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Szivarka kivitel.
A  szivarka kivitellel e helyen csu

pán azért foglalkozunk, mert meg va
gyunk győződve, hogy ezzel a m. kir. 
dohányjövedéknek nagy szolgálatot te
szünk. Ezen feltevésünket támogatja azon 
körülmény is, mely szerint a dohány- 
jövedék vezetőinél az utóbbi években 
többször szóba hoztuk a szivarkakivitelt, 
sőt említettük néhány külföldi ezéget is, 
amelyek hajlandók lettek volna évente 
több millió szivarka átvételére, ebből kö
vetkeztetjük aztán, hogy a szivarka-ki- 
vitel korántsem tekinthető valamely kon- 
sortium hazafias experimenteumának, sőt 
ellenkezőleg, igen jövedelmező üzletnek. 
Jelentékeny külföldi ezégek ismételten 
kérelmezték szivarkáink, sőt drágább 
fajta szivarkáink szállítását. Gyártmá
nyaink annyira jók voltak, hogy ezt 
többször is igen magas ár kínálásával 
megkísérelték. Ezen tény a m. kir. do
hányjövedéknek nagy elégtétele, miután 
gyártmányaink jóságának dicsősége tel
jesen reá háramlik.

A legutóbbi kiállítás évében, 1896- 
ban, több külföldi dohánygyáros annyira 
megszerette dohánygyártmányainkat, hogy 
mindenütt a legnagyobb elragadtatással 
beszéltek róla s biztatásunkra az egyik 
igen jelentékeny ezég be is adta aján
latát, mely szerint hajlandó lenne a 
„Princessas“  czigaretták kivitelére, azon
ban nagy idő múlva elutasító választ 
kapott. Akkoriban ezt azzal okolták 
meg, hogy kevés a gyárunk s nem va
gyunk képesek ily nagy mennyiség 
szállításába. De sőt három év előtt is 
hozzánk fordult egy külföldi ezég „Sport"- 
szivarkák szállítása ügyében, ugyanazon 
feleletet kaptuk, mint azelőtt s mi ez 
értelemben feleltünk az illető ezégnek.

S ime, most halljuk, hogy a nem
rég alakult szivar- és szivarka-kiviteli 
részvénytársaság többek között a „M agyar' 
czigarettát is, mely annyira olcsó, hogy 
a dohányjövedéknek csak igen kevés 
hasznot hoz. exportálja. Ezt az eszmét 
igen elhibázoltnak tartjuk. Miután ma 
már minden nehézség nélkül szállíthat a 
ni. kir. dohányjövedék bármily mennyi
ségű szivarkát, miért szállil egy oly cse
kély árut. mini a „M agyar" szivarka. 
hisz e helyett szállíthatna bárminő olyan 
drágább szivarkát, melyen legalább is 
annyi haszna lenne, amennyibe a „M a
gyar" szivarka kerül. Nem éltjük ezt a 
gondolkozásmódot s azt kell hinnünk, 
hogy a m. kir. dohányjövedék nem 
tudja, miszerint a mi szivarkáink a kül
földön az uj részvénytársaság közvetítése

nélkül is nagy keresletnek örvendezné
nek. Mert ha tudná a m. kir. dohány- 
jövedék a fentebb elmondottakat, akkor 
természetszerűleg az állam vagyongyara
podását venné irányzónak s nem hall
gatna amaz indító okokra, melyek fel
hozatnak amellett, hogy egy czigarettát 
egy fillérnyi nevetségesen csekély áron 
exportáljanak. Ha már most a kivitel, a 
mi előrelátható, nagyobb mérveket fog 
ölteni, ez nem lesz egyéb mint „sok 
hűhó semmiért." A  dohányjövedék első 
dolga, a befolyó hasznot szem előtt tar
tani, mielőtt óriási kötést csinálna kivi
telre. Ha pedig arról volna szó, hogy a 
magyar dohánynak szerezzünk dicsősé
get, van alkalma a dohánykiviteli társa
ságnak arra is, amennyiben még feldol
gozatlan dohányunknak szerezzen kül
földön minél nagyobb piaczot. Azt azon
ban nem tudjuk valami nagy dolognak, 
ha 1 filléres, kitűnő dohányu, gyönyörű 
kiállítású és csomagolású szivarkát ex
portálnak, de sőt a fentemlitett körülmé
nyeknél fogva az ilyen szállítást az ál
lamkincstárra nézve egyenesen károsnak 
tartjuk.

Büszkeséggel látjuk, hogy a m. kir. 
dohányjövedék a dohánymonopóliumot 
minden tekintetben elsőrangú minta 
nagy iparrá emelte. Ismerjük a dohány 
egyedáruságot kezdetétől fogva s kon
statálhatjuk az iparághoz híven, miszerint 
soha ilyen buzgalmat alkotó erőt, vala
mint oly előrehaladást ezen a téren nem 
tapasztalhattunk, mint most. A kiváló 
vezető mellett intelligens, hozzáértő hi
vatalnoki kar munkája azonban nem 
csekély, ha mindent, ami a jövedék hát
rányára van, észre kell venniük. Nagy 
baj még a jövedék ügyeinek intézésénél 
a keltévárasztás is s bizton tudjuk, mi
szerint ama tények felsorolásával, me
lyek a dohányjövedék kárára vannak, 
annak nagy szolgálatot teszünk. Bátor
kodunk majd a dohányjövedéknek oly 
adatokat nyújtani, melyeket mi a leg
illetékesebb helyről kapunk s ezek vilá
gosan ki fogják mutatni, vájjon ezen 
üzlet czélszcrü-e vagy nem ?

Amennyire elégtételül szolgál szá
munkra azon körülmény, hogy a mi 
ifjú egyedáruságunk kivitelképes s a 
külföldön is elismerést nyer, mégsem 
engedhetjük meg, hogy egy részvény- 
társaság, mely óriási hasznot húz eme 
kivitelből, biztos üzleti előnyeit a haza
fiasság álareza alá rejtse.

Ismételjük : a m. kir. dohányjöve
dék gyártmányai már rég felkeltették a 
külföld ügyeimét, szivarkák szállítása 
igen jó  árban már kérelmezve lett, ami

pedig 1 filléres szivarkák kivitelét illeti, 
az egyszerűen abszurdum. Ezek mind 
oly tények, melyeket megczálolni nem 
lehet.

Kiváncsiak vagyunk, vájjon emez 
elmélkedésünk illetékes helyen a kellő 
megfontolásban fog-e részesülni.

Nagyárusok országos értekezlete
Felhívásunk a nagyárusok országos érte

kezletére nem volt pusztán elhangzó szó. Öröm
mel adjuk az érdekeltek tudtára, miszerint az 
értekezletre több olyan dohánynagyárus jelent
kezett, kik erősen el vannak tökélve, misze
rint üzletáguk egészségesebb alapra való fek
tetése mellett harczolni fognak. S voltaképpen 
ez itt a fődolog. Nem a szám határoz (ámbár 
kívánatos volna, hogy a nagyárusok teljes 
számban részt vennének), hanem az erős aka
rat, a számtalan haj feli-merése és szanálási 
módja.

Biztosra is vesszük, hogy ama tisztelt 
nagyárus urak, kik részt vételeket ez értekez
letre bejelentették, teljes tudatában vannak ne
héz munkájuknak. Ezen urak már unják a 
búj ósdit, melyet igen sok nagyárus eddig ját- 

i szott s el vannak tőkéivé, hogy exisztencziájuk 
érdekében minden törvényesen megengedett 

; módon harczolni fognak. Ne vonja ki magát 
ez alól senki s ne akarják, hogy mások dol
gozzanak helyettük.

Eddigelé azért nem javult a helyzet, 
mert minden egyes nagyárus az összességtől 
várta az állapotok felfedését s orvoslását.

De különben is, úgy hisszük, hogy itt 
, nem lehet harczról szó, miután a pénzügy

minisztérium bizonynyal minden jogos kívánat
nak eleget fog tenni. így tehát csakis az érte
kezletre van szükség, melyen a káros dolgok 
elvonását s a hasznosak életbeléptetését meg
beszéljék. Mentői nagyobb lesz az értekezletre 
egybegyűltek száma, annál praktikusabb pro- 
pozicziók látnak napfényt.

Ezért még egyszer felszólítjuk t. olva
sóinkat, hogy saját érdekükbe n minél számo
sabban jelentkezzenek nálunk ez értekezletre.

Úgy gondoljuk, hogy legidőszerűbb lesz 
mujusztns '10-ika, Szent latrán napja, a mikor 
is úgy a vasúti-, mint a hajójegyek olcsóbbak, 
másrészt pedig ünnep lévén, mindenki köny- 
nyen szabadul üzletéből.

Véleményeket, propozicziókat. melyeket 
előzetesen beküldőnek hozzánk, a legnagyobb 
készséggel a programmba vesszük.

A magyar királyi dohányjöve- 
dék szivarjairól,

A „Berliner Tagblatt" egyik múlt heti szá- 
| mában tárczaczikkel közöl az osztrák szivarok

ról. Ebben a tárczaczikkben vállveregetö han
gon beszól az iró a kincstári szivaroktól s abból 
indul ki, hogy a német nép mely kincstári sziva
rokkal bir el s melyeket nem. Ez azonban meg
lehetősen rossz álláspont, miután a németek 
tudvalevőleg oly szivarokhoz szoktak, melyck- 

| nek dohányáról jobb nem szólni. Németország
ban, a hol meg van engedve más növónyter-
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mékek dohónykénti felhasználása is, a dohányo
sok különös izt szoknak meg s mintegy suggo- 
rálják maguknak azt, hogy csakis az ilyen szá
rított füizü dohány jó. Már most elóg érdekes, 
ezek előre bocsátása után a czikkben foglalt 
kritikai méltatása az osztrák szivaroknak.

A czikkiró szerint a Hegalitas szivar az 
egyedüli, a melyet német ember elszívhat s 
annak ize quadrál leginkább a német szivarok 
izével. Az osztrák Regalitas ize éppen olyan, 
mint a Trabuccoé vagy a Britannieáé, ez rég 
ismert tény, az osztrák gyártási eljárás szerint 
ezen szivarfajok ize semmiben sem különbözik 
egymástól. Differenczia csak az erősségi fokok
ban lehet, a Regalitas pedig a leggyöngébb e 
három fajta között, igy misem természetesebb, 
minthogy ezen szivarfajt Németországban, a hol 
régebben árulnak „Deutsche-Rcgie Zigarren-t“ , 
ez a legkedveltebb szivar.

A Trabucco szivart egyszerűen berántja a 
a sárga földig. Rosszul van készítve, nem ég 
csak a középéig, ott aztán egyszerre szétbom- 
lik. Ezt kellene hallani azon uraknak, kik még 
mindig rajonganak a bécsi Trabuccoért s min
den ismerésüket, a ki Bécsbe megy, megkérik 
hozzon vagy egy skatulya bécsi Trabuccot. Itt 
aztán mint valami raritást mutogatják s egy- 
egy kiválasztott halandót boldogítanak is egy 
ilyen szivarral.

Az úgynevezett ötös Cubától lefelé az 
osztrák szivarokat pedig, czikkiró szerint, né
met gyomor egyáltalában nem bírja el, ehhez 
akklimatizálódni kell.

Az egyetlen sz'varfaj, mely előtt meghaj
lik, a Virginia. Erről aztán népies ismertetést 
ir s a végén kijelenti, hogy ez tán az egész 
világon egyedüli igazán jó és olcsó szivar.

Nem szól azonban czikkiró egy szóval, 
egy betűvel sem a magyar szivarokról. Igaz, 
hogy kevés alkalmunk is volt eddig meggyőző- I 
dést szerezni erről, ezután azonban megismer
heti a magyar nép dohánygyártmányokat is, 
miután azok elportálása bevégzett tény.

A magyar királyi dohányjövedék dohány
gyártásának, élén Vem (jel Károly pénzügyi fő
tanácsos urral, az az elve, hogy minden szi
varnak más charakteri kell adni s ez a magyar 
dohány- és szivarnemek jóságának titka. Már 
a gourmand szivaros is úgy dohányoz, hogy 
minden szivar más-más fajta legyen, nehogy 
mindig ugyanazon egy izt érezze, a mi végre 
is még a legjobb szivarnál is unalmassá válik. 
Ezért unalmasak az osztrák szivarok, azok 
mind egyforma izüek, nincs egyetlenegy fajtája 
sem, a melynek valami különös, sajátos, cha- 
rakterisztikus ize lenne, persze kivéve a Virginia 
szivart, a mely úgy gyártási proczesszusa, mint 
a feldolgozott dohányanyag folytán egészen kü
lönleges izü.

A  magyar belföldi szivarok között van 
három fajtánk, a melynek bélanyaga valódi 
Havanna-dohány : a Regalia Favoritas, Operas 
especial és Regalitas, ezek kitűnő zamatnak, 
szép és különböző az a'akjuk s kibírják a 
versenyt bármely külföldi ilyen árért eladott 
szivarokkal. Könnyű szivarjaink még a Regalia 
Media, Portoricco esp. és Portoricco. Középerös- 
ségüek a Prensados, Brcvas (ezek most újólag 
készíttetnek az erzsébetvárosi dohánygyárban 
Till/mann királyi tanácsos igazgató ur felügye
lete alatt és nemsokára legkedveltebb szivar
jaink közé fognak tartozni) és a Britanica. 
Legerősebb szivarjaink az ötös Cuba és a 
Rövid szivarok. Kevésbbé jó szivarjaink az 
Operas és a Hosszú szivar. Ennek oka való- 
szinüleg abban rejlik, hogy kevés fogy s igy a 
régi készletet sem tudják eladni, pedig bizo
nyos, hogy a mint ez a készlet elfogy, az 
újabban készített Operas szivarok kedvezőbb 
alakúak, színűek és általában jobbak is lesz
nek. A Virginia szivarunk egyedül álló az 
egész világon. Erős, jó, aromalikus és nem 
közönséges alakú. Persze már erősebb dohá
nyosnak való, de annak is mértékletesen, mi
után ezen szivarunk tartalmazza a legtöbb 
nicotint (3‘99%). Mulatságos, do igaz tény. 
hogy ezen szivarok, melyeknek egész anyaga 
amerikai dohány, nálunk lesz elkészítve s igy 
Virginia szivar-alakban kerül vissza ismét Ame
rikába. a hol a magyar királyi dohányjövedék 
gyártmányait régebb idő óta rendszeresen 
árulják.

Lesz most még két lajta nicotinmentcs 
szivarunk, ezek azonban nem a rendszeres 
dohányzó publikum részére készülnek, hanem 
inkább betegeknek. Hiába, egészséges embernek

nicotinmentes szivar nem Ízlik. Mindamellett e 
két fajta igen kellemes gyönge szivar s a do
hányjövedéknek köszönetét kell szavaznunk 
azért, hogy gondoskodik azokról is, kik do
hányzó szenvedélyükkel nem bírnak, a nicotin 
azonban egészségükre káros befolyással vnn.

Mi tehát meg lőhetünk elégedve a magyar 
királyi dohányjövedék gyártmányaival s remél
jük, ha a külföld megismerkedik a mi szivar
jainkkal, nem beszélnek majd olyan kicsinylő, 
vállveregető hangon róluk, mint az osztrák 
szi varok ró*.

Vegyes hírek.
A bécsi „Neue Freie Presse-* ogyik tudó

sítójának alkalma volt a kubai osztrák-magyar 
(és nem osztrák !) főkonzullal beszélgetést foly
tatnia. A főkonzul kijelentette, hogy az 1903. 
év Havanna dohánytermése úgy minőség, mint 
mennyiség tekintetében kitűnő s a mi a fö, 
világos.

Szivar- és szivarka-kivitelünk czimü czik- 
künkre vonatkozólag hivatalos helyről a követ
kező helyreigazítást kapuik :

A cz kkben tévesen van említve, miszerint 
a b.-csabai dohánygyárban síriké ütött ki, 
miután Békés-Csabán nincs dohánygyár, hanem 
beváltó hivatal, a hol ideiglenes munkások van
nak alkalmazva. Ezen munkások tényleg köve
telték bérüket s beadványt intéztek a központi 
dohányjövedék-igazgatósághoz, ahol kérésüknek 
helyt is adtak, a mennyiben a kívánt bérüket, 
a mint kívánták, fel is emelték.

Az „Operas*- szivarokra vonatkozólag hiva
talos helyről arról értesítenek bennünket, hogy 
igen nagy a készlet s mindenekelőtt azt kell 
eladni. A mint a régi készlet elfogy, ttj Operas 
szivarokat fognak gyártani, melyek tetszetősebb 
formájuak lesznek.

Huszkoronás szivarok. Úgy látszik, nin
csen olyan drága szivar, a melyiknél —  még 
drágább is ne tudna lenni. Pedig a drága szi
var is csakugy elég. mint az olcsó szivar, sőt 
—  még jobban. A világon idáig a legdrágább 
szivarok néhány nap előtt a new-yorki vám
hivatalt tisztelték meg rövid ideig tartó látoga
tással. Azután vitték őket haza egy dollárfeje
delem palotájába.* Érkeztek a linóm és előkelő 
szivarok Havannából, Vuelta-Abajó kerületből, 
ahol olyan dohány terem, hogy parlumös lesz 
tőle a levegő. Ebből a linóm dohányból kivá 
lógatták a legfinomabb leveleket s minden Inba 
nélkül valókat és ezekből a levelekből a leg
ügyesebb munkások sodortak szivart, összesen 
ezerötszázat- Olyan gondossággal dolgoztak, 
hogy a legjobb munkás is csak hat darabot 
tudott egy nap alatt elkészíteni. A szivarok jó
korák, a hosszúságúk 41 cm., a vastagságuk 
ennek megfelelő. Mindenik külön kis fadoboz- 
bar *an, gyöngéden beburkolva puha ja páni 
papirosba. Á darabja húsz koronába került. 
Bizonyos, hogy emuik a szivarnak a vitézköté
séért is adnak annyit a gyűjtők, hogy elpipál
hat az árából egy pár napig az olyan ember, 
a kinek nem Vuelta-Abajóban sodorják a szivarját.

Távirati postautalványok czimváltoztatása. 
A kereskedelemügyi miniszter a belföldi, vala
mint Ausztriával való forgalomban távirati 
postautalványok czimváltoztatása tárgyában a 
következőket rendelte cl :

Folyó évi augusztus 1-től kezdve a bel
földi, valamint Ausztriával való forgalomban a 
távirati postautalványok czimváltoztatása is 
meg van engedve. Távirati postautalvány czim- 
változtatásál csak a Kivevő hivatal utján cs 
ehhez czimezclt, lehetőleg sajátkezüleg irt be
adványban a személyazonosságának igazolása 
és a feladóvevény (feladási könyv) bemutatása 
mellett, csakis maga a feladó kérheti. A bead
ványban köteles a feladó a távirati postautal
vány’ első teljes czimét, valamint az uj czimét 
ponlosan megjelölni s annak is kifejezést adni, 
hogy az intézkedést a felvevő hivatal részéről 
távirat uvagy posta utján kívánja. Távirati in
tézkedés esetében köteles a feladó a távirati 
dijat megfizetni. Ha az intézkedést posta utján 
kívánja, az utalvány rendeltetési helyére szóló 
ajánlott dija jár, melyet feladó a beadványra 
felragasztott frankojegyekkel fedez. A felvevő 
hivatal a rendben talált, beadványt hely- és 
kcfelbetüző lenyomatával és a következő zára
dékkal látja el: „Feladó személyazonosságát a 
feladó-vevény bemutatása mellett igazolta", 
ennek megtörténte után a legközelebbi posta- 
inditással ajánlott levélben, a távirati posta

i utalvány eredeti rendeltetési helyének posta- 
hivatalához küldi. Távirati intézkedés esetében 
a rendeltetési hely postahivatala a megkeresés 

! kézhezvételekor a távirati postautalvány kifize
tését függőben tartja s a kért czimváltoztatást 
csak akkor foganatosíthatja, ha a fedezeti utal
ványon kívül a feladó megkeresése i* beérke
zett. I la a kért czimváltoztatós a távirati posta- 
utalványok más rendeltetési postahivatalhoz 
való továbbküldését teszi szükségessé, ez a 
továbbküldés, a fedezeti utalvány és az Írás
beli megkeresés beérkezése után. csakis postán 

' történik. Távirati utánküldósnek nincs helye.

Árlejtés,
11373/VII 1903. Az eperjesi m. kir. pénz- 

ügyigazgatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
; Sáros vármegyében fekvő Kurima községben a 

dohánya árudának betöltése czéljából 1903. 
julius 20-án d. e. 10 órakor Írásos verseny tár
gyalás fog tartatni.

Az aláruda mely köteles leend egyszer
smind a bél\eg és kincstári bélyeges váltóür- 
lapok árulását is 1r> ui°/o dij mellett eszközölni, 
dohányanyag készletét a bártfai dohánynagy- 
árudából tartozik beszerezni. Az aláruda évi 
dohányanyag forgalmának értéke 1902. évben 
tett 11.440 korona 57 fillért, mely után az al- 
árus tözsdij fejeben 1% mellett 114 korona 
47 fillért élvezett, 1305 korona 95 fillér értékű 
dohányanyagot pedig kicsinyben árusított el.

A bélyeg- és vállóürlap-forgalom 1902-ben 
407 korona 08 fillér volt. melyért P/n/Yo jár.

Ugyanazon " -'-os tőzsdijak ezentúl is az 
alárusnak lesznek fizetendők a bélyeg- és váltő- 
íirlap-forgalom mán.

A kincstár a ki tűnt etet t forgalmi ered
ményért kezességet nem vállal, a kezelési díj
nak utólagos felemelését nem engedélyezendi 
és bármely czimeni kártalanítási igényeket sem 
vesz tekintetbe, ellenben köteles az aiárus meg- 
támadhatlan dohányanyag készlet fejében foly
ton 250 korona értékű dohányanyagot és ezen
kívül még a forgalmi viszonyoknak megfelelő s 
a kir. pénzügyigazgatóság állal meghatározandó 
és legalább 14 napi szükségletnek megfelelő 
dohányanyag mennyiséget mindenkor készlet
ben tartani.

A pályázni kivánók 1 korona bélyeggel 
és 25 korona bánatpénzzel, vagy ezen összeg
nek valamely kir. adóhivatali pénztárnál történt 
letételét igazoló nyugtával ellátott Írásbeli aján
latukat a fent megjelölt határidőig az eperjesi 
kir. pénzügyigazgatóság főnőkénél tartoznak át
adni. Az ajánlathoz csatolandó még az erkölcsi 
és vagyoni, nemkülönben a nagykorúságot iga
zoló bizonyítvány is. Az aláruda kezelése az 
arra alkalmas és a legcsekélyebb ellátási dijat 
igénylő pályázónak fog adományoztatni és csakis 
az ellátási (tőzsdij) képezheti az ajánlat tár
gyát. Egyúttal a különböző ajánlatok közötti 
választás joga fenniartatik. A kitűzött határidő 
után érkezeti, vagy a megjelölt kellékekkel fel 
nem szerelt ajánlatok nem fognak figyelembe 
vétetni. A tárgyalás befejezése után a legked
vezőbb ajánló bánatpénze visszatartatik mind
addig, mig az aiárus a fent megjelölt dohány- 
készlettel magát el nem látja, a többinek bánat
pénze pedig a tárgyalás után azonnal vissza- 
adatik. Az aiárus köteles nz árudát f. évi 
augusztus 1-én megnyitni és e’/.cn időre magát 
a fentebb megjelölt dohányanyag készlettel és 
alkalmas helyiséggel ellátni. Egyebekben a 
dohánygyártmányok eladására vonatkozó szabá
lyok mérvadók, melyek ezen kir. pénzügy igaz
gatóságnál. vagy az illető püőri biztosságnál 
megtekinthetők.

Eperjes, 1903. évi junius hó 23-án.
M. kir. pénzügyigazgatóság.

Elárusitóní
kerestetik v idékre  egy  k isebb fo rga lm ú  
dohány n a gy á ru d a  önálló kezeléséhez.
Kik e szakmában jártasak, előnyben részesül

nek. Belépés julius 30-ával.

Ajánlatok

H A F N E R  A .  urnöhez
N agy k an izsá ra  intézendők.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor,



D eu tsch er  Theil.

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS- UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T  : Z garetten-Export. —  I.andcskoníeronz dór <Irosstrafiknnten. — Veimischlcs.

Zigaretten-Export.
Wenn wir das The ma des Exportes un- 

screr Zigarettcn berühren, so geschieht es in 
dér Annahme. dass wir dér kön. ung. labak- 
Rcgic dabei einen ausserordenUichen Dienst er- 
weisen. Diese unserc Behauptung unterstützen 
wir dadurch, als wir be: den leitenden Per- 
sönlichkeiten dér kön. ung. Tabak-Regie in den 
lelzten Juhren sehr haulig vorgesprochen liat- 
ten, um den tnüglichen Export dér Zigarettcn 
zu besprechen, dass wir sogar Finnen des 
Anslandes genannt hatton, welche sich zűr 
Übernahrre vieler Millionen Zigarettcn jührlich 
verpílichten wollten, woraus wir folgern, dass 
dér Export von Zigarettcn durchaus kein Ex- 
periment ist. wolches als eine patriotische 
Handlung irgcnd eines Konsortiutr s bingestellt 
vverden kann. im Gcgentheil, als ein ausserst 
lohnendes Geschaft belrachtet werden muss. 
Von Scite bedeutender Ausliinder grosser l*'ir- 
men wurde die Liefei ung von Zigan tten, ja 
sogar solcher zu tlieueren Preislagen wiedcr- 
holt verlangt. Die Güte des Fabrikates liatte 
die Aufrnerksamkeit des Anslandes wiedcrholt 
auf die ungarischen Produkte gelenkt. Der kön. 
ung. Tabak-Regie mag dicsér Umstand ja zűr 
vollsten Genugthuung dienen, weil an dem 
Bulimé des ungarischen Fabrikates das Land 
selbst hervorragend pariizipirt.

lm Jahre 189(5, gelegentlich dér Ausstel- 
lung, hatten deutsche Zigarren - und Tabak- 
hiindler Gelegenheit, hier die ungarischen Tabak- 
produkte kennen zu lemen. Allenthalben spra- 
chen sie sich darüber sehr lobend aus, was 
wir selber bczcugen können. Von Seitc einer 
sehr bedcutenden Firma in Dcutschland wurde 
übcr unser Anrathen dér k. ung. Tabak-Regie 
cin OlTert wegen Lieferung dér Prinzess-Ziga- 
ref.ten eingereicht, doch crhiell dér OlTerent erst 
nach sehr langer Zeit eine abschlügigc Ant- 
wort, dieselbe erfolgte, weil damals Bngeblich 
zu wenig Fabriken vorhanden waren, um det- 
artigc Lieferungen zu elíektuiren. Abcr auch 
vor drei Jahren hatte eine ausliinder Firma 
sich an uns gewcndet wegen Lieferung dér 
Sport-Zigaretten von Scite dér kön. ung. Tabak- 
Regie. Nach eingegfcnpctien Informationen, welche 
ebenfalls lauteten, dass solche (Juantitüten 
nicht geliefert werden können. verstandigtcn 
wir in diesem Sinne die ausliinder Firma.

Und nun hörcn wir. dass die neugegrün- 
dete Zigarren-Export - Aktiengesellschaft den 
Export dér billigsten Sortén Zigarettcn. der 
„Magyar", welche vormöge ihrer Billigkeit dér 
Tabak-Regie einen sehr geringen" Nutzen 
abwcrfen kann. auch bewcrkstelligt. Wir 
haltén diese Idee Für eine sehr verfchlte Nádi
déin dic Schvvierigkeiten, welche einer Massen- 
fabrikalion Jahre láng entgegcnslandcn, gründ- 
lich behoben sind und die k. ung. Tabak-Regie 
jedes beliebige (Quantum Zigarettcn liefern 
kann, warum liefert sie ciné Sorté, für welche 
sió im Ganzén nicht mehr erhiilt, als eine an- 
dore beliebige Zigarette ihr reinen Nutzen brin- 
gen könnte ? Uns lcuchtet eine dcrartige Ma- 
nipulation durchaus nicht cin und wir müsscn 
annohmcn, dass dic kön. ung. Tabak-Regie 
keinc Kenntniss davon liesitzt, dass unserc 
Zigarettcn im Auslandc auch ohne Vcrmittlung 
dér ueuen Aktiengesellschaft riesigen Absatz 
í'inden könnten. Denn wfisste dics die kön. 
ung. Tabak-Regie, dann wtirde sie ganz ge- 
vviss den Vortheil des Staatsschatzes im Auge 
bohftltcn und jenen Motivon kein Gohör schen- 
ken, welche vorgebracht werden, um eino Zi
garette zu dem liichcrlich geringen Preis von 
1 Ueller zu exportiren. Da heisst cs nur „Viol 
LUrm um Nichts", wenn, wie vorauszusehen 
ist, dér Export immer grössere Ausdehnung 
gewinnon wird. Die 'Pabak-Regie hat die Auf- 
gabe, zuerst an den einzuheimsenden Nutzen, 
welchen das Fabrikat liefern könnte, zu denken, 
ebe sió daran geht. ricsigc Export-Abschlüsso

zu inachen. Sollte cs sich dabei un den Ruhm 
des ungarischen Tabaks handeln, so hat ja die 
ungarische Tabak-Aktiengese lsehalt genügend 
Gelegenheit, ihre Kunst ins Trolién zu führen, 
indem sie dem Rohtabak selbst einen je grös- 
seren Absatz siclicrt. Abcr Zigaretten für einen 
Heller zu exportiren, Zigaretten, derc*n T«bak 
vorzüglich, dérén Fabrikat tadellos, dérén Em- 
ballage und Ausstattung geradezu splendid ge- 
nanr t w erden kann, das haltén w ir für keinc 
so grosso That, als dass die Tabak-Regie ihre 
kostbare Zeit darauf verwenden sollte, im 
Gegentlv il, in Anbelracht dér von uns vorge- 
brachten Umsiande h».lten wir eine derartige 
Lieferung lür als den Staatsschatz schildigcnd.

Mit grosser Befriedigung seben wir. dass 
die kon. ung. Tabak-Regie das Tabak-Monopol 
in jeder Beziehung zu einer Muster-Gross- 
industrie ausgeslaltet. W ir kennen das Tabak- 
Monopol sehr genau seit seinern Bcstande und 
konstatiren dér Wahrheit gemiiss, dass noch 
niemals ein solcher Eifer, eine solche Scliaf- 
fenslust und ein solch machtiges Vorwiirls- 
schreiten auf dicsem Gcbiete bemerkbar war, 
wie jetzt. Die überaus tücitige Leitung dersel- 
ben, unterstützt von sehr verstándigen inlelli- 
genten Beamten, hat demnach keinc geringe 
Aufgabe zu vollzielien, wenn sie überaií, wo 
sich Nachtheile und Miingcl zeigen, ihr Augen- 
n erk habén soll. Ausserdcm erblicken wir auch 
in dem von uns vielfach erwahnten Umstand 
dér Zweitheilung des Betriebes ein derartigcs 
Dilemma, welches auf Schritt und Tritt sich 
schwerfallig íiusseit und llindernisse schalTt. 
Umso werthvoller muss demnach. wie wir an- 
nehnien, dér kön. ung. Tabak-Regie die Er- 
wahnung solcher Thatsachen sein, welche wie 
diese eine Verringerung statt einer Vermehrung 
dér Einnahmeii herbeilühren. W ir werden es 
uns angclegen sein lassen, der kön. ung. Tabak- 
Regie mit Dalén un dic Hand zu gehen, welche 
uns von aulhentischester Seile geliofert wer
den und die ihr das Zwcckmassige oder Un- 
zweckrriissige derartiger goschaftlicher Manipula- 
tionen klar veranschaulicht.

So sehr es uns n it Genugthuung erfüllt, 
dass das verhnltnissmassig noch sehr junge 
Tabak-Monopol Ungarns export biliig geworden 
und seine Leistungcn auch im Auslandc An- 
erkennung finden, so wenig können wir es 
zugeben, dass eine Aktiengeselischaft, die einen 
kolossalen Nutzen aus dicsem Exportgeschafte 
erzielen wird, scinc sicheren gescliiiftlichen 
\ ortheile mit dem Schleier irgcnd wclcher 
patrioiischor Ilandlungen verdeckt. Wir w ieder- 
holcn es : Die Produkte der kön. ung. Tabak- 
rcgic habén sclion liingst dic Aufmcrksa i keit 
des Anslandes erregt, dic Lieferung der Ziga- 
retlcn zu gut bezalilten Preisen vvurden sclion 
liingst verlangt, der Export der Zigaretten nach 
Deutschlaml und Engb« nd bedarf keiner solch 
grossen. rtíhrigen I landelskunst, wie mán das I 
so gerne glauben machen möchte, zumal mán 
uns in dicsér Hinafchl schon liingst aufgesucht 
hat. W ir wioderholen : Die Lieferung einer Ziga 
rétté zu 1 Heller, noch dazu mit Zuhilfenahme 
des Zwischenhandels, ist cin Absurdum, be- 
nachthciligt die Staatskassa, vvcil an Stelle der 
I lellet-Zigarcttc eine Zigarette angefertigt wer
den könnte mit dem namlicheti Absatzc und 
mit oineni hóhérén Nutzen, als der VVerth der 
1 leller-Zigarrelte betriigt. Das sind Thatsachen, 
die nicht widcrlcgt werden können. VV'ir wollen 
seben, ob unsere N’orausselzungcn massgeben- 
den Ortes dic gehörigc VVürdigung finden í 
werden.

Landeskonferenz der Gross- 
trafikanten.

Unser Aufruf zűr Abhallutig einer Landcs- 
konferenz der Grosslralikatiten ist nicht w’ir- 
kutigslos vcrhallt. W ir freuen uns, mittheilen

zu können, dass sich zűr Theilnahme an dic
sér Konfercnz solche Grosstraíikanten gémei
det habén, welche fest entschlossen sind, mit 
allén Kriiften an einer gesunden Umgestaltung 
dieses Berufszw’eiges zu arbeiten. Und das ist 
ja eigentiich das VViclitigste bei der Sache. 
N.cht die Zahl der Theilnehmcr an dem Kon- 
gresse (obgleich es sehr w'ünschenswerth 
vviire, dass demselben allé Grosstrafikanten an- 
wohnen) maciit es aus. wenn die Berathungen 
zu cinem erspriessliclicn Ziele führen sollen, 
vielmehr ist es der feste Wille, das Ver- 
standniss für die zahlreichen Mangel. welche 
dem anhaften, ferner die P2nergie, welche zűr 
Ausführung dringend nothwendig ist, die allé 
vorhanden sein miissen, soll endlich auch 
dem Berufe des Grosstraíikanten sein Recht 
werden.

Und es sclieint uns sicher, dass diejeni- 
gen Grosstraíikanten, weiche ihre Theilnahme 
an der Landeskonferenz bereits angemeldet 
habén, die Aufgabe. die ihrer harrt. vollstándig 
erfassen. Es sind Leute. die das \ ersteckens- 
spiel, welches so viele (Jrosstrafikanten bis- 
her betrieben habén, gründlich hassen, Leute, 
dic entschlossen sind, mit allén gesetzlich er- 
laubten Mitteln für ihre Existenz, sow'ie der- 
jenigen der Gesammtheit zu kampfen. Gleich- 
wohl entziehe s;ch Keiner seiner Pllichten, in 
der Ervvartung, dass Andere für ihn arbeiten. 
Wenn bisher nichts zűr Vorbesserung der 
Lage der Grosstrafikanten geschehen könnte, 
so geschah eben deshalb nichts, weil trotz der 
allgemeinen Unzufriedenhcit mit den Verhült- 
nissen jeder Einzclnc von der Gesammtheit 
die Sanirung derselben erwartete.

Im Fbrigen ist unseres Eraclitens nach 
hiebei kaum von cinem Kample zu sprechen, 
zumal das kön. ung. Finanzministerium höchst- 
wahrscheinlich jedem berechtigten Wunsche 
der Grosstrafikanten Rechnuog tragen wird. 
Es bedarf daher nur der Berathungen der 
Grosstrafikanten untereinander, daniit Schad- 
liclies abgescbalít und Nützíiches cingeführt 
vverde. Es ist nur natürlich, in je grösseren 
Kahmen sich derartige Berathungen bewegen, 
je praktischere Vorsehliige treten dabei zu 
'Lage. Aus dem Grunde richten wir nochmals 
an unsere p. t. Lcser das Ersuchen, in ihrem 
eigenen, wohlverstandenen Interessé dieser 
Landeskonforenz beizuwohnen, beziehungsweise 
uns ihre Theilnahme an derselben zu avi- 
siren.

W ir gedenken dieselbe für den 20. 
A u g u s t ,  a l s  a m S t e f a n s t a g e  ein- 
zuberufen, sclion mit Ríicksicht darauf, weil 
die Fahrpreise auf Bahncn und DampfschilTen 
um dicse Zeit sehr biliig sind, ausserdem des 
Feiertags halber auch Jeder vöm Hause leicht 
fern bleiben kann, ohne sich im Geschafte 
irgendwie zu stören. Vorsehliige, Antriige, 
Meinungsabgabcn, welche uns früher zugehen, 
werden wir prüfen und in das Programm ein- 
beziehen.

Vermischtes.
Der Berichterstatter der ..Neuen Freien 

Presse^ halté ein Gosprüch mit dem österrei- 
chisch-ungarischen undeinigen anderen Konsuln 
in Cuba. Dic Konsuln bestiitiglen, dass der 
Tabakbau im Jahre 1903, was Qualitát und 
Quantitat anbclangt, ausgczeichnet stcht, nament- 
lich ist hervorzuheben. dass die Ernte in Folgo 
dcssen, dass die Tabakblatter in der grössten 
Ueberzald von scliöner lichter Farbe sind, ein 
erfreuliches Resultat aufweisen wird.

Operas-Zigarren. Amtiicherseits werden 
wir davon vorstiindigt, das in Operas-Zigar
ren noch cin grosser Vorrath herrscht, der erst 
verkauft werden muss, um schöncre und bes- 
sere Qualitüt zu erzeugen.



d ó i iA n y á r u s o k  k ö z l ö n y e .

Alapittatott 1856.

A P o ja tz i-fé le  g yú jtó  a  leg jo b b !
Számos év óta M agyarországban  legjobban be van vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
cs. és k ir. szab. gy u fagyá rak

DE1JTSCH>LAN l» S BK Ifi U .
- - - - - — - - - - - - - - —  Vidéki m egrendelések közvetlenül D eutsch -Landsbergbe intézendök. - - - - - - -

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lett kitüntetve, u. in. 

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „G-rand F r ix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAN SL TAKSA, A.. Ilolri-utcxsi 9. m m .

A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

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

Á ltes tes
re n o m irte sF a b rika t 

dér W e l t !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
ÜVIinden hirdetés felesleges, a, do

hányáé egyszer veszi és többé 

mást nem szihnt .....

L

leg jobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahiively.
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
B iM lap rN t, V ., NaN>ut(*Ka 2 9 .  s/.;ím .

EURÓPA, irodalmi és nyomdai részvénytársaság liudapcst, VI., O-utcza 12.
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