak heute entbehrlich ist
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und dass die Ausíolgung desselben an das 
Militár wenn auch nicht ganz zwecklos, immer- 
hin aber keine dringende Nothwendigkeit ist.

Dieser Ansicht ist auch dér Artikelschreiber 
u»'d er bringt daher in Vorschlag, das Aerar 
müge anstatt des Tabakes in Zukunft Zigarren 
und Zigarretten ausfolgen.

Fást schwindelt es uns vor den Augen, wenn 
wir daran denken, dass dem stehenden Heere 
Zigarren und Zigarretten ausbelolgt werden 
sollen. Wir machen vor Allém darauf aufmerk- 
sam, dass das Recht, diese Zigarren zu be- 
ziehen, jedem Militár ohne Unterschied dér 
Charge zukáme. Nun müge sich ein Mathe- 
matiker damit beíassen, die Ziffer herauszu- 
kriegen, die táglich erforderlich wáre, diesen 
Kiesenkonsum von Zigarren und Zigarretten 
herzustellen. Einstweilen steht die Sache so, 
dass trotz dér vielen Fabriken, die in den letz- 
ten Jahren errichtet wurden, die vorhandenen 
den Zigarren- und Zigarretten-Konsum kaum 
herzustellen vermögen. Nun denke maii, dass 
mit einem Male dér Tabak-Regie táglich eine 
halbe Millión Raucher ersteheo, von dinen die 
meisten bisher Tabak, andere die Trafiks írtén 
und ein kleiner Theil bisher gar nicht geraucht

hat. Würde es sich dabei um ein Staatsein- 
kommen handeln, wie es naturgemáss in den 
Wirkungskreis des Tabak-Monopols hinein- 
gehört, mán müsste selbstverstándlich die noth- 
wendigen Investitiouen macisén, die im Lauíe 
dér Jahre sich wieder reichlich verzinsen wür- 
den; aber in diesem Falle wer würde die 
Kosten zahlen ? Vielleicht das Militár-Aerar ? 
W ir glanben kaum.

Mán hat es hier mit einer Fragí zu tli 1 1 . 
die nicht minder wichtig und nicht minder 
schwierig zu Ibsen ist, wie seiner/.e t die Fr.ige 
des warmen Nachtmihls fúr die Ar-uie W i; 
viele Einwen iungen wurden dagegen erh iben, 
trotzdem es sich dabei um die Ernahrung dér 

1 Landeskinder handelte. Genau besehen, wurden 
diese Zigarren und Z garretten dem Staate 
geringere Kosten verursachen. als dieses w ir ne 
Nachtmahl. Mán bedenke nur. dass es sich 
dabei nicht lediglich darum handelt. w is dér 
Fderstellungspreis dieser Zigarren und Zigarret
ten wáre. Hier entging s d;ra Tabak-Monopolé 
mit einem Schlage ein Konsura von vielen 
Millionen Kronen. zuraal auch in diesem Falié 
eine Kontrolé unmoglich wáre.

Gleichwohl könnte unserer Ansicht nach dér

I Limito-Tabak gánzlieh abgeschafft und statt 
seiner ein langgeschnittener ungarischer Tabak, 
dér sich fiir die Aniertigung von Zigarretten 
eignet. eingefúhrt werden. Wohl ist auch die<es 
Aushilfsmittel nicht sonderlich zu empfehlen. 
nachdem mit diesen Tubákén grosser Miss- 

| brauch getrieben werden könnte, alléin, zu- 
mindest gábe es eine Uebersicht und das zu 
leistende Opfer von Seite des Aerars wáre 
ein begrenztes. Auch habén wir in Ungarn 
bekanntlich einen riesigen Überfluss von der- 
artigen, geeigneten Tabaken, weshalb dér Aus- 

1 führung mindere Schwierigkeiten entgegentreten 
wurden. Wennzum Beispiel statt dér 250 Gramm 

j Tabak. welche dér Soldat heute ausfasst, die- 
serein Tucketchen a 1 25 Gram n pro \V ich e or- 
liielte, welches 8 K»-euzor. be/.ieliungíweise Ki 
1 leller kosten würde, dann würde da* Quantum 
für die Z'garette vo'.lstándig hinreiciien, aueli 
könnte dér Manó den Táluk eve.otuell aus 
einer Pfeife rauche und auch die Kosten wür- 
den weder auf dér einen. noch auf dér andereti 
Seite wachsen.

Diós ist unser Vorschlag, den wir zu dér in 
l<ede stehende Frage. den hiefiir kompetenteii 

1 Kreisen unterbreiten.

J^agy-  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

PO ü flTZ I FI-*. ÉS T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Gra£ msllett)

ajánlják legjobb minőségbelinek elismert gyufa-gyártmányaikat es gébig úgy k é n e s - ,  mint különösen s z a i o n - g y u f á j o k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és remikivüIi keresletnek örvendenek, Idleg a 

M ii lenn inni-gyufa,
Magyar korona-svéd gyufa,
Magya r h o n véd- sxobo r-gyű fa.
Krokodil-gyufa  és
Magyar Imperial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Lanű ibergbe intézni A legolcsóbb ártéleleket larlalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvitlen köriyéke részére V I I . ,  R o m b a c l i - n t c z a  H. </..

alatt p o j a t z i  f l . és T Á R S A
DEUTSCH LANOSBERGBEN (Graz mellett).

„ L E  G ÍR I ppO|M“ ^
-  ~ ~  „ L E  S U B L IM E ”

anerkannt bestes und feinstes echt Pranzösische

Zlf lARETTENPAPlER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraliken!

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