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Kézirutoh nem lesznek cisszuadcu.

A magyar dohánymonopolium 
jövője.

A sajtónak nem csak az a feladata, 
hogy időrendben jelezze mindazt, mi 
napról-n ípra történik, nem csak az a 
feladata, hogy nyilvántartsa azokat a 
múltból merített és a mai viszonyokkal 
összehasonlított eseteket, melyek meg
javításra szorulnak, hanem ellenkezőleg 
feladatai közé tartozik az is, megvizsgálni 
és mérlegelni, hogy a jelenlegi intéz
mények a jövőben károsak vagy hasznosak 
lesznek-e. Különösen a szaklapnak fel
adata ez. A szaklapnak, mely csak egy 
bizonyos osztály érdekeivel foglalkozik, 
kötelessége figyelmét a jövőre is kitér 
jeszteni és megvizsgálni, hogy nem-e jár 
az a jövőben hátráuynyal, ami még jelen
leg megállja helyét.

És valóban drasztikus példát találunk 
rögtön állításunk igazolására, ha figye
lemmel vizsgáljuk azokat az óriási hibákat, 
melyek mai napság a dohánymonopolium- 
hoz fűződnek.

Hol állna ma a dohánymonopolium, ha 
szervezete és nehézkes administrátiója, 
melyeket az előbbi években léptettek életbe, 
módosíttatlak volna. Minden esetre tekin
tettel kell lennünk oly dolgokra, melyekért 
egy magyar kormány, illetőleg pénzügyi 
vezető sem tehető felelőssé, iniutáu az | 
ötven éves dohánymonopolium vezetése 
éveken keresztül idegen kezekben volt; 
de végre is hiba csak hiba marad és 
senki sem fogja kérdezni, hogy ki követte 
el. A hibák azonban a jövőben mégis 
keservesen megboszulják magukat és 
mikor bevezetésünkben megemlítjük, hogy 
a jelenlegi helyzetek módosításánál a 
jövőre nézve tekintettel kell lenni, azt 
hisszük, hogy ez a még ifjú dohány- 
monopóliumunkra csak jó befolyással lehel.

Élvek előtt Ausztria kormányával egyet
értve innen is túl is felállították a dohány- 
jövedéket. Az eszme kitűnő volt, s épen 
azért felmerült az a kérdés, hogy miért 
nem történt meg ez már előbb ? Mert 
miképen működhetik máskép oly iparág, 
mely sok millió értékű árut állít elő, mint 
úgy, hogy teljes önállósága úgy a gyár
tásban, mint a vezetésben megőriztessék ? 
Hogyan lehet az hálás dolog, hogy egy 
ily nagyipar és kereskedelem valójában oly 
szigorú hivatalos módon vezeltessék anél
kül, hogy százaknak érdekeit szétrombol
ják, kik egy ily nagyipar és annak ke
reskedelméhez vannak fűzve?

És mégis mi történt? Felállították a 
magy. kir. dohányjövedéki központi igaz
gatóságot, melynek hatáskörébe tartoznak 
a dohánymonopoliumhoz tartozó összes

ügyek. Pedig ez nem Így van! Alája van
nak rendelve a m. kir. doh. jöv. igazgató
ságnak az összes gyártásra vonatkozó 
ügyek ; sőt ha hajszálhasogatók akarnánk 
lenni, úgy azt kellene mondanunk, hogy 
még ezek sem tökéletesen; de hol marad 
most még az elárusitás? Hova tartozik az, 
ki rendelkezik a fölött?

Adohányárusitási ügynek legfőbb fóruma 
a pénzügyminisztérium XIII. ügyosztálya. 
Innen indulnak ki a rendeletek a dohány
raktárakhoz, pénzügyigazgatóságokhoz, do
hánybeváltó hivatalokhoz stb. Megtörténik 
az az eset, hogy pld. egy szükséges uj 
fajta szivar behozásánál a dohányjöv. 
igazgatóságnak, melynek első sorban kell 
erről tudomással bírnia, a pénzügyminisz
tériumhoz e felől véleményét kell felter
jesztenie. Innen megy a tervezet Bécsbe. 
s ha ott a reánk nézve fontos szivarfaj 
nem talál kedvező fogadtatásra, akkor 
elmarad annak behozatala.

így tehát a magy. kir. dohányjövedék 
akarata két oldalról is meg van kötve. 
Előterjesztését először a pénzügyminisz
tériumnak kell jóváhagyni, ha ez megtör
tént, akkor az osztrák dohányjövedék 
mondja ki döntő szavát.

Mi azonban az ügyet tovább kivettük. 
Vegyük azt az esetet, hogy az újítás 
Ausztriában elfogadásra talál. Akkor itt 
is Ausztriában is minta-szivarokat gyár
tanak. Magától értetődik, hogy mindegyik 
jövedék azon van, hogy ezek olyformában 
készüljenek, mint ahogy az megkivántatik. 
Mikor ez már megvau, akkor tűnik ki 
még csak igazán, hogy mily abszurdum 
az ügyvezetésnek kót felé osztása. Meg
kezdődnek a tárgyalások a legkiseb rész
letekig a pénzügyminisztérium és a dohány
jövedék igazgatóság között a bevezetés és 
árusításra vonatkozólag. És ez rendesen 
oly hosszú ideig tart. hogy az uj szivar
fajta már nem szükséges, mert a pub
likum ízlése megváltozóit.

Épen igy volt ez a „Hunnia" szivar- 
kákkal, melyeknek bevezetése ép úgy 
Ausztriától függött és miután olt annak fo
gyasztására nem nagy h ijland éság mutat
kozott s kis mennyiségben hozták piaczra.

Ki tudja, hogy ha az osztrák viszo
nyoknak nem is felelt meg, nem-e ered
ményezett volna nálunk óriási fogyasztást; 
azonban p bevezetés lassúsága úgy az 
elárusítók, mint a fogyasztók kedvét elvette, 
igy történt aztán, amit már akkor is állí
tottunk, hogy ez a szivarka fajta a leg
rosszabb áruezikkek egyike.

És igy a dohánymonopoliumnak nem 
nagyon rózsás jövőjét látjuk, ha e jelen
legi viszás helyzetnek véget nem vetnek. 
Ila már ilyenek a viszonyok, hogy a 
magyar dohánymonopolium, melynek egész

más dohányzó közönsége és anyagja van, 
mint az osztráknak, egyértelmüleg jár el 
Ausztriával a legfontosabb dolgokban, úgy 
csak maga alatt vágji a fát, ha úgy jár 
el, mint azt ecseteltük. Mellőzzük most 
az óriási költségeket, melyek abból szár
maztak, hogy a 80 millió korona állami 
bevétel mellett két főhivatal van felállítva. 
Van talán valami más ressortja a pénz
ügyi kormányzatnak, mely igy kétfelé 
volni osztva?

Azonban az anyagi kérdés, melyet itt 
! tekintetbe veszünk, alárendelt szerepet 
játszik, mert végre is a dohánymonopo
lium meghozza csinos hasznát és habár a 
jövedelem szintén adónak tekinthető, a mér
legnek mégsem szabad itt hiányt szenvedni.

Akinek van az teheti! mondja a német. 
Megfoghatatlan azonban az, hogy fenn
tartanak egy olyan állapotot, melyet még 
Ausztriában is legnagyobb részt mellőznek.

Ott, ahol az üzletvezetés megnehezité- 
seről, a bevételek csökkenéséről és az 
elárusítók és közönség érdekeiről van szó, 
csak megfogja találni az igazi utat, az 
utattörő bölcsesség, hogy megnyissa ka
puit a haladás előtt és előre megyünk,

| nem pedig visszafelé. A  dohánymonopo- 
| lium jövője a mostani pénzügyi vezető 
Öméltósága Lukács pénzügyminiszter ur 
kezébe van léiévé.

Tudjuk jól, hogy már sokszor feküdt 
j előtte a két ügyvezetés egybeolvasztásá
nak terve. Tudjuk azt is. hogy ő a do- 
háuymonopolium terén teljesen járatos. 
Megbízunk bölcseségében, hogy e kérdési 
végre maga fogja tanulmányozni és reá 
fog jönni, hogy mily nehéz terheket ró a 
dohánymonopolium megosztása az egészre.

Nem szenved kétséget, hogy ez állapo
tok előbb utóbb megfognak szűnni, mert 
hátránya lépásről-lépésre kimutatható. 
Miért késnek tellát a kivitellel? Minél 
előbb, annál jobb !

Az osztrák szivarok behozatala.
Nőm uj dologról van most szó, mert újra és 

ismét vissza kell térnünk arra az állapotra, 
hogy M igyarországban nagyon sok osztrák szi
vart szívnak el. Nem azért teszszük ezt, mintha 
talán azok a fajták, melyeket Ausztriából leg
inkább behoznak, javításra szorulnának, mert a 
Trabuco, Británica és E Guba, melyekről itt szó 
van, nálunk elég jó minőségben gyártatnak. 
Természetes, vannak emberek, kiknek véleménye 
más és emellett szól az a tény, hogy a dohány
zóknak ezrei megvannak győződve, hogy a Becs
ben vásárolt szivarnál jobb nem létezik.

Nos. mi nem akarjuk ez emberek hitét meg
rontani, mert teljesen haszontalan volna képze
lődések ellen küldeni; csak eonstatálni bátor-
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kódunk, hogy fentcmlitett szivarjaink hasonlít* 
hatlanul jobbak, mint Ausztriában és hivatko
zunk itt szakértők szavaira, kik efelul vélemé
nyüket kimondták.

Nem akarjuk ezzel azt állítani, hogy szivar
jaink talán a legtökéletesebbek volnának.

Sőt ellenkezőleg! Sok, nagyon sok panaszunk 
volna, különösen egyes bizonyos gyártmányokra. 
Mérvadó körökben nem akarják hinni és a dolog 
mégis úgy van, hogy vannak az országban egyes 
gyártmányok, melyek daczára a gyártásnál el
használt jó anyagnak, nem felelnek meg, mert 
vagy nagyon erősek, vagy nagyon gyengék abban 
a minőségben. Egyáltalán nagyon különös jelen
ség az, hogy egy és ugyanazon fajták gyakran 
oly annyira különböznek egymástól, hogy azt 
hinné az ember, egész más fajtával van dolga. 
Képzeljük csak el egy dohányost, ki pl. szokva 
van közép erős „Trabuco" szivarhoz és egy pár 
órára rá, miután már hetek óta olyanokat szitt, 
hirtelen erősebb Trabucókhoz jut, melyekhez 
sem orra, sem ínye és még leginkább torka nincs 
szokva, minden esetre köhögési inger fogja el. 
És lehet ez a világ legjobb szivarja, a dohányzó 
rossznak tartja, ami nagyon .természetes is és 
ítéletét, hogy a Trabuco most rossz, nem csu- 
dálhatjuk.

Ép oly kevéssé csudálkozhalunk azon, hogy 
az a dohányos, ki hozzá van szokva bizonyos 
fajtához, kisegítő eszköz gyanánt Ausztriából 
hozat szivarokat.

Jól Ausztriában semmi esetre sem készítik a 
szivarokat, de azt mégis el kell ismernünk, hogy 
egyformán és olt nem fordulnak elő oly esetek, 
hogy egy és ugyanazon fajta különböző anyag
ból állittatik elő.

Azonkívül a vállalat gondoskodik arról, hogy 
semmikép olyant el ne használjanak, legyen az 
a legjobb dohány, mely a dohányzóknál zava
rokat idézhetne elő. Továbbá a szivarokat éret
ten, tehát sem nagyon száraz, sem nagyon ned
ves állapotban hozzák forgalomba és megfelelő 
készletről gondoskodnak, mely nemcsak hetekig 
tart, mint az nálunk van. Ebben van az egész 
titka annak, hogy miért egészítik ki szükségle
teiket sokan Ausztriában. A hátrány azonban 
ami részünkön van.

Es igy fölösleges volna még többet a tárgy
ban beszélni, miután ez állapotok megváltoz
tatása nem ütközik nagyobb nehézségekbe és a 
mindinkább növekedő osztrák behozatalnak is 
gátot vetnének ; de ugylátszik, hogy illetékes 
helyen ennek nem tulajdonítanak oly fontossá
got, mint a melyet megérdemel és azért növe
kedik azoknak száma, kik előnyt adnak az osztrák 
szivarnak a magyar fölött

Növekedik nevezetesen fe'ső Magyarországban, 
az osztrák halárhoz közelfekvő városokban és 
helységekben ; sőt még a fővárosban is, hol az 
osztrák szivar behozatala becslésünk szerint | 
meghaladja a félmillió koronát. Ha nem is igen 
nagy ez összeg, de azzá lesz, ha megmondjuk, 
hogy a mi dohánygyártmányainkból úgyszólván 
semmit sem visznek ki. Ez épen nem jele annak, I 
hogy ott a mi szivarjainkat nem veszik figye- 
lembe, inkább csak bizonyítékul szolgál arra, 
hogy ott a magyar gyármányok bevitelénél sok
kal szigoruabban járnak el, mint nálunk. Jóllehet 
a bevitel meg van engedve, az nem szenved 
kétséget, de végre mégis csak attól függ, hogy 
hogyan és mimódon. E bevitelt szabályozni és j  
ellenöl zést felállítani, hogy visszaélések ne tör- j  
ténjenek, nagyon is szükséges volna, hogy a ' 
dohányzók legmesszebb menő kényelme is ki
elégítést nyerjen.

Az uj zóna.
Letárgyalta már a tarifa-bizottság is az uj 

zóna-díjszabást s elfogadta azt, úgy, hogy már 
folyamatban vannak az előkészületek is az uj 
zónának ez évi julius 1-én való életbeléptetésére.

Az uj zóna rendszere szerint a zónák száma 
a mai tizennégy helyett húsz lesz; az első zóna 
dija változatlan, a középzónákon az utazás 20 
százalékkal olcsóbbodik, de az uj XVIII-ik zóná
nál, vagyis 350 kilométernél hosszabb utakon 
drágább lesz az utazás a mainál. Eddig a vég
telen zóna 225 kilométernél kezdődött, ezután 
csak 400 kilométernél kezdődik.

A távolsági forgalomban az uj tarifa a követ
kező lesz: (A vastagabb számok az uj tarifát, 
a vékonyak a régit mutatják.)

Zó
na

 
1

Távolság
kilométe
rekben

U lazási dij koronákban

személyvonaton gyorsvonaton i

I. n. 111. i. ii. ni.

1 2 1 — 25 1.20 0 .8 0 0 .5 0 1 .50 0 .6 0
1 20 0.80 0.50 1 50 |.— 0 60

2 2 6 — 4 0 2 .4 0 1.60 1. 3 . ‘4. 1.20
1 80 1.20 0 80 2.40 1.60 1.

3 4 1 - 55 ;. 3 .6 0 2 .4 0 1.50 4 .5 0 3 . 1 .80
2.70 1 80 1.20 3 60 2.40 1.50

4 5 6 — 70 4 .8(1 3 .2 0 2. 6 — 4 . 2 .2 0
3 60 240 1 60 4 8ő 3 20 2 —

5 71 85 0 . 4 .— 2 .5 0 7 .50 5 . 3  —
4 50 3.— 2 6 — 4 2 50

6 8 6 — 100 7 .2 0 4 .8 0 3 . - 9 . 6 .— 3 .6 0
5.40 3.60 2.40 7.20 4 80 3

7 101 1Í 5 8 .40 5 .6 0 3 .50 10 .50 7. 4 .2 0
6.30 4 20 2.80 8.40 5.60 3 50

8 1 1 6 - 1 3 0 9 .6 0 6 .40 4 .— 12. 8 .— 4 .8 0 ,
7.20 480 3.20 9 60 6 40 3.50

9 1 3 1 — 145 1 0 .8 0 7 .20 5 .50 13 .50 9 . 4 .5 0
8.10 5 40 3 60 10.80 7.20 4 50

10 1 46— 1 60 12.— 8 . 5 . 15 . 10. fi.
9 . - 6 4 12. 8 — 5—

11 161 —  '.75 13.20 8 .8 0 5 .5 0 16.50 11. 6 0 0
9.90 660 4.40 13.20 8 80 5 50

12 1 76— 2 0 0 1 4 .4 0 9 .6 0 6.- I S - 12 . 7 .20
11. 7.50 5 . - 14.70 10 — 6.20

13 2 0 1 — 22 5 1 6 .5 0 1 0 .8(1 7 . - 21 - 14— 8 .6 0
12 10 8 40 5.60 16.20 11 20 6.90

14 2 2 6 — 2 5 0 18, 1 2 . 8 .— 24 16 . 10 —
13.20 9 30 6.20 17.70 12 40 7.60

1 2 51  2 7 5 1 8 . 12 .— 8 .— 2 4 . 16 . | 10.
14 30 10.20 6.80 1920 13 60 8.30

16 2 7 6 — 3 0 0 18 — 12.— 8  — 2 4 .— 16— 10.
15.50 11.10 7 .40 20  70 14.80 9.—

17 3 0 1 -  3 2 5 1 8 — 12, — 8 . - 2 4 .— 16 — 10.
16.50 12.— 8 . — 22 20 16 — 9 70

18 3 2 6 - 3 5 0 18. 12. 8 .— 2 4 — 1 6 . in.
17 60 12 90 8 .60 2 3 .7 0 1720 10.40

19 351 4 00 18  . . . 12. 8 — 2 4 .- Iti. 1 0 .
18.70 13 80 9 20 25 20 18.40 1 1 20

20 401 8 00 18. - 12 8 .— 24 — 16.— 10
2 9  — 15 — 1 0 - 2 7 . 20 - 12

Változik a podgyász-dijszabás is úgy a rend
szer, mint az árak tekinteteben. A podgyász- 
dijszabás terén a távolsági zónák változatlanul 
megmaradnak, de változás áll be a súly szerinti 
dij körül. Eddig a m. á. v. podgyász-dijszabása 
csak háromféle podgyászt ismert: 1— 50 kilo
grammig, 51— 100 kilogrammig és 100 kilo
grammnál súlyosabbat, eztnlul 50 kilogrammig 
egységes a dij, azontúl 10 kilogrammonkint 
nagyobbodik a dij, még pedig az első zónában 
10 fillérrel, a 2-dikban 20, a 3-dikban 40, a 
4-dikben GO, az 5-dikben 80, a 6-dikban 100 
s a 7-dikben 139 fillérrel. Ennek azután az a 
következménye, hogy 50 kilogramm súlyig ugyan
akkora lesz a dij, mint ma, 51 kilogrammon 
túl 100 kilogramm súlyig olcsóbb a mainál, de 
azontúl drágább, a mint ezt a következő táblá
zat mutatja:

A  j i o d y y á s z  d i j a ,  j U U r c k b c n :

Távolság 1— 50
kgrammérl

100
kgrammérl

300
kgrammérl

1— 50
uj régi uj rég. uj régi

km -ig
51— 100

50 50 100 100 800 200

km.-ig 
101 200

100 100 200 200 550 4( 0 j
km.-ig

201— 310
200 200 400 400 1200 800

km -lg 300 300 600 600 1800 1200

km.-ig
.451 600

400 400 80U 800 2400 1600

km.-ig 
600 kilo-

5 (0 500 1000 1000 8000 2000

méteren túl 600 600 1200 1200 3600 2400

Ezek az uj tarifa eltérései a régihez képest.
Meg kell még jegyeznünk, hogy a tarifabizott

ságban, a mely Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszter elnöklete alatt tárgyalta az uj terve
zetet, egyrészről aggályosnak tekintették az eddigi 
maximális tételek felemelését, másrészről a vo
nalszakaszoknak legalább 700 km.-ig való foko
zatos továbbképzését indítványozták. A minisz
ter megígérte, hogy a felhozott észrevételeleket 
megfontolás tárgyává fogja tenni.

Vegyesek
A delail utaztatók mozgalma, a monarkia két 

államában most egyidejűleg készülnek az ipar
törvény 50, illetve Ausztriában 59 $-ánnk mó
dosítására. A megrendelések gyűjtésének eltiltá
sát azonban mind az osztrák, mind a magyar 
detailutaztatók sérelme nek találják magukra 

j nézve. Vasárnap délután három órakor a leg
tekintélyesebb budapesti kereskedőkből és iparo
sokból igen népes értekezlet gyűlt össze, a me
lyen Brachfeld Sándor elnöklésével egyhangúlag 
elhatározták, hogy az ipartörvény sérelmes mó
dosítása dolgában meniorcnduniol terjesztenek 
a kereskedelmi kormányhoz és ebben a memo
randumban kifejtik, hogy a magyar ipar ma 
még nem bírná el n megrendelések gyűjtésének 
eltiltását, mert egyrészt csak a gyűjtött megren
delések tették lehetővé, hogy a kereskedők állan
dóan foglalkoztathassák a munkásokat és kis
iparosokat, másrészt pedig rábeszélés nélkül a 
magyar ipar nem képes az erősebb idegennel 
fölvenni a versenyt. Ilyenformán pedig a tör
vény akaratlanul is elsőbbséget biztosit a tehető
sebb külföldi iparnak a szegényebb magyar ipar
ral szemben. Szocziális és nemzeti érdek tehát, 
hogy ez a reform életbe ne lépjen, vagy leg
alább halasztást szenvedjen, mig a hazai keres
kedelem és ipar az uj versenyre elkészül. Az 
értekezlet elhatározta, hogy ezt a memorandu
mot küldöttség utján terjeszti Hegedűs Sándor 
kereskedelmi miniszter elé.

A magyar háztartási iskola egyesület délelőtt 
11 órakor tartotta rendes évi közgyűlését Dániel 
Ernőné bárónő elnöklésével az egyesület Rolten- 
biller-utcza 15. szám alatti helyiségében. Dániel 
Ernőné bárónő elnöki megnyitójában üdvözölte 
a megjelenteket. Utána Béldi Iszor dr. titkár 
titkári jelentésében kiemeli, hogy a Magyar Ház
tartási és Iskola Egyesület jelenleg négy kurzust 
tart fönn. A délelőtti kurzuson előkelőbb csa
ládok serdülő leányai nyernek oktatást a ház
tartás vezetésében. Ezt a tanfolyamot 90 hall
gató látogatja. A délutáni tanfolyamon női kézi
munkát tanítanak. Erre a kurzusra 35-cn jár
nak. Az esti-tanfolyamot leginkább gyári mun- 
kásleány látogatják s a varrásban és kézimunká
ban nyernek oktatást. A tanulók száma ezen a 
tanfolyamon 53. Von még egy cselédtanfolyam is, 
a melyet leginkább a nyár folyamán látogatnak 
cselédek. Ezután Szecskay István egyesületi 
irodaigazgató terjesztette elő a felügyelő bizott
ság jelentései.

Segédszerkesztő : Hűltél Nándor.
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TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm e e z  nielleti

A lak ítta to tt 1836-ban

Ajánlja a legjobb hírnévnek tirvendti 
és kihinti minőségre né/.vo páratlan 
valódi selmeczi agyagpipáit lajlék- 
pipáil, pipaszárail é s  s z í varszipkáit, 
minden kivitelhun, a legohsőbh árak 
m ellett.

Képes át jegyzékük hé un un les v is s z a k ü ld i un Un khánalr 
hérmentve koldulnak

Egyedüli hirucDen jó giiárttnOnij
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Die Zukunft des ungarischen 
Tabakmonopols.

Es ist nicht nur die Aufgabe dér 
Presse, all dasjenige chronologisch zu 
verzeichnen, was dér 'Pag bringt, auch 
nicht jene Vorkommnisst* zu registrircn, 
die aus dér Vergangenheit gcschöpft, 
mit den dermaligen Verháltnissen ver- 
glichen werden. um zu verhessem; im 
Gegentheil. es ist auch ihre Aufgabe zu 
erwágen und zu untersuchen, ob das
jenige was vorhanden ist, geeignet sein 
könnte, ,l chaden oder Nutzen in die Zu- 
kunft zu tragen. Namentlich das Fachblatt 
hat dicse Aufgabe. Das Fachblatt, wel- 
chcs i ich mit irgend cinem bcstimmten 
Fache befesst, ihm obliegt die Pflicht, 
sein Auge in die Zukunft zu werlen und 
zu schauen, ob all das, was in Gegen- 
wart geschieht, auch dicsér hcilsam oder 
von Nachtheilcn begleitet sein wird.

Und wahrlich, einc drastische Bestáti- 
gung dieser unserer Behauptung findet 
mán sofort, wenn maii die kolossalen 
Fehlcr, welche auf dem Gebiete des 
Tabakmonopols begangen wurden, Revuc 
passiren lásst und die Mángel, welche 
demselben heutigen Tages anhaften, da- 
mit in Vergleich bringt. W o stüncle heute 
das Tabakmopol, wenn sein Organismus 
und seine schwenálligen administrativen 
Einrichtungen, die in früheren Jahren ein- 
geführt wurden, anders geartet gcwesen 
wáren. Allerdings kommt dabei so Man- 
ches in Betracht, wofiir keine einzige 
ungarische Regierung, beziehungsweise 
derén Finanzleiter verantwortlich gemacht 
werden kaim, nachdem das 50 Jahre alté 
Tahakmonopol Jahre hindurch durch 
fremde Hande geleitet wurde; aber 
schliesslich bleibt Fehlcr Fchler und kaum 
wird darnach gefragt, durch wen er be- 
gangc n wurde. Fehlcr jedoch rachen sich 
bittér, namentlich in der Zukunft und 
wenn wir Eingangs erwáhnten, dass ein 
B lick in die Zukunft vonnöthen ist. um 
das Bestehende danach einzurichten, so 
glauben wir, dass dics bei unsercm ver- 
háltnissmássig noch jungen Tabakmono- 
pol nur von gutem Einfiusse sein kaim.

Vor Jahren wurde, im Einvernehmen 
mit der österreichischen Regierung, dies- 
seits und jenseits je eine Tahak-Regie 
geschaffen. Die Idee war vortrefflich und 
geradezu forderte sie die Frage heraus, 
warum tlies nicht schon friiher geschehen. 
Denn wie kann auch ein industrielles 
Werk, welches Waaren im Werthe von 
vielen Millionen erzeugt und verkauft, 
auch anders geleitet und geführt werden, 
als derart, dass seine vollstandige Selbst- 
stándigkeit sowohl in der Erzcugung als 
in der Verwaltung gewahrt wird ? Wie 
ist es denkbar, dass einc solch Gross- 
industrie und ein solch Grosshandel 
lediglich in streng amtlicher Weise ge- 
flilirt wird, ohne die hutlderte namhafter 
Interessen zu tangiren, welche einer sol- 
chen Grossindustrie und dessen 1 landel 
anhaften ?

Doch was geschah? Die Tabak-Kegie 1 
wurde unter dem Titel *M. k. hohány- j 
központi igazgatóság* errichtet, ein Titel 
der deutlich besagt, dass sámmtliche auf 
das Tabak-Monopol Bezug habenden 
Angelegenheiten in ihr Ressort fallen. 
Indess ist dem nicht so ! Wohl unter- | 
stehen der k. u. Tabak-Direktion sámmt- 
liche das Fabrikationswesen betrcíícnden 
Angelegenheiten und wollten wir haar- 
spalterisch sein, so müssten wir sagen, 
nicht einmal diese vollstándig; doch wo 
bleibt die Flauptsache —  der Vertrieb ? 
Wohin záhlt er, wohin gehört er?

Im Finanzministerium findet in der 
Sektion XIII die oberste Leitung des 
Verlriebes statt. Von hiei aus ergehen 
die Ordrcs an die Tabak-Magazine, Fi- 
nanz - Direktionén. Tabak - Einlösungs- 
ámter, etc. Es tritt alsó der Fali ein, 
dass zum Beispiel bei Einführung einer ' 
nothwendigen neuen Sorté die Tabak- 
Direktion. welche doch in erster Reihe 
das Verstándniss hieflir habén muss und 
hat, ihre Absicht dem Finanzministerium 
mittheilcn muss. Von hier aus geht die 
Proposition nach Wien und wenn dórt 
die für uns wichtige Sorté keine günstige 
Aulnahme findet, so unterbleibt dérén 
Anfertipung. Demnacli hat alsó die kön. 
ung. Tabak-Régié die Hánde doppelt 
gebunden. Fürs Erste muss ihr Vorschlag 
die Billigung des Finanzministeriums fin- 
den und wenn dies der Fali ist, dann 
spricht erst die österreichische Tabak- 
Regie ihr gewichtiges Wort. Doch wir 
verfolgen den Vorgang weiter. Gesetzt 
den Fali. die Neueinführung einer Sorté 
findet in Oesterreich Beifall. Nun werden 
hier Musterzigai ren angefertigt und auch 
in Oesterreich. Selbstverstándlich besteht 
jede Tabak-Regie darauf, dass die neue 
Sorté nachjener l'aoon angefertigt werde, 
wie sie es wünscht. Dnch wenn auch das 
iiberstanden ist, dann zeigt es sich erst 
deutlich, wie absurd die Zweitheilung im 
Betriebe ist, delin nun beginnen zwischen 
Fabrikationsstelle (Dohányjövedeki igaz
gatóság) und Vertriebsstelle (Finanz- 
ministerium) die Verhandlungen aller 
Details hinsichtlich Einführung und Be- 
trieb, und das dauert gewöhnlich so 
lángé, bis die neueinzufiihrende Sorté 
nicht mehr nothwendig ist, denn schon 
ist der Geschmack des Publikums ein 
anderer geworden.

Wen dies wundert, den verweisen wir 
auf die »Hunnia« -Zigarrctte, dérén Ein
führung ebenfalls von Oesterreich abhing 
und die daher. nachdem mán den flottén 
Abgang derselben dórt mit Recht urgirte, 
in eincm sehr geringen Quantum auf den 
Markt brachte. Wer weiss, ob die Zigar- 
rette. wenn sie für österreichische Ver- 
háltnisse auch nicht passt, bei uns nicht 
cinen Riesen-Konsum erziclt halté; alléin 
durch den schleppenden Gang, mit wel- 
cher sic eingeflihrt wurde, waren Ver- 
schleisser und Raucher derselben iiber- 
drüssig und so kam auch das, was wir

gleich damals behaupteten, die Zigarrette 
záhlt zu den todten Verkaufsartikeln.

Und so habén wir denn auch für die 
Zukunft des Tabak-Monopols keine rosi- 
gen Hoffnungen, wenn diesem Zwitter- 
dinge. wie es heute besteht, kein Ende 
bereitet wird. Wenn schon die Verhált- 
nisse solche sind, dass das ungarische 
Tabak Monopol, welches eine ganz andere 
Raucherwelt mit Rauchmaterial zu ver- 
sorg< n hat, als das österreichische, 
gleichwohl in den wichtigsten Dingen 
gemeinschaftliche Sache machen muss, 
so heisst es doch, sich in das eigene 
Fleisch schneiden, wenn maii in einer 
Weise verfáhrt, wie die geschilderte.

Wir abstrahiren davon, die riesigen 
Kosten hier aufzuzáhlen, welche dadurch 
entstehen, dass eine Staatseinnahme von 
80 Millionen Kronen aus zwei Haupt- 
amtsstellen besteht. Gibt es eir. Ressort 
in der gesammten Finanzverwaltung, 
welches in zwei Theilen verwaltet wird?

Wie gesagt, die materielle lrrage, 
welche dabei in Betracht kommt, ist 
untergeordneter Natúr, denn schliesslich 
das Tabskmonopol liefert ja seinen hüb- 
schen Nutzen und obgleich das Ertrág- 
niss aus demselben ebenfalls als eine 
Steuer zu betrachten ist, so diirfte gleich
wohl die Bilanz darunter nicht leiden. 
Maii hat’s, mán kann’s thun! sagt der 
Deutsche.

Was aber nicht begriffen werden kann, 
das ist die Beibehaltung eines Zustandes, 
den mán selbst in Österreich zum gros- 
sen 'blieile beseitigt hat. W o von einer 
Erschwerung der Gescháftsführung, von 
einer Verminderung der Einnahmen, von 
einer Bedrückung der Verschleisser und 
des Publikums die Rede ist, dórt sollte 
doch die sich immer Balul brechende 
Weisheit das Richtige finden, um dem 
Fortschritte die Thore zu öffnen und 
nicht rückwarts zu schreiten, statt vor- 
wárts. Das ist aber hier der Fali. Die 
Zukunft des Tabak-Monopols liegt in den 
bBinden des dermaligen Leiters der 
Finanzen, Sr. Excellenz des 1 lerrn Finanz- 
mimisters Lukács. Wir wissen, dass ihm 
schon einigemal das Projekt der Ver- 
schmelzung beider in Rede stehender 
Amtsstellen vorgelegt wurde. Wir wissen, 
dass er auf dem Gebiete des Tabak- 
Monopols vollstándig versirt i t. W ir ver- 
trauen seiner Weisheit, dass er diese 
Frage endlich einmal selbst studiere und 
dass er daher finden wird, wie sehr 
drückend und láhmend die Zweitheilung 
des Tabak-Monopols auf das Ganzé wirkt. 
Es unterliegt kehiem Zweifel, dass dieser 
Zustand friiher oder spáter aus der Welt 
geschafft werden wird, denn seine Nach- 
theile sind auf Schritt und Tritt nach- 
weisbar. Warum alsó mit dessen Aus- 
führung zögern? Je friiher, desto besser!
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Die Einfuhr österreichischer 
Zigarren.

Es ist nichts Neues, was wir mitlheilen, denn 
immer und immer wieder kommen wir auf den 
Umsland zuröck, dass viel, zu viel österreichische 
Zigarren in Ungarn verraucht werden Wir 
thun dies nicht deslialb, damit etwa jene Sor
tén, welche zumeist aus Österreieli eingeführt 
werden, einer Verbesserung unterliegen würden, 
zumal die Sortén Trabuco, Britanica und E . 
Guba, um die essich handelt, bei uns in zietn- 
lich guter Qualitat erzeugt werden. Freilich 
gibt es auch Loute, die anderer Meinung sind. 
Beweis dafür liefert die Thatsache, dass es Tau- 
sende von Rauchern gibt, die da vermemen, 
es gabe keine bessere Z'garre, als diejenige, 
welche sie in Wien kaufen.

Nun denn, wir wollen dicsen Leulen ihren 
Glauben nicht nehmen, auch würde es uns 
nichts nützen, denn gégén die Einbildung anzu- 
kámpfen ist das Schwierigste, was es überhaupt 
gib t; alléin konstatiren müssen wir, dass unsere 
Zigarren, namentlich die oberwahnten drei 
Sortén, ungleich besser sind, als die őster- 
reichischen und berufen wir uns dabei auf den 
Ausspruch von Fachkennern, welche darübcr 
ein Urtheil abgegeben habén.

Doch damit will durchaus nicht gesagt sein, 
dass unsere Zigarren das non plus ultra sind. 
lm Gegentheil! Viel, sehr viel hatten wir daran 
zu bekritteln, doch wohl gemerkt, nur bei ge- 
wissen Fabrikaten. Mán will es kompetenten 
Ortes nicht glauben, aber die Sache verhfdt 
sicht doch so, dass es im Lande einige Fabri- ! 
kate gibt, die trotz des bei dér Fabri kation 
verwendeten gulen Materials, gleichwohl nicht 
entsprechen können, weil sie entweder fúr die 
betretíende Sorté zu stark oder zu schwach 
sind. Überhaupt isi es eine sehr sonderbare 
Erscheinung, dass ein und dieselbe Sorté bei 
uns so grundverschieden von einander öftcr 
abweicht, dass mán annehmen könnte, mán 
hatte es mit einer anderen Zigarre zu tliun.

| Nun stelle mán sich cinen Baucher vor, dér 
zum Beispiel an eine miltelstarkc Trabuco, 
Zigarre gewöhnt ist und dér ein paar Stundcn 
darauf, nachdem er wochenl ng solche Zigar
ren geraucht hat, plötzlich eine scharfe, starke 
Trabuco-Zigarre erhalt, an die weder seine 
Nase noch sein Gaumen gewöhnt sind, am 
wenigsten aber sein Mais, dér nunmehr zum 
Husién gereizt wird. IJnd dicse Zigarre kann 
die Beste dér Well sein, dér Rancher hült sie 
für schlechf, was sehr natörlich ist und sein 
Urtheil, dass die Trabuco jetzt schlecht sind, 

j  braucht keineswegs zu verwundern.
Aber ebenso wenig braucht es Wunder zu 

nehmen, wenn dér, an eine Sorle einmal 
gewöhnle B lucher sich zu dem Aushilfsmittel 
wendet und seine Zigarren aus Österreieli be- 
zieht. Gul werden die Zigarren in Österreieli 
keineswegs gemacht, jedoch müssen wir gerech- 
terweise sagen, dass sie gleichmüssig erzeugt 
werden und solche Falle dórt nicht vorkomrnen, 
dass ein und dieselbe Sorté aus verschiedenem 
Matéria! hergestellt wi.d. Ausserdem sorgl die 
Vervvaltung dafür, dass —  und würe es dér 

1 beste Tabak — keineswegs ein solcher verwen- 
! det wird, dér dem Raucher Bcschwerden zu 
; maciién geeignet ist. Ferner wird die Zigarre 
; in einem reifen, nicht zu trockenen, aber auch 
j nicht zu nassen Zustande in den Verkehr ge- 
! bracht und auf einen entsprechen den Vorrath 
! gesehen, dér nicht wie bei uns für Wochen 
ausreicht. Darin liegt das ganze Geheimnis des- 
sen, warum so viele Leute die österreichische 
Zigarre vorziehen. Dér Nachtheil aber steht auf 
unserer Seile.

Und somit würe es überflüssig, noch mehr 
über dicsen Gegenstand zu sprechen, zumal 
eine Abünderung in dicsér Beziehung nicht zu 
den Schwierigkeilen gehört und die sich stets 
mehrende Einfuhr österreichischer Fabrikate 
dadurch verhindert würde; alléin, es scheint, 
dass mán dér Sache kompetenten Ortes keines
wegs jene Bedeutung beilegt, die ihr gebührl 
und darum wüchst auch die Zalil derer, die

das österreichische Fabrikat dem ungarischcn 
vorziehen. Sie wüchst namentlich in Ober- 
ungarn, in den dem öUeneichischon Gebiote zu- 
nüclist liegenden Stüdten und Ortschalten ; 
sie wüchst aber auch in dér Hauptsladt, wo 
wir die Einfuhr österreichischer Zigarren auf 
zumindest im Werthe von einer halben Millión 
Kronen schützcn. Ist sie gering dicse Suliimé, 
so erscheint sie als eine ganz bedeutendc, 
wenn wir zu bódénkén gébén, diss von unse- 
ren Tabak-Produkten nach Österreieli fást gur 
nichts gelangt. Es ist dies keineswegs ein Zei- 
clien, dass unsere Zigarren dórt missachtet 

j werden, vielmehr liefert es einen Beweis dafür, 
dass mán auch bei dér Einfuhr ungarischer 
Tabak-Produkte nach Österreieli viel rigoroser 
dórt verführl, als bei uns. Wohl ist die Einfuhr 

| geslattet, das unterliegt keinem Zweifel, alléin 
! schliesslich kornmt es ja doch nur darauf an, 

wie und in welcher VVeise. Dicse Einfuhr zu 
, regein, eine Norm aufzustellen, dass Missbrüuche 

nicht begangen werden kőimen, das ist eben- 
l'alls eine Sache, die dringend nolhwendig ist 

! und zűr Verhinderung allzu wcitgehender Be- 
(juemliclikeit für die Raucher, beitragen könnte.

-------- /
Briefkasten dér Redaktion.

An unsere p. t. Abbonenten, welche mit (lem 
Pránumeratíonsbetrage noch im Rückstande sind, 
richten wir das Ersuchen. uns denselben post- 
wendend einzusenden.

Herrn F. K. In R. Sie scheinen auch Einer 
1 von den jenigen zu sein, die sich gerne die heis- 
sen Kastanien aus dem Ölen von Andorén heraus- 
holen lásson wollen. Warum besorgen Sie dicse 
Ilire Angelegcnheit nicht selbst?

Frau B. Sch. in B. W r habén Ihnen béréi Is 
rnitgethcilt, dass Sie kein Recht habén «tie 
Trafik zu v rkaufen.

HilfsreJakltíur; Ferdinand Heitat.
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