
IX . évfo lyam . Budapest, 1 9 0 1 . fe b ru á r  1. 3. szám.

Dohányárnsok Közlönye
A MAGYARORSZÁGI FAGY- ÉS KISTOZSDETULAJDONOSOK 

.SZAKKÖZLÖNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE.
----

K1ADÓ'I'UIíAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ:
H A T S E K  A D O L F .

T A R T A L O M .  Az uj Havanna-szivarok. — Vegyesek. — Levél a szerkesztőhöz. Árlejtés. — Kiadóhivalali üzenetek.

Szerkesr/Kísóg és 1
apest. VI . Szere

é s l ú r  f é l  é v re  ■>

Az uj Havanna-szivarok.
Evek óta firtattak a dohánytozsdések és 

a nagy közönség óhaját, hogy az árutari 
fáknak Kegalitást, Britanicát, Regalia 
Londrest tartalmazó szivarfajok helyébe 
másnemű uj szivarokat vezessenek be, 
miután a felemlített szivarfajokat tiszte
letreméltó koruk és elévült alakjuk miatt 
alig veszik már manapság.

Minden egyes gyáros es minden egyes 
kereskedelmi vállalat azonnal figyelembe 
vette volna ezen helyesen motivált javas
latunkat és jogos kívánságunkat már 
évekkel ezelőtt teljesítette volna, annál 
is inkább, miután egy kiválóan fontos 
kereskedői érdek fűződik hozzá, de a m. 
kir. dohányjövedék nem cselekedett igy. 
Mint már annyiszor, ebben az esetben is 
addig várt, mig a bekövetkezett esemé
nyek nekünk igazat adtak, mig az emlí
tett szivarfajoknak fogyasztása a minimá
lis fokig szállt alá, úgy, hogy már nem 
volt érdemes azt raktáron tartani. Így 
aztán vegre elhatározták magukat, hogy 
a régi szivarfajokat a forgalomból bevon
ják s helyettük újakat bevezessenek. Ez 
a rendelet már néhány hó előtt történt. 
A  mikor a kérdéses rendelet a Buda
pesti Közlönyben megjelent, a tőzsdék
ben kerestük az, uj szivaríajokat, miután 
a m. kir. dohányjövedék nem tartotta 
érdemesnek legalább minket, a szaklapot 
értesíteni. Legnagyobb csodálkozásunkra 
nem találtuk sehol a kérdéses szivarokat. 
Kérdezősködéseink eredményéül tudomá
sunkra jutott, hogy a dohányraktárakban 
mindaddig nem adják ki az uj szivarfajt, 
mig valamennyi régebbi nem lesz ekulva.

Ámbár úgy megszoktuk már ilynemű 
bölcs rendeleteket, hogy nem igen cso
dálkozunk rajtuk, mégis nagyon szkep
tikusan fogadtuk ezen közleményt. H o
gyan, a m. kir. dohányjövedék meg akarja 
várni, mig a regi szivarfajok elfogynak 
es úgy akarja aztán az újakat bevezetni. 
Nem, azt nem tudtuk elhinni, mert akinek 
csak egy kis fogalma van a szivarok áru
sításáról. nem bir olyan naivitással, hogy 
azt higyje, miszerint a régi szivarfajokat 
a lehető leggyorsabban el lehet adni, 
mert újakat akarnak bevezetni. Ez nem 
történhetik parancsszóra es pláne abban 
az esetben sehogyan se megy, ha egy
két hóval azelőtt felzavarják a közönsé
get, mondván neki, hogy uj szivarok létez
nek. Mi tehát a legelső alkalommal lapunk
ban kifejezést adtunk aggodalmunknak 
es véleményünknek, hogy ezalatt az újon
nan bevezetendő szivarfajok annyira el
romlanák, hogy teljesen hasznavehetet
lenné válva, eladásuk lehetetlen lesz.

Sajnos, hogy ez a mi jóslatunk is pon

tosan bekövetkezett, mert a már két hét 
előtt kibocsájtott szivarokat nem veszik, 
azaz csak egyszer és nem többe, mert 
a szivarok szárazak, gyorsan ellángolnak 
és igy nem bírnak ama kellemes aromá
val, ami a drága szivar főkelléke, egy
szóval hasznavehetetlenek.

Evek hosszú sora kellett hozzá, hogy 
egyes szivarfaj be legyen vezetve, me
lyeknek vétele, a tényleg csinos alak
zat es mert eredetileg jók voltak, egész 
biztosan tetemes lett volna, ha azokat 
a fogyasztóknak frissen adták volna át. 
Minden szakember tudja, hogy úgy is 
hónapokig tart, mig a szivarok megér
keznek s azután a gyárakban adjusztálva, 
onnan a dohánygyárakban lerakják; oly 
időpazarlás ez, mely semmiféle magán
kereskedelemben elő nem fordulhat. Már 
most azt is tudja minden szakember, 
hogy oly szivar!, melyért 52 fillért fizet
nek, csak úgy lehet értékelni és meg
ítélni, ha azt, amig friss szivarozzák el. 
De ha már a körülmények olyanformák, 
hogy a szivarok gyorsabb elfogyasztása 
lehetetlen, úgy általános megütközést 
kelthet, hogy ez ilyenformán lesz kezelve, 
hogy a drága, igen drága áru úgyszól
ván ki lesz szolgáltatva az elromlásnak.

Egyáltalán nagyon czelszerü lenne az 
uj szivarfajok bevezetéséről egy utasítást 
készíteni es azt miheztartás czéljából 
kibocsájtani. Es daczára annak, hogy hiva
tott derék hivatalnokokra van a kezelés 
bízva, mégis evek óta felemlítjük, hogy 
úgy az államkincs, mint a dohánytőzsdek. 
sok károkat szenvednek azáltal, hogy az 
uj szivarfajok bevezetésénél, bocsássák 
meg nekünk ezt a kemény kifejezést, fej 
nélkül jártak el. Igaz ugyan, hogy az 
ilyen alkalomkor többször hallottuk azt 
hangoztatni, hogy a hivatalos eljárás 
sohasem lehet olyan gyors és czéltuda- 
tos, mint a magánipar es magánkereske
delem térén, de mi nem tudtuk és nem 
tudjuk most se az ilyen motiválást elfo
gadni. mert az sokszor azt a látszatot 
keltené, *hogy a szakavatott fóvezetés hiány
zik. Ez alkalommal is láttuk, hogy a m. kir. 
dohányjövedek azuj szivarok bevezetesénel 
a tisztán üzleti reszt figyelmen kívül hagyja. 
Példának okáért evek hosszú sora óta 
az a szokás dívott, hogy a dohány
jövedék valamennyi hírlapoknak minta
szivarokat küldött, ami által aztán az 
újonnan bevezetett szivarok igen olcsó* 
es hathatós reklámhoz jutottak, mely 
mondhatni, igen jelentőségteljes volt az 
uj árukra nezve.

Most történt meg először, hogy ettől 
elteltek. A hírlapok nem kapták meg 
mintaszivarjaikat es természetesen, hogy 
egy árva szócskát sem írtak az uj sziva

rokról. De hogy is legyen tudomása a 
sajtónak erről és hogyan nyilváníthatja 
véleményét egy oly uj szivarfajról, ame- 

I lyet még nem látott? Vagy tán praktikus 
okok miatt maradt abban a mintaszivar 

! küldés? Tán attól féltek, hogy a szivarok 
I hasznavehetetlenségéről fognak írni? Ha 
í igy van, úgy mindenesetre okosan 
tették, hogy nem küldtek mintaszivarokat.

Az uj Havanna-szivarok csak rövid idő 
! óta vannak forgalomban, de már most is 
határozott pozitivitással állíthatjuk, hogy 

1 az itt felemlített dolgok mérhetetlen 
| kiírókat okoztak azok fogyasztásának.

Palán végre mégis belátják, hogy nyílva- 
1 nos pénzekkel, mint a minő a Dohány- 
I jövedéké is, nem szabad igy gazdálkodni.

Vegyesek.
A dohányzásról. Amint az időnkint pontosan 

j  vissza-visszatérő fűző-kérdésnek mindig megvan 
a maga aktualitása, éppígy folyton időszerű a 
a dohányzás egészségügye is. F.gy német orvos- 

j folyóirat ir most e kérdésről. A  czikk szerint- 
Kolumbus Amerika fölfedezése idejében a benn- 

| szülötteket már dohányozni és burnótozni látta. 
1558-ban hozták az első dohánynövényt. 1059-ben 
pedig az első dohánymagot PortugáliáDa, ahon- 

1 nan egész Európába elterjedt s Kiül-ben a 
hollandok Jávába vitték. Kezdetben inkább a 
burnótozás volt szokásban : a dohányzást csak
hamar mindenütt tilalom érte, mégis mindenütt 
meghonosodott s ma már itt-ott nők is hódolnak 
a dohány élvezetének. Legnagyobb a dohány
fogyasztás az Északamerikai Egyesült-Államok
ban : fejenkint 2550 gramm; legkevesebb Finn
országban, ahol egy tizedgramm esik egy 
fogyasztóra. A német lap szerint hevenyés 
dohánymérgezés nem a tüdő utján hanem a 
gyomron at történik. Frölich német tudós 
kétségbe vonja, hogy a dohányzás az agyba 
ártalmas befolyást gyakorol, azt azonban ó is 
tapasztalta, hogy gyomorhurutot, ideges jelen
ségeket. úgyszintén az ajkakon, fogakon és a 
száj nyálkahártyáján beteges elváltozásokat 
idézhet elő. Ami a dohány ártalmainak elhárí
tására irányuló rendszabályokat illeti, hatóság 
intézkedézeket ajánl a német orvos a dohány
gyárakban alkalmazott munkások védelmére, 
továbbá az ifjúság kioktatását a dohány élve
zetével járó veszedelmekre nézve. A  dohány
zást a tizenhatodik év előtt nem volna szabad 
megengedni a tanulóknak s a dohányzás vesze
delmei ellen való egyéni védelemre erős dohány
zóknak mérsékletet s a dohányzás módjának 
javítását ajánlja. 1 lelyesebb szabadban dohá
nyozni. A  beszivott füstöt a szájból gyorsan s 
teljesen ki kell fújni, s nem szabad az orron 
átbocsájtani, sem lenyelni; a szivart nem szabad 
folyton az ajkak közt tartani s egészen elszívni. 
Hosszú, szetvehető. könnyen tisztogatható pipák-
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tói dohányozni egészségesebb, mint szivart, vagy 
czigarettát szivni; kitűnő e tekintetben a keletiek 
nargiléja (vizes pipája). A  mi a szivarozást 
illeti Frölich legalább is tiz czentiméter hosszú 
szopókát ajánl, hogy a szájba forró füst, vagy 
dohányrészek ne jussanak. Legártalmasabb 
szerinte a czigarettázás. A  dohány ártalmai 
ellen továbbá rendszeres szájápolás ajánlatos; 
napjában többször erősen ki kell öblíteni a 
szájat mintegy negyed liter vízzel, a melyben 
egy gramm konyhasót oldtak fel. Ártalmas a 
dohányzás reggeli előtt, éhgyomorra; éppúgy 
ártalmas a dohányzás fárasztó mozgáskor. Szóval 
ezek szerint a dohányzás —  mindig ártalmas, 
vagy legalább óriási óvatosságot igényel. Már 
most csak az a kérdés, hogy a német doktor 
napjában hány czigarettát és szivart szi el V 
Mert a legnehezebb dolog a világon ha valaki 
a reformot önmagán kezdi el.

Régi hirdetések. Az Ofner und Pester Zeitung 
1800-iki számában a következő hirdetés olvas
ható : A  nagyérdemű közönségnek tudomásul 
adjuk, hogy Tolna vármegyében, Bonyhádon. 
egy jól épült ház eladó; van benne hét szoba 
és minden mellékhelyiség, egy pincze száz akó 
borra, két istálló, az egyik négy lóra, a másik 
hatra, azonkívül kitűnő kocsiszín. A  házban 
minden ajtó gyöngyszinüre van festve, az 
ablakon pedig zsalukater van. A  ki meg akarja 
venni, tudakozódjék Pichler Ferencznél Budán, 
a Vízivárosban, a Holbling-féle házban. A  ki 
jó  dohányt akar venni, az keresse föl ugyan
csak Budán, a Várban, Burgmann Mátyás 
trafikját a „Zöld koszoru“ -hoz, ott a híres, 
galicziai dohánynak fontját 25 kr.-ért, a külö
nösen finom valeir-t 24 kr.-ért, a kassait 20 
kr.-ért, a szerb dohányt szintén 20 kr.-ért 
lehet megvenni. A  kinek sörház kell árendába, 
az megkaphatja olcsón a Trencsén városában 
most kiadó sörfözőt. A  ki pedig jutányos árban 
házat akar vásárolni, az ne felejtse el január 
8-án megjelenni Pesten, a Kecskeméti-utczában 
megtartandó árverésen, a hol 469. szám alatt 
lévő Nolli József-féle szálló-vendéglő eladatik, 
a becslési ára csak 21.714 frt 21 kr. A z ó- j 
budai kamarai preíekturában ugyancsak január 
hóban adatnak haszonbérbe a budaörsi és 
budakeszi korcsmák és mészárszékek, a pest 
magisztrátusnál pedig a világítás 6 évre adatik 
bérbe.

Levél a szerkesztőhöz.
Egy vidéki előfizetőnk panaszlevelet küldött 

be hozzánk, melyet alant állóan kivonatban 
hozzuk nyilvánosságra.

Tekintés Szerkesztő U r !
Bátorkodom t. szerkesztő ur b figyelmét a 

következő dolgokra felhivni, amelyeket legeny
hébben szabálytalanságnak minősíthetek.

A  dohányjövedéki igazgatóság a „Dráma“ 
ládákat (76X41) nagynak a „középfinom“-akat 
(65X35) közepeseknek minősiti. A  méretek 
mutatják, hogy a ládák csak ,,kis“ minőségűnek 
vehetők és mint ilyenek adhatók el. Érhetetlen, 
hogy a bpesti nagytőzsdések ez iránt még 
hathatósan nem léptek fel. Lehetséges, hogy ők 
jobban értékesíthetik ládáikat mint mi itt a 
vidéken, kik bizony a vékony, megsérült álla- 

otban érkező ládák nagy részét eltüzelni vagyunk 
énytelenek.
Másik mizéria az, hogy a kapa a közönséges 

dohánytól c^ak egy könnyedén odaragasztott 
czédula által különbözik. Essék le a czédula, 
meg van a felcserélés, megvan a zavar. Milyen 
könnyen lehetne ezen bajt p. o. különböző 
szinü zsákok, különböző zsineg, vagy más állan
dóbb jellegű külső megjelöléssel elkerülni.

Amidőn e hibákra becses figyelmét felhivni 
bátorkodom, vagyok

tisztelettel
egy vidéki előfizető.

ínyviLjmm. Árlejtés.
A  nagy-károlyi ni. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy Fehér Gyarmat 
községben (Szatmármegye) a dohány nagyáru
dának betöltése czéljából, a nevezett igazgató- 
Ságnál 1901. évi február hó 5-én d. e. 10 j 
órakor Írásbeli ajánlatok által versenytárgyalás 
fog tartatni.

Ezen nagy árudához több dohany-kisáruda 
van beszerzés végett utalva.

A  nagyáruda dohány készletét a dcbreczeni 
m. kir. dohány árudából szerzi be, és eddig 
28/io%-tóli tözsdijat élvezett.

Ezen nagyárudával össze van kötve a bélyeg 
és váltó űrlapok eladásának kötelezettsége 
íy/.o eladási jutalék élvezete mellett, ebbeli 
készletét a fehér-gyarmati kir. adóhivataltól 
szerzendi be.

A  nagyáruda haszonbére az arra alkalmasnak 
talált s legcsekélyebb tözsdijat igénylő pályá
zónak fog adományoztatni, s csakis ezen tőzs- 
dij képezheti az ajánlat tárgyát.

A  nagyáruda forgalma átlagosan véve dohány 
és szivarban 62880 koronára tehető nyers 
értékben.

A  nagyárudával mindég kicsinbeni dohány 
árulási jog is van egybekötve.

A  magas kincstár az évi forgalmi eredmény 
állandóságára, úgy a kistőzsdék számára nézve 
kezességet nem vállal, a tözsdij utólagos fel- 
eme’ését nem engedélyezendi s bárminemű 
kárpótlási igényt tekintetbe nem veend. Ellen
ben vállalkozó köteles a dohány és szivar 
anyagkészlet szállítására szolgáló tartályokat 
és ládákat a megállapított eladási árnak, a 
magas kincstár részére leendő megtérítése 
mellett tulajdonul átvenni, köteles továbbá 21 
napi fogyasztásnak megfelelő tartalék készletet 
3000 korona, esetleg egy későbbi rendelettel 
meghatározott értékben beszerezni és folyton 
érintetlen teljességben fentartatni, és ezenkívül 
a napi szükséglet igényelte anyag készletet is 
beszerezni.

A  dohány nagyaruda és ezzel kapcsolatos 
kis tőzsde Fehér-Gyarmaton, élénk forgalmú 
helyen, tökéletesen száraz bolti és raktári 
helyiségben a vállalkozó által személyesen 
kezlendő,s a dohányeladási szabályok 44. §-ában 
részletezett könyvek kifogástalanul vezetendök.

A  pályázók kötelesek bánatpénz fejében a 
fent kijelölt csonkithatatlan dohány anyag 
készlet összegének 10% azaz 300 koronát kész
pénzben, vagy állampapírokban, esetleg állami 
biztosítékul elfogadható más értékpapírokban 
melyek azonban a tőzsdén jegyzett érték 20o!°- 
ának levonása mellett mutatkozó értékben 
fogadtatnak el, ezen kir. pénzügyigazgatóság 
székhelyén, avagy kerületében levő valamelyik 
kir. adóhivatalnál pénzügyi letétbe helyezni, s 
az arról szóló eredeti nyugtát a fent meghatá
rozott nap d. e. 10 órájáig benyújtandó 1 
koronás bélyeggel ellátott, lepecsételt és saját 
kezűleg aláirt ajánlataikhoz mellékelni s az igy 
ellátott ajánlatot a m. kir. pénzügyigazgatóság 
főnökéhez beküldeni.

A z ajánlat a következő fentebb megjelölt 
alakban szerkesztendő és a következő okmá
nyokkal ellátandó, ugyanis :

a) A  letett bánatpénzről szóló nyugta.
b) Xagykorus gi bizonylat.
c) A  magyar honság és a magyar nyelv 

tudásának igazolása.
d) Hatósági, erkölcsi és vagyoni állapotot 

igazoló bizonylatok.
A  tekintetbe nem vehető ajánlattevő vállal

kozók bánatpénzei a versenytárgyalás befejez
tével vissza fognak adatni, a legkedvezőbb 
ajánlattevő bánatpénze, az árudának dohány
anyaggal való teljes ellátásáig visszatartatik.

Azon vállakozó pedig, ki a dohányárudának 
kezelését a neki clőlegesen tudtul adandó napon 
át nem venné, letett bánatpénzét elveszti.

Oly Ajánlatok, mely a fent elősorolt föltéte
leknek meg nem felelnek, vagy melyek inas 
pályázók ajánlataira hivatkoznak ép oly kevésbbé 
fognak Lkintetbe vétetni, mint azok, melyek 
a kitett zárt idő után adatnak be.

A  versenyben részt nem vehetnek, kik 
terhes szerződés kötésre nem képesek, továbbá 
valamely bűntény, csempészet vagy másnemű 
jövedéki kihágás mialt, vagy az állam biztossága 
ellen elkövetett áthágásod miatt elitéltetettek, 
avagy a pénzügyigazgalóság által egyébb 
okoknál fogva alkalmatlanoknak találtatnak. 
Nemkülönben kizárvák a versenyből azok is, 
kik Fehér-Gyarmaton állandóan nem laknak.

Ha ezen akadályok egyike, vagy másika 
csak az üzlet átadása után jutna a kir pénz- 
ügyigazgatóságnak tudomására az eladási enge
dély minden előzetes felmondás nélkül azonnal 
be fog vonatni.

Az egyenlő tartalmú ajánlatok feletti intézke
dést ezen kir. pénzügyigazgatóság magának 
fentartja.

A további feltételek és a dohány nagyáruda 
kezelésével összekötött kötelezettségek ezen 
kir. pénzügyigazgatóság s a máté-szalkai m. 
kir. pénzügyőri biztosságnál megtekinthetők.

A z ajánlati okmánynak a következőkép kell 
szerkesztve lenni :

Ajánlati okmány 
(1 koronás bélyeg)

Alulírott késznek nyilatkozom, a fehér-gyar
mati dohány nagy árudát, mely ly el kicsinbeni 
dohány, bélyeg és váltó űrlap eladási jog is 
összekötve van, az e részben fennálló szabályok 
pontos megtartása mellett és pedig a dohány 
eladást ___ ... száztóli a z a z ...
tözsdij mellett elvállalni.

A  300 korona bánatpénz (esetleg nyugta) 
és a . hirdetésben kívánt bizonyítványok ide 
mellékeltetnek.

Egyszersmind kijelentem, hogy ezen hirdet
ményben kikötött és egyébb ezen nagyáruda 
betöltését tárgyazó feltételek előttem ismere
tesek, és azoknak magamat alávetem. (Saját
kezű aláírása, polgári állása és lakhelye.)

Kívül Írandó:

I Ajánlat a fehér-gyarmati dohány nagyáruda 
elnyerése végett. Nagy-Károly, 1901. január 
15-én. M. kir. pénzügyigazgatóság.

K iadóh iva ta li üzenetek.
G. M. urnák, helyben. Sorait vettük, de leg

nagyobb sajnálatunkra nem szolgálhatunk a kért 
lappal, mert csak egy példányban van meg. 
Ha betekinteni óhajt, úgy szíveskedjék kiadó
hivatalunkban felkeresni. Üdvözlet!

Előfizető Budán. Előfizetése 1900. deczember 
végével járt le. Ha a lapot továbbra is óhajtja, 
úgy kérjük az előfizetési összeg beküldését.

H. úrnő, B.-ben. A  dolognak utána jártunk, 
de semmiféle ercdménynyel. Legjobb lesz, ha 
személyesen kéri azt. Még van ideje. Üdvözlet I

D. ur Budapesten. Ad 1. Sorsjegyei nem 
huzattak. Ad  2. Ha előfizetése lejárt, úgy 
mindenesetre a múlt év végével Ad 3. Tőzsde- 
tulajdonosnak nem. Ad  4. A  szerkesztőség 
szívesen ad felvilágosítást, ha adatokat küld. 
Mindenesetre jobb, ha személyesen fárad szer
kesztőségünkbe.

Segédszcrkosztö : H o lta i Nándor.



D e u t t t c h e r  T h e i l

„ D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ő N Y E “
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT . Die nouen Hatannali-Zigarren. — Üie ungarische Tabak-Expoi t AU.-(Je-sells<haft

Die neuen Havannah-Zigarren.
Seit Jahren urgirten wir den Wunsch, 

sowohl dér Tabak-Verschleisser, als auch 
derjenige des Publikums, es mögen an 
die Stelle dér im Verschleisstarife ent- 
haltenen Sortén Kegai. Britan. Regalia 
Londres, Regalia Media und Londres, 
andere neue Sortén eingeflihrt werden, 
nachdem die erwahnten Sortén ihres 
respektablen Alters wegen und ihrer 
veralteten Formen kaum mehr gekauft 
werden.

Jeder Fabrikant, jede geniale Handels- 
unternehmung hatte die von uns wohl- 
motivirten Vorschlftge sofort beachtet 
und einen berechtigten Wunsch schon 
vor Jahren erfüllt, zumal demselben ein 
eminent wichtiges, geschiiftliches Interessé 
innewohnt; die kön. ung. Tabak-Regie 
that es nicht. W ie schon so oft. wartete 
sie auch in diesem Falle ab, bis uns die 
Kreignisse Recht gébén, bis dér Konsum 
dér erwahnten Sortén ein solch’ minimaler 
geworden, dass es nicht mehr die Mlihe 
lohnte, dieselben auf Láger zu haltén. 
Und so entschloss mán sich endlich, die 
altén Sortén aus den Verkehr zu ziehen 
und dafür neue einzuführen, welche Ver- 
fügung bereits vor einigen Monaten 
geschah. Als die betrefifende Verordnung 
im „Budapesti Közlöny11 erschienen war, 
da suchten wir in den Verschleisslokalen 
die neuen Sortén auf, nachdem es die 
kön. ung. Tabak-Regie nicht dér Mühe 
werth hielt, zumindest uns, dem Fachblatte 
die nöthigen Mittheilungen zu machen. 
Zu unserem grössten Erstaunen fanden 
wir die Sortén nicht vor. Über unsere 
eingezogenen Erkundigungen wurde uns 
mitgetheilt, dass mán im Tabak-Maga- 
zine die Ausgabe dér neuen Sortén inso- 
lange verweigere, bis die altén nicht 
ausverkauft sein würden.

Obgleich wir gewohnt sind, über der- 
artige weise Verfügungen uns nicht be- 
sonders zu wundern, nahmen wir gleich- 
wohl diese Mittheilung sehr skeptisch 
auf. W ie?  Die k. u. Tabak-Regie werde 
abwarten wollen, bis diese altén Sortén 
weg sind, um die neuen einzuführen? 
Nein, das konnten wir nicht glauben, 
denn wer nur etwas von dem Verschleiss 
dér Zigarren Iiberhaupt versteht, wird 
nicht so naiv sein zu glauben, dass mán 
die. altén Sortén so rasch als möglich 
verkaufen wird, weil mán neue einführen 
will. So etwas kann nicht auf Kommandó 
geschehen und in dem Falié schon gar 
nicht, wenn mán einige Monate vorher 
das Publikum alarmirt und ihm sagt, 
dass neue Zigarren existiren. Wir hatten 
denn auch, so rasch als möglich, an 
dieser Stelle unsere Bedenken geiiussert 
und unsere Ansicht ausgesprochen, dass 
inzwischen die neueinzuführenden Sortén 
durch das lángé Liegcn derart verdorben 
werden, dass sie dann ganzlich unbrauch- 
bar, daher unverkaufllich sein werden.

Leider ist auch diese unsere Vorher- 
sage genau eingetroffen, denn die vor

zwei Wochen ausgefolgten Zigarren wer
den thatsáchlich nicht gekauft, das heisst, 
mán kaufte sie nur einmal und nicht 
wieder, denn die Zigarren sind trocken, 
verflakkern leicht, habén dadurch nicht 
jenes Aroma, das eine theure Zigarre 
habén muss und sind mit einem Worte 
unbrauchbar.

Jahrelang hatte es bedurft, um einige 
Sortén einzuführen, dérén Absatz, ver- 
ir.oge dér wirklich hübschen Form dieser 
Zigarren und vielleicht auch wegen dérén 
ursprünglichen Güte. ganz sicher ein be- 
deutender gewesen wiire, wenn mán die
selben den Konsumenten ,,frisch“ in die 
Hand gegeben hatte. Ohnehin, es weiss 
dies jeder F'achmann, dauert es ja Monate 
láng, bis die Zigarren anlangen, dann in 
den Fabriken adjustirt werden, von dórt 
in die Tabak- Magaziné abgegeben wer
den, eine Zeitverschwendung, wie sie bei 
keinem Privathandel vorkommen kann. 
Nun aber, auch das weiss jeder F'ach
mann. kann mán eine Zigarre zum Preise 
von f>2 Heller nur dann ihrem wahren 
Werthe nach schatzen und beurtheilen, 
wenn sie frisch geraucht wird. Liegen 
die Verhiiltnisse aber schon derart, dass 
ein rascheres Aufbrauchen dér Zigarren 
nicht möglich ist, so muss es allgemein 
befrcmden, wenn mán in einer solchen 
Weise manipulirt. dass die theure, s hr 
theure Waare geradezu dem Verderben 
ausgesetzt wird.

Über die Einführung neuer Sortén in 
den Verkehr würde es sich überhaupt 
verlohnen eine direkte Instruktion zu 
verfassen und zu dem Zwecke dér Da- 
nachrichtung hinauszugeben. Sind es auch 
berufene und tüchtige Beamte, denen 
diese Manipulation obliegt, so bemerken 
wir gleichwohl seit Jahren, dass sowohl 
dér Staatsschatz, wie auch die Verschleis- 
ser sehr viel Schaden dadurch erleiden, 
weil bei Einführung dicsér neuen Sortén, 
mán verzeihe uns den harten Ausdruck, 
kopfios vorgegangen wird. Wohl hörten 
wir bei solchen Anlassen des Öfteien 
sagen, dass das amtliche Verfahren nie- 
mals ein solch rasches und zielbewusstes 
sein kann, wie dasjenige dér Privat- 
industrie und des Privathandels, alléin 
wir konnten und können ein de.artiges 
Motiv durchaus nicht acceptiren, da es 
haufig den Anschein hat, als ob es dabei 
an einer tüchtigen Oberleitung mangelte. 
Auch diesmal habén wir gesehen, dass 
die k. u. Tabak-Regie bei Einführung 
dieser neuen Sortén die rein gescháft- 
liche Seite dér Angelegenheit nicht be
achtet. So zum Beispiel war es seit vie- 
len Jahren Usus, dass die Tabak-Regie 
an siimmtliche Zeitungén Musterzigarren 
sandte, was zűr F'olge hatte, dass die 
neueingeführten Sortén stets eine sehr 
wohlfeile und zweckdienliche Reklame 
hatten, die, mán kann sagen, von sehr 
grosser Bedeutung für den neuen Artikel 
waren. Diesmal geschah es zum ersten- 
male, dass mán hievon Abstand nahm. 
Die Zeitungén erhielten die Musterzigar

ren nicht und brachten natürlich darüber 
kein Strebenswörtchen. W ie sollte auch 
die Presse davon Kenntniss habén und 
wie sollte sie auch ihre Meinung über 
eine neue Sorté iiussern, die sie nicht 
gesehen hat? Oder wurde diesmal viel
leicht die Zusendung dér Zigarren-Muster 

I an den Zeitungén aus praktischen Grün- 
| den unterlassen? Furchtete mán, dass 
j  über die Unbrauchbarkeit dér Zigarren 
berichtet werden wird! Wenn dies dér 
F'all ist, dann war es allerdings klug, 
keine Musterzigarren abzugeben.

Die neuen Havannait Zigarren sind erst 
seit kurzer Zeit in Verkehr, jedoch kön- 

■ nen wir schon heute mit apodiktischer 
Gewissheit sagen. dass die hier ange- 
führten Ursachen dérén Konsum einen 

i unermesslichen Schaden zugelührt habén. 
Vielleicht gelangt maii denn doch einmal 
zűr Erkenntnis, dass mán in solcher Weise 
mit öft’entlichen Geldern, wie es schliess- 
lich das Vermögen des Tabak-Mono- 

i poles ist, nicht wirthschaften darf.
I

Die ungarische Tabak-Export 
Akt.-Gesellschaft.

Am 24. d. M. fand die ordentliche General- 
versaramlung dér Tabak-Export Aktién-Gesell- 

! schaft statt. Die Beschlüsse dieser General- 
versamralung wurden dér öffentlichkeit nicht 
mitgetheilt und blos in einigen Blattern war die 
Mittheilung enthalten, dass nach Ausscheidung 
des dem Aerar gehörigen Nutzens die Aktionáre 
eine Dividende von 10 Prozent erhalten.

Weder die Presse, noch das grosse Publikum 
widmet dér Tabak-Export Aktién-Gesellschaft 
irgend welches Interessé, zumal dérén Zwecke 
und Ziele unbekannt sind und mán allgemein 
des Glaubens ist, dass diese Aktien-Gesellschaft 
eigentlich ein privates Konsortium ist, dérén 

! Gebahrung kein öffentliches Interessé erheischt.
Indess steht die Sache anders. Die ungarische 

, Tabak-Export Aktien-Gesellschaft ist ein lialb 
staatliches, halb privates LJnternehmen und da 
allé den Staat berührenden Einanzangelegen- 
heiten die öffentlichkeit interessiren, da ferner 
unseres Erachtens nach dieses Institut einen 
Theil des Tabak-Monopole.s bildet, fühlen wir 
uns bérűién, uns mit dem Wesen dieses Insti- 
tutes zu befassen.

Die Ungarische Tabak-Export Aktien-Gesell
schaft ist ein Monopol, welches das Tabak- 
Monopol verliehen hat. Die kön. ung. Tabak- 
Regie, welche die Gescháfte dér ung, Tabak- 
Export Aktien-Gesellschaft in eigene Régié 
íühren könnte und dadurch eine halbe Millión 
Kronen mehr in die Staatseinnahmen verbuchen 
könnte, sie begnügt sich damit, an dem Unter- 
nehmen zum dritten Theile betheiligt zu sein 
und überlásst den Verdienst grossmüthig dér 
Aktien-Gesellschaft.

Zwei Millionen Kronen betrágt das Aktien- 
Kapital dér Gesellschaft, wovon cca 700000 Kr. 
dem Staate gehören. Dagegen betragt dér Rein- 
gewinn dér Aktien-Gesellschaft im verflossenen 
Jahre 715380 Kr. Dem im „Budapesti Közlöny**, 
wie auch in unserem Blatté erschienenen Aus- 

weise mangeln die zwei wichtigsten detaillirten
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Ausweise, námlich, das Gewinn- und Verlust- 
Conto, sowie das Spesenconto. Namentiich aus 
dem letateren liesse sich erfahren, welcher 
Betrag für die Funktionare, die selbstverstánd- 
lich aus den Aktionaren bestehen, eingestellt 
ist. Obgleich jede Aktien-Gesellschaft laut Han- 
delsgesetz zűr öffentlichen Rechnungslcgung 
verpflichtet ist, würden wir die Angelegenheit 
nicht berühren, wenn sie blos ein privates 
Interessé für sich in Anspruch nahnie; alléin, 
hier handelt es sich um die Interessen dér k. 
u. Tabak-Regie und wenn wir auch nicht sagen, 
dass diese Interessen tangirt erscheinen, so 
hiitten wir gleichwohl gewünscht, dass die 
Öffentlichkeit eríahre, ob dér ungarische Staats- 
schatz bei diesern Geschiifte auch jenen Nutzen 
einheimst, dér ihm gebiihrt.

Es mag ja einem gewissen Grad von Be- 
friedigung hervorrufen, wenn dér ungarische 
Staat fúr sein investirtes Kapital 10 Prozent

Gewinnst erhalt, das wird Niemand leugnen; 
alléin, mán wird zugeben, dass das Tabak- 
Monopol, als solches, einen weit hóhérén 
Nutzen beanspruchen kann und dass, namentlich 
was den Export des Rohtabakes betrifft, sich 
ein Nutzen von 71f>:i80 Kr. eher als zu gering, 
denn als zu viel erweist.

Doch nicht von alldem sei hier die Rede, 
vielmehr möchten wir darauf hingewiesen habén, 
dass die Meinung falsch ist, mán hatte es hier 
mit einem privátén Institute zu tliun. Diese Mei
nung bewirkt auch, dass dér Ausweis dér Ge- 
sellschaft derart kurz und biindig lautct, als ob 
ihr geschaftliches Gebahren Keinem angeht, 
als den halben Dutzend Aktionaren. Bis zu 
einem gewissene Grade mag das auch richtig 
sein, obgleich mán auch dariiber streiten könnte. 
Vergessen darf aber unter keiner Umstiinden 
werden. dass auch hiebei von öffentlichen Gel- 
dern die Rede ist, von Staatsgeldern, die aus

dem Síickel dér direkt und indirekt zahlenden 
Staatsbürger stammen.

Die Aktioniire, wolche 00* 3 Prozent des 
Reingewinnstes erhalten, mügén ja mit dér 
geschaftlichen Gebahrung vollstandig zufrieden 
sein und auch die Tabak-Régié, welche 331  ̂
Prozent ciháit; gleichwohl will es uns bedünken, 
das die letztere darauf zu dringen hatte, dass 
dér öffentlichkeit gegcniiber jene Rücksicht 
geiibt werden müsse, wie sie bei sammtlichen 
Zweigen dér staatlichen V'crwaltung, vvo von 
öffentlichen Cicidéin die Rede ist, auch that- 
siichlich geiibt wird.

I lier ist von einem wichtigen Zweige des 
Tabak-Monopoles die Rede und nicht von einem 
privátén Unternehmen, daran darf nicht ver
gessen werden.

HiirsroiJaktcur: Ferdinand Holtai.

|4 a g y -  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !  ^

P O J flT Z I  PL*- És T Á R S A  |
cs. kir. szabadalmazott gyufanemli gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett) ^

ajánlják legjobb minöságüeknek elismeri gyufa-gyártmányaikat ás pedig úgy k á n e s -,  mint különösen s za lo n -g y u fá jo k a t.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségiek ás rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M iile n  n iu  in -gyű  fa ,
M a g y a r korona -s  vedgyufa,
M agya  r  hon véd - szobor-gyu fa ,
K ro k o d il-g y u fa  és
M a gy a r Jm peria l-gyu fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszilvék.
R ip s -g y u fa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szivesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R m n b a c l t . u t c z a  8 . s z ,

a.att van raktárunk. P O J A T Z I  F L .  é S  T Á R S A  ^ 0 ^ “ '

DEUTSCH LANDSBERGBEN (G ra z  m e lle tt).

„ l e  G H I F F O H “  ~

~  -  „ L E  S U B L I J V I E ”
anerkannt bestes und Feinstcs echb französische

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

L O H N E N D E R  V E R S G H L E I S S ,
w eil von Jed erm an n  verlangt.

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

G O L D Z I E H  E  R  O  K Z  A
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.
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