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Tiz év.
Az 1903. év október hó elsején je- j 

lent meg lapunk első száma s azóta is j 
a dohány nagy- és kisárusok érdekeit a 
legmelegebben képviselte.

Nem azért említjük ezt, mintha arra j 
számítanánk, hogy a mint divattá vált, I 
fogadják a beözönlő gratuláló leveleket, 
nem, hivatásunk sokkal komolyabb volt 
a múltban s az a jelenben is talán még j 
hatványozott mértékben. Hogy mégis 
megemlékezünk e napról, melyen első 
számunk megjelent, azért történik, mert 
azóta az illetékes körök, kik eleinte némi 
skepticzismussal tekintettek működésűnk I 
elé, belátták, hogy mily fontos hivatást j 
töltünk be -úgy a dohánygyártmányok, I 
valamint az eladás ügyében.

Mikor 10 év előtt első példányain
kat szétküldtük nemcsak hazánkban, de 
messzi túl annak határain is, sokan el
csodálkozva mondták : hogyan, szaklap 
indul a dohányárusok részére, lehetsé- 1 
ges ez, mi lesz a tartalma, kinek fog I 
szolgálni? A  m. kir. dohányjövedéknek ? I 
Ó, az nem vesz tudomásul semmit, lcg- 
kevésbbé egy szaklap kijelentéseit, gán
csait vagy dicséreteit. A kisárusnak, 
nagyárusnak ? I lisz ezek az államtól 
függő szolgák, kikért csak akkor tesz- j 
nek valamit, ha akarnak. Ez volt az | 
általános vélemény. A z idők s esemé- | 
nyék azonban megadták a helyes felele- | 
let. A  „Dohányárusok Közlönye" da- I 
ezolva minden nehézséggel, rosszakarat- 1 
tat s tudatlansággal, részben indolencziá- ’ 
vul is azon volt, hogy elérje ama ezé- 
lokat, melyeket kitűzött maga elé. Az 
eredmény ime előttünk áll, ítélkezzünk ! j

Szólunk azokhoz, kik látni akar- : 
nak, kik a becsületes munka eredményét 
nem vesztik szem előtt, Ítélkezzenek !

Elégtételünk, mikor látjuk, hogy 
eszméink, melyeket, bevalljuk, az unal- 
matlanságig propagáltunk, diadalra ju- í 
tottak.

Jól esik, mikor tudjuk, hogy a 
gyártás terén sok ujjitás, helyesbítés 
történi, mi szerény soraink eredménye, 
ámbár annak eredetét csak kevesen tud- 1 
ják. Nekünk teljesen elegendő, a mikor J 
tudjuk, hogy a nagyárusok sok kalami- | 
tása megszűnt, mintha nem is lelt volna. 
Ha régibb évfolyamainkban lapozva lát- I 
juk, mennyit küzdöttünk a lóvárosi j 
dohánykisárudák külső és belső beren
dezése miatt s látjuk, hogy ma van a 
fővárosnak körülbelül 300 olyan kisáru- , 
dája, mely felveti a versenyt bármely 
külföldivel külső csin s belső berende
zés tekintetében. Van még igen sok do- ;

lóg, mit felemlíteni bizonyos tekintetek 
miatt nem akarunk, de minden esetre 
bizonyítvány a részünkre, hogy a 
„Dohányárusok Közlönye" szükséges úgy 
a dohányárusokra nézve, mint a do
hányzó publikumra, a napilapokra, me
lyek tőlünk vették és veszik ebbeli in- 
formáczióikat.

A  dohány egyedáruság 50 év óta 
létezik s szaklapja 10 év óta van. Vé
letlen-e, hogy az utóbbi tiz év óta a 
dohánymonopólium keretében sokkal több 
újítás és javítás történt, mint a többi 40 
év alatt összevéve ? Nem. A  forgalom is, 
kivéve tán két évet, óriásit nőtt.

A  ki tekintetbe veszi az óriási ha
ladást, mely az utóbbi években úgy a 
gyártás; mint az eladás terén észre
vehető, az látni fogja, hogy az utóbbi 
tiz év a dohánymonopólium történetében 
óriási haladást jelent. Persze ehhez olyan 
hivatalnoki kar szükséges, a melynek 
intelligencziája s vasakarata bírja ily 
magas fokra emelni a dohánygyártmá
nyok ügyét.

Azt is be kell azonban látni, hogy 
egy szaklap, ha önzetlenül a czél érde
kében dolgozik, sokat tehet és mint a 
pénzügyminiszter ur ő kegyelmessége a 
„Dohányárusok K özlönyéirő l kijelen
tette, „eredménydusan működik".

Ez lesz a jövőben is czélunk. ígér
jük, hogy úgy mint a múltban, a jövő
ben is becsülettel, önzetlenül s czéltuda- 
losan fogunk működni úgy a kincstár, 
mint a dohányárusok s a dohányzó 
publikum érdekében.

A  szerkesztőség.

Budapest, 1903. október 15.
1904. május 1-én tárulnak fel kapui a 

Szt.-Lousi világkiállításnak. E kiállítás nagy
ságát szédületes számok világítják meg.

A kiállítást rendező-bizottság magánúton 
5 millió dollárt jegyzett, további 5 milliót 
Szt.-Louis visszaadományozott a kiállítás ezét- 
jaira. Az Egyesült-Államok kormánya 0,380.000, 
Missouri-állam 1,000.000 dollárral járultak e 
grandiózus világtárlat létesítéséhez, úgy hogy 
ma 100,000.000 márka =  120 millió ko- 
ronányi rengeteg összeg áll e maga nemében 
egyetlen világtárlat rendelkezésére.

E mesés kincsesei arányos a tervezett 
kiállítás minden vonatkozása. A terület, az 
építmények, berendezés, közlekedés, felszerelé
sek, gépek stb.

A kiá litás területe Szt.-Louis város 
nyugati részében fekvő Foresl-Parkot foglalja 
el, sőt azontúl nyugatra elterülő erdős fensikot 
is összesen 12.000 acres =  4800 hektár te
rületen, tehát megközelítőleg 1500-szor na
gyobb térséget, amilyen volt az 1896. ezeréves 
kiállítás területe. Maga a kiállítás főépülete 
2000 acres =  80 heklár területet foglal el.

Hogy o nagyságával minden cddigclé lé

tezett kiállítást sokszorosan túlszárnyaló világ
tárlat az egyetemes emberiség fenntartásában 
legfőbb szerepet játszó földmivelés s annak 
minden ágazata szintén óriási dimensiókban 
leend képviselve, márcsak a Louisiana-terület 
természeti földrajzi, égalji íöltételeiből is ön
ként következtethető.

E terület, melyet éppen 100 éve szer
zett meg az Északameriaai Unió s mely közel 
1,000.000 négyszögmérfőld területével nagyobb 
volt mint akkor tájt az Egyesült-Államok ősz- 
szes sgyéb részei s melyből e század folyamán 
Louisana, Arkansas, Colorado, Jowa, Kansas, 
Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Észak- 
Dahota, Dél-Dahota, Wyoming-államok, Okla- 
homa és az Indián terület kialakultak s mely 
területen ezidőszerint még csak 15,000.000 
embor lakik, —  lulnyomólag földmivelő állam; 
egyes pontjain, mint főképpen Szt.-Louis fővá
rosban központosuk óriási gyáriparral s a 
föld legnagyobb folyóvizein Missisippi és Mis
sourin folytatott hatalmas kereskedelemmel.

E jellegéből következtetve minden ága 
földtermelésnek képviselve s oly módon leend 
csoportosítva, hogy a föld egész kerekségének 
hasonló irányú termelése önálló csoportokban 
környékezze az amerikai termelési, feldolgo
zást és fogyasztást mindezekre vonatkozó gé
pekkel eszközökkel egyetemben.

Miután pedig köztudomású, hogy a 
Nikocziánák őshazája Amerika s ennek fel fe
deztetése után kelt világhódító útjára a dohány 
s rövid évszázad alatt a világ fogyasztás leg
főbb czikkóvé emelkedett: magától értődő
mindaz, hogy az 1904. évi május 1-én meg
nyíló Szt.-Lousi világtárlatnak eeyik legérdoke- 
sebb különlegessége a dohányhiállilás leend.

A földmivelési kiállításon, melynek palo
tája egyike leend a kiállítás legnagyobb épít
ményeinek s melyre egv millió dollárnál több 
van előirányozva, a dóhánykiállitásra egész 
épületszárnyat szentel. Ebben nemcsak a do
hánytermelésben részes amerikai államok, de 
a külvilágrészek (Ázsia, a hátsóindiai szigetek 
végtelen finom és zamatos termékei), Afrika, 
Ausztrália, Európa (Orosz-, Tőrök-, Spanyol-, 
Németország) nyertek és foglalnak külön helyet; 
s itt nemcsak a nyerstermékek külön gyűjte
ményei, u. m. a doltánynövényfejlődés minden 
stádiumában, magvak, levelek, hanem egyszer
smind a gépek, melyek által a nyerstermékek 
kész gyártmányokká feldolgozva leendenek. 
Egész gyári berendezések, készülékek, kész 
gyártmányok, szivarok, szivarkák, pipadohány, 
burnót stb.

Igaz, ma még minden az előkészítés stá
diumában, de egy feltűnő hiányt a bejelenté
sek rovatai nyomán konstatálnunk szomorú 
kötelesség.

Magyarország távollétével tündököl ilt is; 
jóllehot éppen Magyarország Európa államai 
között a nyerstermények minőségére nézve a 
legelső helyet foglalja el, a termelés mennyi
ségére nézve még az állami egyedáruság bókói 
közt is egyike az elsőknek. Verpelét, Debrő, 
Csernek, Vilnyéd, Dorog s száz és száz határ 
szüzdohánya vetélkedik a Havanna-levelekkel 
s Franczia-, Németország legfinomabb gyártmá
nyaiknál takarólevélül ezt a linóm erű bársony
sima levelet használják; szivarjainkat pedig 
külvilágrészok piaczain, kikötőiben tízszeres 
árban (Johannesburgban 1 doboz Trabukkónk 
65 forint I) szívesen veszik.

Ha általán véve abszolút közömbösség
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konstatálható nálunk ttz állam részéről a szt.- 
louisi nagy világtárlattal szembon, ezt éppen 
nemzeti dohánytermelésünk s az állami dohány- 
gyártás világhírének csorbulása okából nagyon, 
de nagyon fájlaljuk.

S mert még van idő e részben a cselek- 
véare, hisszük, hogy a füldmivelési és pénz
ügyi kormány úgy, mint az érdekolt szakkörök 
épp oly áldozatkész, mint erélyes cselekvéssel 
czáfolj ik le szomorú híradásunkat s méltó he
lyet fognak biztosítani a magyar dohányterme
lésnek és állami dohánygyártásnak a szt.-louisi 
világtárlaton.

Ex fructibus cognoscetis est. Ha dohány- 
termelésünkből és gyártásunkból ismer meg 
a külföld s a nagy világ : Ián jobban fog meg
becsülni, mint politikai életünk rengeteg zilált
ságának Ilire után.

Vegyes hírek.
A „Budapesti Napló" múlt számunk alap

ján kivonatot közölt, melyben szerkesztőnk 
kimutatta az uj szivarok ártalmatlanságát s i 
azt, hogv a „Pesti Napló" egy czikke, melyben j 
az uj saivarukról azt irja, hogy csersavval 
praeparálják, téves értesülésen alapul. Igenis, 
a német ilyfajta szivarok előállításánál hasz
nálnak csersavat, de nálunk egyebet víznél 
nem. A  kivonatot alább közöljük :

A  nikotinmentes szivarok gyártása. A ma
gyar dohányjövedék legujabbfajla szivarjainak 
forgalombahozataU alkal uánól érd kés ismer
tető czikket irt Heltai Nándor, a ..Dohányárusok 
Közlöny“-ének szerkesztője arról, hogy miként 
készül a nikotinmentes szivar. Az alapos szak
tudásról tanúskodó ismertetés keretében a I 
czikkiró megemlékszik a külföld nikotinmentes 
szivarjairól is, a melyekből ezelőtt sokat fo- ! 
gyasztottak nálunk is. A szivarokból a nikotin- ; 
tartalmat lugozás révén veszik el. A dohány 
pár óráig tiszta vízben áll, mialatt kiválnak i 
belőle, persze nem teljesen, a benne lévő s-vak. j 
Ezért nem is helyes, hogy ezeket a szivarokat 
nikotinmenteseknek nevezik, inkább nikotin- , 
szegények, kevesebb ugyanis bennük a nikotin, 
mint más rendes szivarban. A vegyi elemzés 
kimutatta, hogy a szivarokban 0 ti százalék 
nikotin van. Ez oly csekély százalék, melylyel 
a németek nikotinmentes szivarjait a mieink 
messze, elhagyják. A németeknél kél helyütt , 
gyártják a nikotinszegény szivarokat: Brémában 
és Breslauban. A brémai Wendt-czég gyártotta 
nikotinszegény szivarok nikotintartalma 0'87—  ' 
1'42 százalék, tehát sokkal löhb, mint a mienk. 
Van ugyan egy fajta nikotinszegény cigarillnsj i, 
melynek nikotintartalma 0 51 százalék, ez 
azonban nem szivar. A brcslnui Sehliebs-czég 
nikoiinszegeny szivarj ónak nikotinlartalm 075 
— 1*56 százalék. Ezeknek a nikotinszegény 
szivaroknak a nikotintartalma megfelel körül
belül a mi portorikónkénuk. Németországban a 
nikotin elvonása cscrsavval történik s ez ártal
massá teszi a szivart, miáltal nem felel meg 
ama rendoltetosénók, melyre tulajdonképpen 
hivatva van. Nálunk a kezelés minden' ingre- 
diencziá^ól menten történik, tiszta vízzel. Persze 
azoknak való ez a szivar, a kiknek óvakodniok 
kell a nagyobb quantumu nikotintól. A kik 
bírják az erős szivart, nem le .elnök elfogulat
lan bírálói a nikotintól mentes szivaroknak, 
a melyeknek a népszerűsége különben nálunk 
máris nagy.

A nikotinmentes szivarfajról. Ezen sziva
rok forgalumbahozatala, úgy látszik, a kiilfö dön 
feltűnést kebelt. Mi magunk is kél nagyobb 
német dohánygyártól kaptunk felszólítási, mon
danák meg, hogy készülnek ezen szivarok s 
pár százat kü deoénk is belőlük. Hogy nálunk 
inég nem érdeklődnek annyira irántuk, ez azért 
van, mert a publikum nincs kellőleg tájékozva 
ez irányban. Sem a sajtó, sem pedig az árus i 
nem világosítja fel a vevőt, miszerint itt ne 
várjon erős, aromatikus szivart, hanem olyant, 
a melyet vohaképen azoknak kellene szívni, 
kiknek tulajdonképen szívniuk nem is szabadna, 
t. i. a betogckriek s gyenge dohányosoknak. 
Ezt a szándékot a külföldön, persze a kellő 
reklumirozás révén, mindenki tudomásul ve^zi 
s igy óit kevesebb nehézséggel is küzd, mint 
nálunk.

Az „F ,T Portorlkó szivar forgalma, mint 
előrelátható is voit, a „Rosita" forgalomba

hozatala által megcsappant, valamint a „Rogalia 
Mediáé" is «  „Delicias" által.

Sokszor képezi kérdés, sőt vita tárgyát, 
hogy pl. Németországból minden egyes ember 
mennyi dohányt vagy szivart hozhat be a saját 
használatára vámmentesen, erre feleletünk, 
hogy So gramm dohány vagy 10 darab szivar.

Az ó-budai dohánygyár török pipadohányai 
az utóbbi időben kiválóan megjavultak, gyö
nyörű a színük, szép hosszú szálas a dohány, 
elenyészően csekély a por vagy éppen semmi 
s ke.lő nedvességű, úgy hogy sem nem szárad 
ki hamar, sem pedig dohossá nem lesz. Nagyon 
örvei dünk eme gyors javulásnak, n it ama 
levelek is bizonyítanak, melyen az utóbbi na
pokban dohányáruscktól, és a főleg a közönség 
köréből hozzánk jöttek. Csak ezen az uion 
tovább ..............

Minden esetre érdekes lehet úgy a do
hányárusokra, mint a fogyasztó publikumnak 
megtudni, hogy a török pipadohányaink és a 
czigaretláink milyen dohám levelekből készül
nek. A legdrágább dohánylevél u legfinomabb 
Ginbek, utána következnek a K ir  dohánylevelek 
s ezek uián minőségi sorrendben Pnrzicsán 
dohánylevél, Ginbek selejt, K ir- és Jhírzicsán- 
sclejt. Ezek mind rnaczedon dohány. Igen aro- I 
matikus dohány az u. n. Ajasidnk, mely Gin- 
bek-magból terem Syriában. A boszniai és her- 
czegovinai dohánygyártmányok ezen levelek ke
verékéből állíttatnak elő.

A dohány megvágása előtt legfontosabb 
dolog a levél előkészítése. Ettől függ minden. I 
Ez abból áll, hogy a levél nem mint iégebben 
meg lett permetezve vízzel, de most már egye
nesen vizet kap a levél, rrég pedig annyit, 
hogy ne törjön, sem pedig meg ne penészesed- 1 
jék. Csomagolva 10 százalék nedvességgel lesz, 
hogy mire a publikum kezébe kerül, nagyon ki i 
ne száradjon. A czigareiták mór teljesen szára ! 
zon lesznek csomagolva.

A török pipadohány fogyasztóinak is adha
tunk egy jó tanácsot oz esetre, hogy a dohány 
kissé száraz, tegye nedves helyre, rrért a 1 
dohány mayába szíjjá.

Irodalmi értesítő. A „Havi Füzetek"
I— IV. számáb n a „Ferencz József Árvaház" 
javára megjelent a következő munka: „Ado
mát és Ve szemek, hazudozások és igazmon
dások, képes élezek és illusztrált képtelenségek, 
mulattató versek és nevettető elbeszélések, mii- 
ós kifordítások, ötietek, uj szók és talányok 
Lexikona" Dvorzsák prelátus gyüjien én\ éből 
2300 szám, száznál több képpel illusztrált 30 
ivén, egész vászon diszkölcsben és A, Írva : 
négy korona beküldési kor portomentesen küldi 
meg a Szent Missiók Gondnoksága Budapest, 
11., Fó-utcza 32.

A deósi ni. kir. Pénzügyigazgatóságlöl.
29842. sz.
IV. 903.

Ajánlati hirdetmény.
A deósi in. kir. pónzügyhalóság részéről ezen

nel közhírré .tétetik, hogy n bethleni dohány nagy
áruda kezelésének biztosilásn végeit írásbeli ajánla
tok utján 1903. november hó lH-á» cl. e. 9 órakor 
ezen kir. pénziigyjgnzgntóság biv. helyiségében ver
senytárgyalás fog tartatni. Az írásbeli ajánlatok 1903. 
november I7-én déli I2 óráig n penzügyigazgató- 
ság főnökénél személyesen vagy posta utján be
nyújtandók.

Az ajánlat tárgyát rssk a dohányforgalom ut
ján járó tözsdij képezi. A jogosítvány elnyerésére 
annak lesz kilátása, aki erre alkalmasnak találtulik 
és aki a százalékokban kifejezendő legkisebb tözs- 
ilijt követeli; mindazonáltal a kincstár fenntartja 
magának azt a jogot, bogv a versenyzők közül sza
badon választhasson, miért is egyik ajánlattevő sem 
emelhet kifogást azért, ha olcsóbb ajánlata cl nem 
fogadlatik.

Az eddigi dohány nngyánis, aki egyszersmind 
a bélyeg és váltó űrlapok eladását is p  n*",'u tőzsdij 
mellett eszközölto, s dohány nngyárudn kezeléséért 
n közönséges anyag nagybani (‘(árusítása után L8  
azaz egy egész és nyolc/ tized százalék tőzsdijt él
vezett.

A dohány nagyáriáin nyers forgalma a kö
zönséges anyagot illetőleg évi időtartamra 80.000 
korona bélyeg és váltó űrlapokban pedig I0.900 ko
rona volt.

A nagyáruda kezelésével a bélyeg és váltó 
űrlapok eladásának kötelezettsége 1'5’V" eladási ju
talék élvezetével van egybekötve. Az összes dohány- 
anyag n kolozsvári ni. kir. dohányraktárból lesz 
a dohány gyártmányok eladására vonatkozó sza
bályok 1G. §. második bekezdésében foglaltak sze

rint minden 8 napban egyszer beszerzendő, még 
pedig azon kötelezettséggel, hogy az anyagkészlet 
szállítására szolgáló tartályokat, vállalkozó a meg
állapított eladási ár megtérítése mellett tulajdonul 
átvenni köteles.

A nagyárus a dohány nagyárudni ügyvitelért, 
melylyel mindig kisárulási jog  van összekötve, az 
árulásra beszerzett dohánygyártmányok összegétől 
járó százalékos tözsdijban részesül, mely tőzsdij a 
szállítási és egyéb kezelési kiadások levonása után 
annak tiszta jövedelmét képezi. Ugyanezért a kincs
tár az árudánál semmi egyéb jövedelmet, sem a 
versenytárgyalás alapjául szolgáló forgalom válto
zatlan fenntartását nem biztosítja s e czimen vagy 
bármi okból is tőzsbér emelésére irányzott kérelem 
feltétlenül el fog utasittntni s bárminemű kár- 
pótlásti igények figyelmen kívül fognak hagyatni.

Köteles lesz vállalkozó a dohány nagyáruda 
kezelését 1903. évi deczember hó 31-én átvenni s 
már ezt megelőzőleg a fogyasztási viszonyoknak 
megelőzőleg 14 napi tartalék készletet 3100 korona 
értékben beszerezni és folyton érintetlen teljességben 
fenntartani s ezen kivid a szükséglet igényelte anyag 
készletet is beszerezni.

A  dohány nagyáruda és ezzel kapcsolatos 
kistözsde Bethlen község élénk forgalmú helyén 
száraz, tiszta bolti és külön raktári helyiségben 
személyesen kezelendő s a dohány eladási szabá
lyok 44. §-ál>an részletezett könyvek kifogástalanul 
vczclendök.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében a 
fent megjelölt csonkillwitlan dohány anyag készlet 
értékösszegének megfelelő 10°/« azaz 310 három- 
százliz korona a deósi in. kir. adóhivatalnál kész
pénzben vagy állampapírokban esetleg állami 
biztosítókul elfogadható más értékpapírokban • 
melyek azonban a tőzsdén jegyzett érték 20%-ának 
levonása mellett fogadtatnak el pénzügyi letétbe
helyezni s arról szóló eredeti nyugtát a fentebb 
megbatározott nap déli 12 óráig benyújtandó 1 ko
ronás bélyeggel (‘Hálóit lepecsételt és sajútkezüleg 
aláirt ajánlataikhoz mellékelni s magát az igy el
látott ajánlatot következő ezim alatt ajánlata 
Rétidén községben megürült dohány nagyáruda iránt 
a deési in. kir. pénzügyigazgatóság főnökének saját 
kezéhez beküldeni.

A z ajánlatokban a követelésbe vett kezelési 
dij százalékban számmal és szóval kiírva tisztán 
kifejezendő s nz ajánlatokhoz egyúttal a magvar 
honpolgárságot, a magyar nyelv tökéletes bírását, 
polgári és vagyoni állást, továbbá az erkölcsi ki
fogástalanságot igazoló hatósági bizonylat, végül a 
kereszt- illetőleg születési levél is csatolandó. Oly 
ajánlatok, melyek ennek a rendelkezésnek meg nem 
felelnek, vagy más pályázók ajánlatára hivatkoznak, 
úgyszintén nz elkésve beadott vagy utóajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak.

A versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik terhes szerződések kötésére nem képesek, to
vábbá valamely bűntény, csempészet vagy más
nemű jövedék kihágás miatt avagy az állam biz
tonsága ellen elkövetett kihágások miatt elitéi tót lek 
avagy n pénzügyigazgatóság állal egyéb okoknál 
fogva alkalmatlanoknak találtatlak, kizárják a ver
senyzésből azok is, akik Bethlenben állandóan nem 
lakna k.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika csak 
az áruda átadása után jutna a kir. pénzügvignzga- 
tóság tudomására, az eladási engedély azonnal be 
fog vonatni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlata 
cl nem fogadlatik, a tárgyalás befejezése után 
vissza fog adatni, ellenben az elfogadott ajánlat
tevő bánatpénze a csonkilbatlan készlet beszerzéséig 
visszatérIntik. Ma vállalkozó a dohány nagyárudát a 
kitűzött időben át nem veszi, vagy később ajánla
tától visszalép, bánatpénzét elveszíti és az áruda 
kezelésének ellátása ezéljából újabb versenytárgya
lás fog nyittatni.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó s ezen kir. pénzügyigazgalóságnál megte
kinthető szabályok a mérvadók.

— 4- Ú j d o n s á g .

D ohány nagy - és kis&rusoknak.
A szivarmentö kitűnő práparatum törött 

vagv megsérüli szivarok megragasztására, plóh- 
skalu’yában kicsinyben 20 fillér, papírtokban 
10 fillér. Sülét és világos szivaroknak külőn
kül ö n prüparatum.

Nagybani elárusitás esetében 
100 darab plóhskatulyában . .1 6  korona,
100 darab papirt ok bari . . . .  8 korona.

Vidéki megrendelések utánvét mellett 
franko czimzondök

D O N N E R  B E R T A L A N ,
B udapest, V I I I . ,  C sokonal-u tosa  8/b.

Scgédszorkosxtő: Heltai Nándor.



D e u tsc h e r  Theil,

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(O R G A N  D É R  T A B A K -G R O S S  U N D  K L E IN V E R S C H L E IS S E R  U N G A R N S .)

I N H A L T :  Zohn Jahro. —  Vormischtos.

Zehn Jahre.
Am i. Október 1893 erschien die ersto 

hummer unseres, dem Wohle des Tabak-Mo- 
nopoles, wie auch Denjenigen dér Tabak- 
Gross- und Kleinverschleisser gewidmeten 
Fachblattes.

Nicht als ob vvir, vvie es Mode geworden, 
ein Jubiláum feiern wolten, um die Artig- 
keiten und Gratulationon dér interessirten Kreise 
einzuheimsen, nein, wir verzichten auf dériéi 
Kundgebungen, vveil unsere Thaiigkeit ciné viel 
zu ernste ist, als dass uns konventionolle 
Höflichkeiten ermuthigen könnten. Wenn wir 
gleichwohl des Tages gedenkon, wo vor zehn 
Jahren dió erste Nummer dieses Blattes die 
Presse verhess, so geschieht es, vveil uns seit- 
her die Gunst jener Kreise stetig begleitet, die 
in dem Anfangs sehr skeptisch aufgenom- 
menen Blatté nunmehr ein sehr wichtiges Werk- 
zeug erblicken, welches sowohl dem Fabri- 
kalionswesen dér kön. ung. Tabakprodukie, 
wie auch dem Verschleisswesen derselben sohr 
erspriessliche Dienaie zu Icisten befiihigt und 
berufen ist.

Als vvir vor 10 Jahren unser erstes Blatt 
hinausschickten, nicht nur in das Inland, son- 
dern auch weit hinaus über d**ssen Grenzen, 
da vermochten sich Vicle des Erstaunens nicht 
zu ervvehren. W ie ? Ein Fachblatt für Tabak- 
verschleisser ? wurde gcfragt, was will es, was 
wird es enthalten, wem soll es nützen ? dér 
kön. ung. Tahak-Kcgie ? O, die arbeitet ja 
nacli eigenem Erme*sen und nimmt von den 
Mittli .ilungen des Fach blattes keine Notiz. Den 
Kleinverschleisscrn. den Grossverschleissern ? 
Bah, das sind ja abh&ngige Diener des Slaates, 
für die dér Staat nur dann elvvas thut, wenn 
er will. So lauteten die Ansichten. Zeit und 
Ereignisse, Th itsachen und Besultate sprachen 
jedoch das Urthoil aus. I)er „DohányÁrusok 
Közlönye", unbehind* rt um die mituriter sehr 
grossen Sehwierigkeiton, die cr angesichts theils 
versi andnissloser, theils bösvvilliger, theils indo- 
lcnt* r Beihatigungcn zu übervvinden hatte, 
arbcilele rastlos an dem Erreichen seinor vor 
gestecktcn Zielc und die Resultate liegen heute 
offen zu Tagé für all Diejenigen, die sie sehen 
wollen.

Jawobl, für Diejenigen, die sic seben w ol
len, donn noch immer gibl es Leütő, die mit 
Blindlieit geschlagen sind, wo es sich um An- 
erkennung ehrlicher Verdienste Imiidéit. Dicsen 
Lenien ahor die ausserordentliche Wichtigkeit 
eines Blattes wie dér ..!)< hán\árusok Közlönye" 
ist, beibririgón zu wollen, vviire vergebliche 
Műbe. Es genügt uns vollsiándig. wenn wir 
all das, was vvir vor Jahren proponirt und bis 
zum Überdrusse veriheidigt und nngeregt ba
bén, erledigt und crfüllt sehen. Es genügt uns, 
wenn vvir auf dem (lebi' te des Fabrikations- 
wesens so Manches eingerichiet finden, was 
uns* re schwacho Fed«*r nngeregt und vvmüber 
vielloicht die Ursprungsquelle gar nicht bekannt 
isi. Es genügt uns, wenn wir dér KalaiiiiUiten 
von Einstons gedenken, die jeder Grossver- 
schleisser zu crduldcn liatte und dió heute ver- 
schwundeM sind, als haltén sie g »r niemals 
existirt ; cs genügt uns, wenn wir in fitihenn 
Jahrj. fingén unserer Bitit tér lesen, wie sehr vvir 
das üusserlichc und innerhehe Aussehen uer 
hnuptstildtischen Tahakvor.*chl« isser einer Kritik 
unt< rzogen, wio sehr vvir gégén circ gewisse 
Misere in B«tr< ff manchcr haupistttdtischen Tra
fikon und derén Veikauferinen angekampft ur.d 
jetzt in dér Hauptstadt ungcführ 300 Ver- 
schlci-sstelleu fiúdon, die es in Punkio ihres 
Aussehens mit jedein Zigairengései tifle des 
Auslandcs auf chilién kőimen. Und noch Man
ches und Vieles sehen wir, was zu nenn**n 
und zu sehildern uns gewisse Rück-ichten ver- 
bieten und was gleichwohl de für Zeugniss ab- 
logt, dass dór „Dohányárusok Közlönye* ein

| dringend nothwendiges Blatt war und ist, aller- 
dings für Diejenigen, die mit dem Tabak- 

| Monopolé irgend otwas zu thun habén, hiiuíig 
j aber auch für das Publikum, das den Tages- 
| bliitiern, wilchcs aus dem ..Dohányárusok Köz- 
i lönye" schöpfl, so manche informatorische Mit- 
, theilung entnimmt, die den Kaucher interessirt. 

Ftinfzig Jahre besteht das Tabak-Monopol in 
Ungarn und seit zehn Jahren ein Fachblatt 
für dasselbe. Ist es Zufall, oder ist es andc- 
ren Umstanden zuzuschmben, dass in den 
letzten zohn Jahren auf dem Gebieto des 
Tabak-Monopols weit mehr geschehen ist zűr 
Hebung, Veigrösserung und rcformatorischen 
Ausgestaltung, als in den vorherigen 40 Jahren 
zusammengenommen ? Wir meinen nicht den 
kolossal gesteigerten Konsum, denn auch ein 

j solche.r war in früheren Jahren mit Ausnah re 
zvveier Jahre, zu bemerkor. W ir meinen d*s 
vvirklich Vorwiirtsstrebende, nach Neucm und 
Praktischem Suchende, sowchl bei dér Fabri- 

j kation vvie bei dem Vertriebe. Wor das 
■ hastige und emsige Arbeiten, welches dermalen 

aui dem Gebiote des Fahrikationswesens zu 
beobachten ist, in Anbetracht zieht, wer da 
sieht, wie im Verschleisswesen jeder neue Tag 
praktische Neuerungon bringt, dér muss denn 
doch zűr Erkenntniss gelangen, dass die letz
ten zehn Jahre dem Tabak-Munopol zu sebr 
bohém Aufschwunge verholfen habén. Freilich, 
eine Beamtenschaft gehört dazu, dérén Intelii- 

j genz und Fühigkeiten, derén eiserner Wille und 
| Fleiss solche Resultate v.eitigen können , aber 
í zugegeben muss werden von Jedem, dér gerecht 
! und unbefangen urtheili, dass ein Fachorgan,
‘ wenn es Verstandniss für die Sache b.sitzt 
i und selbstlos wirkt, den vorhandenen guten 

Willen merkheh unterstiitzen kann, dass es, 
wie dér Ausspiuch Sr. Excellenz des Hcrrn 
Finanzministers über dón Dohányárusok Köz
lönye" im VVege einer Verordming lautete, 
„erspricsslich wirkt".

Und dicse Absicht soll uns auch in Zu- 
kunft lelten, keine andere. Wenn jemals ein 
Fachblatt seine Pfiicht vollstündig und ganz 
crlullt hat, so ist dics bei jenem Blatté dér 
Fali, das vor zehn Jahren zum erstenmale die 
Drucker préssé verhess und das auch in Zu- 
kunft objektív, elirlich und zielbcwusst den 
Intői essen des Tabak-Monopols, dér Gross- 
und Kleinverschleisser, wie auch denjenigen 
des Publikun s dienen wird.

Die Redaklion.

Vermischtes.
Die Einführumj dér beiden nikotinschwa- 

chen Zigarren scheint im Ausiande emiges 
; Aufsehen gemacht zu habén. W ir selbst er- 
j hin len von Seitn zvveier bedeulonden Zigarren- 

fabriken in Deutsehland Anfragen bezüglich 
d< r Bcsch ffenhcii dér Zigarren und wurde 
gleichzeitig das Ersuchen au uns gerichtet,

| eimge hundert Stück davon einzusenden. Wenn 
: das Versifindniss hiefür bei uns nicht augen- 

blicklich vorhanden isi, so ist hieran dér Man- 
gcl an genügender Aulklarung Schuld, da we- 
der die Presse, noch die Verkaufcr den Kon- 
sunietitcn nahelcgen, dass es sich • bei dicsen 
beiden Sortén keineswegs um ciné siarke, 
kiiifugc, vvoblschmeckende Zigarre liandolt, 
vvelche den Zweck des Kauchens vollstiindig 
erfüllen, indem sie sich den- Nerv< n und den 
Organismus mittheiien, im Gcgcnthcil, diese 
beiden Sortén sollen dicse Wirkungon ver
meiden. Wozu alsó die c Zigarren taugen sol
len ? Für Diejenigen, die cigentlich gar nicht 
rauchen s. litcn, cs aber trolzdcm thun wo len 
und müssen. Das ist die logischo Anlwort 
hierauf, die nur Derjenige vorstehen wird, dér 
dicső Zigarren in Zukunft konsumiren wird. 
Im Ausiande wird eino derartige Absicht so
főrt í rkannt, aus welchoin Grundo die Ein-

| ftihrung solcher Zigarren weit weniger Schwie- 
i rigkeiten begeenet, als bei uns.

Papier-Zigarrenspitzel. In den Kreisen,
| wo rran ontschieden gégén die Zollschranken 
| ist und wo mán es gerne sieht, dass unser 
I Geld hinaustlatlerl, selbst in diesen Kreisen 

dürfte es zugegeben werden, dass es denn 
1 doch nicht nothwendig ist, einen Artikel, den 
jedes Kind, wenn mán es dazu abrichtet, er- 
zeugen kann, aus dem Ausiande zu beziehen. 
Die Papier-Zigarrenspiize, vvelche sich vor 40 
Jahren noch Jedermann selber machte, sie 

1 wird bereits zum Kunstgegenstand und zwar 
zu einem solchon, den mán im Inlande gar 
nicht erzeugen kann. Dér Hauptbestandtheil 
dieser Papierspitze ist namlich dér Fedcrkiel 

! und da dieselben in Ungarn am besten und 
billigstcn zu habén sind, so kauft sie dér 

j österreichische Fabrikant hier an und schickt 
I sie wieder zum zwanzigfachen Preise hierher, 

wo Gross- und Klcintrafikanlen dieselben ver- 
j schleissen. Da ist eine Firma Hcislerin Chrast, 
j Böhmen, vvelche sich es zűr Aufgabe gemacht 
i zu habén scheint, sammtliche Papierspitz-Fabri- 

kanten in Ungarn entbehriich zu machen. In 
dér That gthen dicse armen Teufel auch zu- 

i meist zugruiide, denn die Gro'-strafikanten und 
Grosshándler sorgen schon dafür, dass die 
Kleinverschleisser die böhmische Waarc in 
Verlrieb setzen. Bei dér Sorglosigkeit unserer 
Verschleisser, wo es sich um ihre Interessen 
baridéit, isi dies leicht erreichbar. Ob es aber 
dús patriotische Gewissen zulassen dürfte, dass 
mun einen Artikel, dér hier besser und billi- 
ger erzeugt werden könnte, durch die arari- 
schen Gcscháflo verkaufen lassen darf, das ist 
eine andere Frage. Diesen Hcrrschaften, welche 
es sich so sehr ar.gelogen sein lassen, dem 

| böhmischen Fahrikanten Gelegenheit zu goben, 
dass er hier in dicsem Artikel dominire, möch- 
ten wir aber zu bedenken gébén, dass sie 
nicht nur an dem nalionalen Wolilstande des 
Landes, sondern auch an den Kleinver- 
schleissern ein sehr grosses Unrecht hegelien. 
Wir Immerken schon seit Jahren, wio sehr sich 
dér Absatz des fremden Fabrikatcs stetig ver- 
giössert und wie gering dagegen der Umsatz 

! unserer eigenen Fabrikaie wird. Sollten die 
1 Verschleisser auch ferner dazu benützt wer

den, um für diesen nothvvendigon Trafikarti- 
kcl einer fremdlandischen Firma Propaganda 
zu machen, dann werden wir die Ersten sein, 
welche mit den uns zur Verfügung stehenden 
Miilein dagegen energisch f  ront machen werden.

Die F. Portorico-Zigarre. W ie vorauszu- 
schoti war, falit der Konsum dies**r Zigarren 
durch Einführung d'*r Rosiltas-Zig rre konti- 
nuirlich, vvie auch anderseits die Rega.ia 
Media des Spezi .litölen-Verschleisses durch 
ctie Delicias c ne Einbusse ihres Konsums ér
iéi den dürfte.

Die XIII. Sektion ties Finanzministeriums
(Tabakang*. legenlu ilen) hat nunmehr ihre neinn 
Lo'-'alitalon in dem Palais des neuen Finanz- 
ministoriums bezogen. Mán kann just nicht 
I) haupten, dass lűr die B< quomlichkeit der 
Bea i ten splendid gesorgt ist, nachdem einige 
Bureaus, wo sehr viel geuibeitől wird, s<‘hr 
vvenig Raum aufweisen. Indess hat sich hier, 
im Vcrgleiche zu früher, ciné Umwandlung 
vollzogen, w e sie unter den gegobenen Um- 
siantlen i icht schöner. luisser und prau Iist lier 
gedacht werden kann. Das Alté und Ilinflilige, 
hat dem Modernen und Dauernden Plalz ge- 
mucht. W ir  vor zwanzig Jahren die Ráuino 
des Finanzministeriums, nebst den damals dórt 
hcrrschenden Geist gekannt hal, der dürfte 
zur Erkenntniss gelangen, dass so Manchos 
und Vieles anders giw« idén, was ganz gewiss 
der Neuzeil zur Éhre gcreichl. Wenn irgendwo 
Gocthe’s Ausspiuch am Piatze jemals war, so 
itt er hier wotd angebracht :

Dns Alté sttlrzt, es Undern sich din Zeiten 
Und ncucs Lében blüht aus dón Ruincn.



DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE.

Alaplttatott 1856.

A P o ja tz i-fé le  g yú jtó  a  leg jo b b !
Sz&mos év óta M agyaro rszágban  le g jo bban  be van  vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
cs. és kin. szab. gy u fagyárak

DEUTSCH-LAMDSBER fa.
- - - - - - - - r— = Vidéki megrendelések közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézendők.  - ■
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A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiálliláson két első d íjja l lett kitüntetve, u. m 

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand P r ix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. és TAKSA, V., lloliEutcxa Ö.
r .

A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

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

» « * « » « « «

Á ltestes

renom irtesF ab 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
Minden hirdetés felesleges, a. do

hányzó egyszer veszi ós löhbé 

mást nem szihat ------------

legjobb valódi franczia

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

Goldzieher Gézánál
ItutlnpcNt, V., Mas-ulc/.a 39. szám. i
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