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A török dohány egyedáruság.
Kurópn egyik legfiatalubh dohán y- 

monopóliuma a törökországi, amennyiben 
1884-ben alakult meg. Ott is, mint a leg
több országban, egy bevándorolt, valami 
Baltazzo Leonidas nevű ember ragadta 
meg az alkalmat, látva, hogy a török 
állami adósságok kezelösóge nem tesz 
szert annyi jövedelemre, amennyit ebből 
a jövedelmező üzletből ki lehel hozni és 
előterjesztéseket adott be, melyek azt 
czélozták, hogy Törökországban a dohány- 
monopólium alakuljon meg. A vezető 
körök belátták, a liallazzo okoskodásának 

''helyességét és belementek az ügy tárgya
lásába. Több havi huza-vona után végre 
Ualtazzo közbenjárására Hanque Imperiale 
Ottomane,, a Wiener C.redit-Anstalt és a 
berlini Mleichröder ezég egyesüléséből 
megalakult a monopólium, Régié ro-ivte- 
ressée des Tabans VEmpire Otloman ozitn 
alatt. A részvénytársaság, mely 100 millió 
frank alaptőkével kezdte meg az üzemet, 
egyelőre 40 évre kötött szerződést a török 
kormánynyal. A feltételek főbb pontjai a 
következők voltak :

a) A török állami adósságok kezes
ségének évente 750,000 török font fize
tendő.

b) A monopólium nettó haszna bi
zonyos meghatározott arányban osztandó 
fel az állami adósságok kezelösége, a török 
kormány és a részvényesek közölt.

c) A török kormánynak feltétlen 
ellenőrzési jog biztosítandó.

Most már megalakult a monopólium 
és a lehető legnagyobb ambiliöva), agili
tással láttak hozzá a munkához, de mint 
a legtöbb részvénytársaság, első évben 
nagy veszteségekkel dolgozott. Az 1885- 
1887-ig terjedő időszakban a monopólium 
pontos vesztesége :t(i millió arany piasz
ter volt. Már a kővetkező években nye
reséggel dolgoztak. mert az 18,Si) — !ll!-ig 
terjedő években évente átlag 2s db 
millió arany piaszter nyereséget mulat
hattak ki.

Ez a nyereség évről-évre nagyold), 
mert, mint a kimutatásokból láthatjuk, 
ma már a negyedévi kimutatásukban 
körülbelül 18 19 millió arany piaszter
szerepel. Az összes feldolgozásra kerülő 
anyagot a monopólium dohánygyáraiban 
(Konstantinápoly, Szaloniki, Sniyrna és 
Kamsun) dolgozzák fel.

A leveles, nyers dohány bevásárlásá
val, kezelésével és eladásával sok keres
kedő ezég foglalkozik, melyek közül a 
llerczeg I,. II. és Tsa, valamint a Eratelli 
Allatini ezégek a legszámottevőbbek. Ezek
nek nagy raktáraik és dohánykikészitő-

telepei vannak Nanduban, C.avallában és 
Drámában.

Ezek a kereskedelmi házak veszik a 
termelőktől a dohányt s aztán raktáraik
ban teljesen kikészítik, valamint kereske
delmi tekintetben használhatóvá teszik.

A török dohányok közül még a laikus 
előtt is ismeretesek az elnevezések, a 
mennyiben ezen dohányok világhírre tettek 
szert. Ami dohányjövedékünk leginkább 
az európai Törökország dohányait vásá
rolja u. m. I’urzicsán. Kír és Ghiubek 
(Yaka) dohányt, azonban keverési ezélokra 
használ Aya. Soulukot, mely már ázsiai 
Törökországból való.

Tapasztalataink tanítják, hogy a do
hány minősége föképen 2 faktortól függ, 
ezek a talaj s az éghajlat. A legjobb 
dohány a kötörmelékes, meszes vörös
agyagos földben terem.

Európai Törökország 4-féle dohányt 
1 termeszt, u. m. Purziesánt, Kirt és Gbiu- 

heket (Yakát). A l’urziesán-dohány nyeles, 
hosszúkás és szivalaku sárga kis levél. 
Ezt a dohányt kedvelik nálunk leginkább 
azok, akik enyhe jó aromáju czigarettát 
szerelnek. A Purziesánt körülbelül 6 köz
ség termeli. A Kir-dohány már erősebb 
s minőség dolgában többféle. A legszebb 
Kir-dohány Kirben és Mabalaban terem. 
A török dohányok királya a Ghiubek 
(Yaka) dohány, melyet Xanthi vidékén a 
Karassu folyó által kettéválasztott Yaka 
és Karli-Yaka vidék 1 ti falujában termesz- 

! lenek. Ez a kicsi, mindhárom dohány- 
faj között legkisebb, levelű sárgás és sárgás
barna levél Törökország büszkesége. 
A magyar dohányjövedék különlegességi 
czigaretta és török pipadohány gyártmá
nyainak legdrágábbjaiban ezen dohány is 

: szerepel. így pl. a Ghiubek és Sphynx 
ezigareltákban, valamint a kiváló finom 
török és Szultán llór dohányok már a 
Ghiubek levelek különböző osztályainak 
keveiéke.

Mint fentebb említettem, a magyar 
dohányjövedék basznál ázsiai török do
hányt is a Smyrna környékén termő Aya 
Soulukot. Ez a dohányfaj valószínűleg 
különös trágyázása által végezi azt a saját- 
szerü ízt, illatot és zamatot, mely egyet
len dohányfajtán sem található. Ebből 
dohánygyárainkban rendesen keverékhez 
H lVot használnak. Van aztán még egy 
ázsiai török dohányunk a Lattakia, mely 
Syriában terem, teljesen fekete szinü. 
zamatos, különös izii, szintén kitűnő ke
verékanyag.

Törökország ezen néhány fajta do
hánya világhírre lett szert. Igaz ugyan, 
hogy kitűnőek minőségileg, de azért igen 
nagy része van ebben az okszerű keze

lésnek is. Ezzel a pár fajta dohánynyal 
ellátja az egész világot, próbálták már 
másutt is termeszteni, de ezen kísérletek 
talán csak Oroszországban és részben 
Homániában sikerültek.

Ileltai Nándor.

Kaszinók.
fai. Vannak a fővárosban társas össze

jöveteleket ezélzó egyesületek, melyeknek tagjai 
kiváló társadalmi állásnak. Ezen egyesületek, 
kaszinók kaptak egy óriási privilégiumot, me
lyet lehetőleg ki is haszná’nak. Ez a privilé
gium a külföldi szivarok és czigaretták árusí
tása a kaszinó helyiségeiben, még pedig azon 
külföldi gyártmányok, melyek a magyar dohány
jövedék lajstromában elő nem fordulnak, tehát 
direkte a gyárosoktól kell azokat megrendelni.

Hát ez eddig lehet ugyan jogos, de semmi
képen sem észszerű dolog. Mert ezen kaszinók 
tagjai, mágnások, gentryk, lipótvárosi tőkepén
zesek stb. Egyedüli vevöközönsége ma a magy. 
kir. dohányjövedék különlegességi áruinak s 
ha maga az állam mondja ezeknek, az
zal. hogy részükre megengedi a külön kül
földi gyártmányok behozatalát, miszerint ne 
szijják a jövedék különlegességi gyártmányait, 
sem pedig a külföld szivarjait, czigarettáit, 
akkor nem tudjuk, hogy voltaképen ki számára 
gyártják ezen külön és drága munkaerőt igénylő 
gyártmányokat.

A kaszinók komornyikjai igen jövedelmező 
fökeresetre tesznek szert, mert a tagok nem
csak, mint elő van Írva, a kaszinóban szijják 
ezen külföldi gyártmányokat, hanem laká
sukra, sőt vidékre, birtokaikra is küldetik ma- 

( guknak.
Azon az egy körülményen csodálkozom 

csak, hogy a különlegességi árusok ezt minden 
retorzió nélkül tűrik, nem szólalnak fel, pedig 
pl. a pesti különlegességi árus valószínűleg a 
mikor a különlegességi árudáért folyamodott, 
kalkulácziójába ezen körülményt számba nein 
vette. Legjobb vevőit a jövedék maga elszok- 
tatja tőle s igy valószínűleg nem is találja meg 
azt a hasznot, a mit remélt.

Volna azonban egy indítványom, mely 
által egyrészt ezen anomáliának egy és min
denkorra véget lehetne vetni, másrészt pedig a 
külföldi dohányáruk becsempészését teljesen 
meg lehetne szüntetni s ez az : adja meg a 
pénzügyminiszter a különlegességi árusnak alt a 
jogot, a mit most a kaszinók élveznek, adja meg 
a saját közegeinek, a hol a jövedék is hasznot 
lát, legyen a különlegességi árudákban egy álta
lános árjegyzéke a külföldi összes jobbfajta szi
varoknak és czig a réti óknak, ahol az illető tevő 
már vámostul együtt rendelhesse meg azt a kül
földi gyártmányt, melyet akar és vonják meg 
ezen jogot a kaszinóktól.

Ez jogos és méltányos eljárás volna, de 
még észszerű is ! Ajánlom ezen javaslatomat ö 
exczellencziája a pénzügyminiszter b. figyelmébe 
azon megjegyzéssel, hogy az osztrák testvér
jövedéknél az már régóta be van vezetve.

Az a szivaros ugyanis, a ki valami külö
nös Havannát akar színi, szíjjá, ha jólesik s 
nem akarja inkább a mi egészséges, jó külön
legességi gyártmányainkat színi, de ne kénysze
rítse rá ezeket maga a jövedék a törvénytelen
ségre.



DOHÁNYÁKUSOK KÖZLÖNYE.

Lapunk szerkesztője a „Magyar Szó“-ban 
a következő czikket tette közzé, melyre e 
helyütt is felhívja az illetékes körök ügyeimét.

Vendéglősök, kávésok külön
legességi dohányárusok.

A múlt napokban egy rövidke hir járta 
be a lapokat, mely illetékes és érdekelt körök
ben a legnagyobb feltűnési keltette. Arról volt 
szó ugyanis, hogy a vendéglősök és kávéház 
tulajdonosok szövetkezete folyamodott a pénz
ügyminiszterhez, adná meg nekik a jogot, hogy 
különlegességi dohánygyártmányokat árulhassa
nak. S a miniszter teljesítette a kérést.

A dohányjövedék folyton azt hangoztatja, 
hogy a különlegességi gyártmányokat a szük
ség kényszere folytán gyártja csak, miután a 
külföldről vett, valamint a belföldön beváltott 
dohánylevelek között találtatnak oly kitűnő 
minőségű, de csekélyebb mennyiségű áruk, 
melyek sajátságos tulajdonsággal bírnak s ha a 
rendes, divatozó eljárás szerint dolgoztatnának 
fel, nyomtalanul elvesznének, mig gondosan 
kiválogatva, kiváló minőségű gyártmányokhoz 
szolgáltatnak anyagot. Ez a gondos kiválogatása 
a legjobb minőségeknek, valamint a kiváló 
gond a gyártásnál az árut megdrágítja s igy 
a dohányjövedék nyereségét ezen gyártmányok
nál tetemesen leszállítja. így hát a dohány
jövedék nem fektet arra nagy súlyt, hogy ti 
különlegességi áruk nagyobb forgalmat érjenek 
el, miután pro primo nincs annyi oly kiváló 
minőségű anyaga, pro secundo ezek gyár
tásához a legjobb munkások kiválóan gondos 
és sokkal lassúbb, tehát drágább munkája 
szükséges, tízekből következik, hogy a haszon 
is jóval csekélyebb.

Többször volt szó arról, hogy a főváros
ban még egy különlegességi árudát nyissanak, 
de mindannyiszor belátták az illetékes körök, 
hogy ez czélhoz nem vezetne, ellenkezőleg, 
lehetetlenné tenné a már meglévők megélhe
tését, az uj árus pedig minden haszon nélkül 
dolgoznék, ez pedig nem lehet a dohányjöve
dék intencziója.

S most mégis jogot adnak a vendéglői és 
kávéházi pinezéreknek, hogy különlegességi 
gyártmányokat árusíthassanak.

Igaz ugyan, hogy a szabályzat eltiltja azt, 
hogy egyesek a dohlnyjövedék gyártmányait 
akár olcsóbban, akár pedig drágábban árusít
sák, mégis ezek a privilégiummal ellátott kü
lönlegességi árusok egy 8 krajezáros szivarért 
10 krajezárt, egy 15 krajezáros szivarért 20 
krajezárt, egy csomag 88 krajezáros czigaret- 
táért 1 forint 15 krajezárt kérnek a vendégek
től és ezt a jövedék tűri.

Hol van itt az igazság, észszorüség ? A 
jövedék a saját árusait óriási ellenőrzés alatt 
tartja, azokat az embereket, akik a 120 millió 
korona jövedelmet arezuk verejtékével, kizáró
lag az államnak szentelve munkásságukat, 
szerzik meg s most egy külön foglalkozási ág
nak óriási privilégiumot ad s még amellett sze
met huny azok jogtalan s törvényellenes eljárá
sával szemben.

A múlt napokban adott ki az osztrák 
pénzügyminiszter egy rendeletet, mely szerint 
a kávésok és vendéglősök igenis árulhatnak 
dohánygyártmányokat, de kicsinvbeni, tehát a 
rendes áron. A ki ez ellen vét s csak egy 
fillérrel drágábban is ád dohánygyártmányt, az 
jövedéki kihágást követ el s az ellen rögtön 
megindítják a legszigorúbb eljárást, tíz a ren
delet nálunk is elkelne s akkor majd meglátjuk 
hányán fognak különlegességi áruk darusításá
val foglalkozni. Mert nem elég, hogy tönkre 
teszik a trafikok üzletét a fővárosban és a 
vidéken egyaránt, de még a kincstár szabály
rendeleteit is kijátszszák, eltekintve attól, hogy 
a közönséget károsítják.

A vidéken például a szállodás, kinek 
kávéháza és vendéglője is van, az összes in
telligensebb idegeneket és a lakosság jó  részét 
is elvonja az ottani trafiktól s azokat tönkre 
teheti teljesen. S nem elég, hogy ezt jogosan, 
a kapott privilégium folytán teheti, még a do
hányárukat óriási ázsióval adja el.

Nem hiszem, hogy találkoznék a jövőben 
olyan bolond, a ki kincstári dohányárudára 
reflektálna, egyszerűen kis korcsmát nyit s a 
mellett dohányárukat oly nagy haszon mellett 
adhat cl, a mennyit a jövedék senkinek sem 
engedélyez.

Úgy lehet, hogy ez a körülmény kike
rülte a miniszter figyelmét, mert az semmi
esetre som tehető feí, hogy a dohányárusok 
károsodását akarja. Hrlfni Nándor.

Újítások a gyártmányok 
körében.

Minden dohánygyárnak ma az a törek
vése. hogy szivarjait a kor Ízlésének megfele
lően világos színben gyártsa. A publikumnak 
u.-yanis az a megrögzött nézete, hogy a mely 
szivarnak fedőlapja világos, az gyenge szivar s 
a melyiké sötét, az erős szivar. Nem veszik 
tekintetbe azon körülményt, hogy a báb és 
burok a világos fedőlappal bíró szivarnál lehet 
fekete, mint az éjszaka, de meg ez a körül
mény sem mérvadó, mert nézetem szerint 
nem mindig a sötét levél az erősebb, főleg a 
szivar erőssége mindig a laza vagy kemény 
gyártástól, meg talán a dohány szárazságától 
függ. Mindezen körülményeket egybevetve ta
pasztalom, hogy a magyar királyi dohányjöve
dék szintén ezen szempontokat véve direktívául, 
most a monopólium fennállásának 54. évében 
bizonyos nagyobb változtatásokat és javításo
kat kíván gyártmányain eszközölni, tízen javí
tások mind azt czéíozzák, hogy a gyártmányt 
közelebb hozzák a fogyasztóhoz, az átlagos 
Ízlést véve tekintetbe, az erősebb dohányok 
gy mgitése a végczél. A mai korban a legerő
sebb dohányos is aromalikus, de mégis lehető
leg könnyebb szivart szeret, melyből esetleg 
egy másodikra vagy harmadikra is rágyújthat. 
Mondom könnyű, de aromalikus szivart ked
velnek s épp ezért nem volt helyes az eddigi 
módszer a dohánylevél kilúgozása, miáltal az 
illóolajakat, aromatikus és izgató alkatrészeket 
a dohány nagyrészben elveszti s lesz belőle 
egy izetlen valami, a mi könnyű ugyan, de 
korántsem dohány már és az egyes leveleken 

! tapadt, kilúgozott nedv, bagóié, bizonyos kelle- 
i metlen, csípős, kesernyés izt és aromát köl

csönöz, a már amúgy is majdnem indifferenssé 
vált dohánynak, tíz az eljárás még megmaradt 
a nikotinszegény szivarok gyártásánál, a hol 
magyar dohányainkat igen jól értékesíthetjük, 
mint szivarbél anyagot, valamint a Virginia- 
gyárlásnál. A Virginia és Kcnutuky-lovél 
ugyanis annyira zsíros, erős, 5— 8 százalék 
nikotintartalma, hogy azt abban az állapotban, 
a mint Amerikából szállítják, felhasználni nem 
lehet. Ennek kilúgozása tehát szükséges. Haj 
volt azonban eddig a szárításnál, a mi a Vir- 
ginia-szivarnál nagy szerepet játszik. Ma már, 
miután az ezen irányban vezetett kísérletük 
igazolták, a Zobel-féle száritó berendezéssel ez 
a gyártás roppant könnyűvé válik, mert az 
eddigelé, a leveleken visszamaradt dohányáig 
miatt kissé erősnek véli Virginia ezen uj szárí
tás állal sokkal, de sokkal hamarább szárad, 
de meg gyengébb is lesz, a mi által elértük 
azt, hogy az osztrák Virginiával egy erősségi 
fokon áll, de annál zamatosabb.

Valóban nem is tudjuk még milyen nagy 
horderejű találmány ez a száritó berendezés s 
valódi értékét majd csak akkor tudjuk becsülni, 
a mikor az egész világ dohánygyáraiban magyar 
embernek ezen nagyfontosságu találmánya lesz 

! használatos. A többi szivar is ezen szárítás 
által megtartja az eredeti, bennlévö dohány 

! izét, de sokkul enyhébb lesz.
A czigareltákat már csak mint kész gyárt- 

, Hiányokat szárítják ezen készüléken, a dohány 
! maga a régi, nem éppen a legjobb methodus 
I szerint lesz előkészítve. A török dohánygyártás

nál ugyanis ez az előkészítés, azaz a levél 
nyirkossá, nyulékonynyá tétele a fő, még pedig 
úgy, hogy az no legyen vizes, a mi méreg 
lenne a dohánynak, hanem csak éppen annyira 

i érje a nedvesség, hogy a levél száraz ne legyen.
tíz az eljárás művészet s török dohánygyáraink 

I igazgatói erre is fektetik a fösulyt.
A török gyártásbeli változások a dohányok 

keverési mennyiségéből fog állani, a mi nem 
; annyira a fogyasztóra, mint inkább a jövedékre 
I nézve bir majd érdekkel, miután a fogyasztó 

feltűnő különbséget csakis annyiban vesz majd 
I észre, hogy majd minden fajta enyhébb lesz, 

de a jövedék valószínűleg a felhasználandó 
| dohányfajták árkülönbözetében találja meg szá

mítását.
Az összes dohányjövedékek törekvése az, 

hogy a külföldi dohányhehozutalt csökkentse s 
I a saját termelését minél nagyobb mennyiség

ben felhasználja, erre kellene nekünk lőre ked
diünk és összes középfájta czigarettainkba las- 
san-lassan mind nagyobb százalék magyar kerti 
dohányt kellene kevernünk s akkor el fogjuk 
érni, illetve a dohányjövedék fogja elérni azt, 
hogy nemcsak a legnagyobb dohánytermelő or
szágok egyike lesz, de legtöbb tiszta haszonnal 
is fog dolgozni, mert ma még fájdalom, e 
téren is pénzünk jó része külföldre ván
dorol. H. AT.

21851. szám.

Árlejtési hirdetmény.
A székesfehérvári m. kir. pénzügyigazga

tóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 
tíehérinegyében fekvő Székesfehérvár szab. kir. 
városban elhalálozás által üresedésbe jött m. 
kir. dohánynagyáruda és ezzel kapcsolatos bé
lyeg és váltó-űrlap, valamint különlegességi 
dohányárudának betöltése ózdijából ezen m. 
kir. pénzügyigazgatóságnál az IÍI04. évi augusz
tus hó 2-án délelőtt I I órakor írásbeli ver
senytárgyalás fog tartatni.

A dohánynagyáruda, mclylyel kapcsolato
san a vállalkozó köteles egyszersmind a bélyeg 
és váltóürlapok árusítását is I 1 W o  törzsdij 
mellett kezelni, továbbá a különlegességi 
dohányáruda azon versenyzőnek adományozta- 
tik, ki erre alkalmasnak találtatik és a ki szá
zalékokban kifizetendő legkisebb törzsdijat kö
veteli. Mindazonáltal a kincstár fenntartja ma
gának azt a jogot, hogy a versenyzők közt 
szabadon választhasson, miért egyik ajánlattevő 
sem támaszthat igényt azért, mert olcsóbb aján
lata el nem fogadtatott.

tízen különlegességi és dohánynagyáruda 
tartozik dohányanyag készletét a budai ni. kir. 
dohányraktárból, a bélyeg- és váltóürlap-készle- 
tét pedig a székesfehérvári m. kir. adóhivatal
nál beszerezni.

A dohánynagyáruda az 1005. évi forgalma 
822.520 korona, avval kapcsolatos dohánykis- 
árudája 15 051 korona különlegességi dohány- 
árudában 77.025 korona, és végre a bélyeg- és 
váltőürlapárudában 15.520 koronát haladta meg.

A volt dohánynagyárus a dohánynagyáruda 
kezelése után 1%, azaz egy százaléknyi, a 
különlegességi áruda kezeléséért 2'5°<». azaz 
kettő és öt tized százaléknyi és a valódi havanna
szivarok eladásáért (1) egy százaléknyi eladási 
dijat élvezett, tízen dohánynagyárudával kap
csolatos dohánykisáruda, valamint bélyeg- és 
váltóiirlap kicsinyben való eladással is van 
összekötve, vállalkozó kérelmére a dohánynagy
áruda továbbra is valódi Havanna-szivar e l
adásra kibővilhelö.

A kincstár azonban nem kezeskedik az 
ezen áruda versenytárgyalásának alapul szol
gáló forgalom változatlan fenntartásáért és 
azért ugyanazon okból a törzsdij utólagos fel
emelése meg nem engedtetik, sem akárminemü 
kártalanítási igények tekintetbe nem vétetnek.

Csak a dohányforgalom után járó tözsdij 
képezi az ajánlat tárgyát.

A dohánynagyárudai bizományos köteles 
állandóan a dohánynagvárudában 72.000 korona 
és a különlegességi dohányárudéban piaiig (KXX) 
korona értékű csonkittallan, avval együttesen a 
forgalmi viszonyokhoz képest a m. kir. pénz
ügyigazgatóság által meghatározott és legalább 
14 napi szükségletnek megfelelő dohányunyagot 
mindenkor készletben tartani.

Pályázni kívánók tartsanak L kor. bélyeg
gel és a fontérintett dohányanyag-készlet érték
összegének megfeleli) 10 százalék, azaz 78.(XK) 
korona bánatpénzzel, vagy ezen összegnek va
lamely magyar királyi adóhivatalnál letételét 
igazoló nyugtával igazoió ellátott Írásbeli aján
latokat folyó év augusztus hó 2-án délelőtt 10 
óráig a székesfehérvári magyar királyi pénz
ügyigazgatóság főnökénél benyújtani. Az aján
lathoz csatolandó még az erkölcsi, vagyoni és 
a nagykorúságot igazoló bizonyítvány is.

Vidéki nagy- és különlegességi árudában
eUiriiNÍtó9

ki a megrendeléseit és könyvvezetésben jártas, 
augusztus 15-éro fölvétetik.

Ajánlatok fizetősigónynyel és bizonyítványokkal

Porjesz  L. Lajos, Z ilah ra
küldendők.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.



D eu tsc h e r  Theil

„D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E 4-
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  Ut die Verniehruiiy dér Verachliiasslolicn ein Vortheil odor i'in Niichlheii ? — Verrnischto Nachrichten. Urielkaslen dér Hedaklion.

Ist die Vermehrung dér Ver- 
schleissstelien ein Vortheil oder 

ein Nachtheil ?
lioi dicsér Frago handelt os sicli in erster I 

Hoilie darum fiir won ?
Für dió Staalskasse, das Tabakmonopol, 

beziehungswcise dió königl. ungarische Tabak- 
regio, ist dió Vermehrung dór Versohleissstollcn 
cin Vortheil, dóim warurn V

WoiI natürlicherwoiso dió Hoquomiiobkoit | 
dós Kauohers auf Schritt und Trilt dió Zigarro j 
odor dic Zigarrette, oder das Piickchen Tabuk 
fíndot, wo und wann er es eben braucht. Weil 
dór Artikol lciolit und Jodcm zugiinglich, daliéi*, 
gemass dór gesohiifllichon Praxis leiehton Ab- j 
satz íindol. Und weil schliesslioh grössero Vor- | 
rallie in dón Verscbleissen lagern, wodurch j 
stots cin bedeutonderer Vorrath an l'ertigon j 
Tabakprodukten anstatt in dón ürarischcn Ta- j 
bak magazinon, in so und so viclon Geschalts- i 
lokálon vorhandon ist, wodurob das Kapital dór j 
Verscliloisser und nicht dasjonige dós Aerars j 
invcslirt wird.

Kinő andere Frago ist jodoch diejenige, 
ob dió Vormobrung dór Versoliloissstellon fiir 
dió Verschleisser vöm Vortheil ist. Kntsobieden 
muss dicső Frago vernoint werden. Jodoch gibt 
cs auch hier ein -  Aber, und das beslebt j 
darin, dass biorunter lediglioli dic Verschleisser 
in dór llauptstadt, wie in dón Urovinzstüdten 
gemeint sind.

In dér llauptstadt und in den Provinz- | 
stadion sind diejenigon Vorschloisser, vvelche ; 
ihr Geschüft ausschlicsslich dóin Tabakver- i 
schleissc widmon, unter állón Umstanden vor ' 
Konkurronz zu schonon. Nmen gebührt die | 
Riicksichtnalune auf dic verhaltnissmassig hő
ben Kosion, welche sic zu tragén habon, lemér : 
darauf, dass sió von dem Krlrtigniss ihros Go- 1 
se hal los zu oxistircn vermögon.

Ausgcnommcn bievon müchten vvirjedoch 
jené Vorschloisser habon, dic ibre Gosohiirtc 
mit anderon ertragnissreichen Ariikéin verbun- 
don habon. Hiozu ziihlon fást sammlliche Vor- 
seldeisser dós Kxtravillans und dós erweiterten 
'rorriloriums dór Mauptsadt. In solchen Gegen- 
don wird die Krrichtung von neuon Versohloiss- 
stollen zűr Pllicht, weil sonst dór Konsum dér 
Tabaklabrikatc kolossal eingeschrankt wird.

In Arboitervierleln isi darauf hauptsüeh- 
lioh zu aeliten. Da bestehen Groisler, Wirthe 
und Kantineure, wclcho zum Heispiol oino 
Traíiklizenz mis dem Grundé nicht erhallen, 
woil in dér Nillie sich ciné Traíik bofindot. 
Was geschiehl nun ? Dér Arbeiter, wolchor bo- 
kannllich dió Wocho über auf Arbeit geht, 
entbehrt des Packohon Tabaks und dór Zigarro, 
denn or hal das Gold nicht, wclchos zu kaufen, 
bői den Traüknntcn aber koinon Kredit. Mán 
möchtc cs nicht glauben, auf Millionen Kronen 
belüli fi sich dér Ausfall an Konsum, dér hio- 
dureb enlsteht. Und wer geniesst den Vortheil? 
Ktvva dió beslebende 'Urálik ? Keino blasso 
Id co ! Das Pitékében Tabak wird cinfacb nicht 
goraucht, das Gold hiefür in Schnaps vertrun- 
kon, weil dicsér auf Kredit zu habon ist.

IJnscres Krachtons nach uber hat dió 
königl. ungarischo Tabakregie in erster Hőibe 
fiir cinen sich stots steigornden Konsum dér 
Tabakprodukte zu sorgon lliorin steokt eben 
dió Kunst, oinon Absatz zu erhöhen, worm 
allén Kloinigkoiton, dió sich auf dicsem Gebiote 
goltond maciién, nachgespürt wird. Dériéi Dingo 
vormag natürlich dér Hcrr Finanzwach-Respi- 
ziont, dóm mán ein Gosueh zum Hoferato hin- 
ausgibt, nicht zu erwilgen und nicht zu bour- 
thoilon, wenn os sich mii dió Aufstellung oincr 
neuen Trafik Imiidéit. Solelie Dingo míissen 
grosso Hcachtung fiúdon in dón Icitenden Kroi- 
son und iibcrall dóri, wo dem VVohle dós Ta- 
bakmonopoles cin ontsoheidondos W ort zu- 
komml.

Vermischte Nachrichten.
Das österreichische Tabak-Monopol. V\renn 

das Krgobniss dós öslerreichischen Tabak- 
Monopols im zwoiton Semostor des Jahres 
P.1U4 das gleiche sóin sollto, wio das dér ab- 
gclaufonen sochs Monato, so dürfto dics oincr 
Stoigorung von rnehr als sieben Millionen Kronen 
enlsprochen, cin Pilis, wie os bisher noeh nie- 
mals dagowesen.

W ir konstatiren mit V'orgnügon dioses 
erlrculicho Kesuitat des Schwesterlandes, schon 
aus doni Grunde, weil os stots beobachtet 
worden kaim, dass die Vcrhaltnisso auf dem 
Gebiote des Tabak-Monopols in Oeslerroich 
mit donon in Ungarn ziomlich identisch sind 
und sich daher mit Hecht voraussetzon liisst, 
dass auch das ungarischo Tabak-Monopol 
cinen ansehnlicben Mohrkonsmn zu verzoichnen 
babon wiid.

Wenn gloichwohl verhaltnissmassig kein 
gleiohos Hesultat orzielt werden wird, so ba
bon dabei verschiedene Ursachon mitgespiolt, 
wozn in erster Hőibe die gánzlioh misslungeno 
Krnto, wolche boreits anticipando ihre Wirkung 
ausübt, verschwiogon kann aber auch nicht 
worden, dass dió Verschleissverhalfnisse auf 
den Gang einos Geschaftes oinon milohtigon 
K nfluss ausiiben. VVohl seben wir auch in 
Oesterreich, dass dór Staal just nicht in 
splendider W eise fiir das Fortkommen seiner 
Verschleisser sorgt und dass auch dórt, na- 
montlich in Hühmen, Mahren und Schlesien, 
dór Grosstrafikant haufig von dem Vcrkaufo 
von Zucker, Kallóé und Gandis lobi, indoss 
kann gloichwohl nicht goleugnet worden, dass 
oino gowisse Norm und ciné gewisse Ordnung 
in dóm Verschleisserverhaltniss liogt, dió bei 
uns vollstiindig mangelt. W ir meinen dabei 
keineswegs die Aulsicht, welche iiber den 
Vorscbloiss geübt wird, sondern lediglich dió 
Personon, an welche Lizonzen vcrabfolgt 
werden, wio auch das System, nach welchem 
dem Kleinverschlcisser immerhin cin gewisser 
Nutzen zu Gulc kommon muss, soll dió Ver- 
schleissstellc nicht sistirt worden. In Oester- 
roicb scheint mán klugorvveise mit dem Huma- 
nitiitssystem bei Krtheilung dér Lizonzen ge- 
brochon zu habon, wobei mebr darauf gosehen 
wird, wieviel Gold dór Bowerbcr in das Ge
schaft investiren kann, als wieviel Kinder er 
zu ermihren hat. Mit Ausnahmo jenér Ver- 
scliloissstellon, die in den Dörfern natürlich 
nur vogetioren, beíindet mán sich in jeder 
Tabaktrafik, als ob mán in cinem rcgelrechten 
Tabak- und Zigarrengesobafte wilro. Und das 
Iliidet einen sohr festőn Vortheil. Kin taug- 
lichos, gut funktionirendcs Vcrschleissernetz, 
hobt dón Konsum, ein sehlechtos schadet ilim. 
Dér Krfolg, dón das österreichische Tabak- 
Monopol zu verzoichnen hat, liogt dórt in dón 
administrativen Verhiiltnissen woit mehr, als 
in den tcchnisohon. Bei uns scheint das um- 
gokohrt zu sóin, was umso bodauerlioher ist, 
als das gleichwerthigo Strebcn Hoider, solch 
glünzondo Hesultate zoitigen miisste, wie sic, 
mit Kiieksioht darauf, dass hior allé Vortheile 
einor Fabrikation vorhandon sind und dicsér 
trolTlich zu Statton kommon, auch gofordort 
werden können.

Dér österreichische Tabaktrafikanten-Verein
welcher jiingst creirt vvurde, scheint boreits 
sohr rüstig dió Infercssen seiner Mifglieder zu 
vorfechten. Horoits hat or es durchgesetzl, 
dass die Finanzdiroktion dón Vorsch le issem 
bei strengstor Strafc verbioto, den Kollnern 
Provision zu bowilligon, wie es auch den 
Kollnern verboten ist, höhero Proise fiir dió 
Zigarron zu verlangon, als vorgeschrieben sind.

Dicse letzlo Verfügung isi ciné sohr gc- 
reclito und zengi von grosser Kiieksioht go- 
goniibor dóm Publikum : (lenn wenn dic Wirthe

und Kellner das Feilhalten von Zigarron damit 
motiviren, dass sie den Wünschen dós Pnb- 
likurns Kechnung tragen müssen, so durf dabei 
nicht gloichzeitig eine Vexation im Spiole sein. 
Wenn dér Gast ein Trinkgeld gébén will —  
und welcher Gast gibt denn keincs wozu 
soll er noeh auf jode Zigarro einige Hellor 
draufzahlen. Hei uns habon die Kellner das 
Hecht, fiir die Spezialitaten-Zigarren mehr zu 
vorlangen, als sie koston und die Kellner 
nül.zen diesos Hecht auch gehörig aus. Hói 
uns wünschen die Wirthe eben. dass das Pub
likum ihre Leütő bezahlen solle und nicht sie 
solbst. Ja, es ist eben eine hübsehe Saehe mii 
die Ordnung!

Klagen über schlechte Zigarren. Wenn 
es nur die kön. ung. Tabak-Hegie cinsehen 
wollto, dass durch die Kclassung eines einzi- 
gon schlechten Fabrikatos irgend einer Sorté, 
die betreflende Zigarrensorto iiberhaupt darun- 
ter leidet. Das ist gegenwartig bei dón Tra- 
buooo-Zigarron dér Fali, über die allé Wolt 
klagt. und iiber welche dió kön. ung. Tabak- 
Kogie keineswegs schmeiehelhafte Meinungsab- 
gaben zu hören bekommen würde, wenn sie 
in den Tabaktrafiken beim Kaufen derselben 
anwesend ware. Und docli liandelt es sich da
bei um ein einziges Fabrikál, namlieh das dér 
Pozsonyer Fabrik. Allé übrigen Fabrikáló gé
bén noeh an, ja sogar die Fabrikate dér Buda- 
pester beiden Fabriken sind tadellos, nicht 
minderdic Schemnitzer Trabuceo. W ir begreifen 
nicht, warurn die kön. ung. Tabak-Hegie, die 
doch dió Lcistungsfahigkeit ihrer Fabriken ken
uén muss, gerade von derjenigen, die sie am 
schleehtesten erzeugt, grosso Massen anferti- 
gon liisst, die fiir Monalc ausreichen. Und da 
erinnern wir gleich daran, dass dér „Dohánv- 
árusok Közlönye* schon seit vielen Monaten 
über die schlechte Oualitüt dieser Zigarren 
klagt und auch bereits zu jener Zeit darüber 
gcklagt hat, als dicse Zigarren, welche jetzt den 
Kaucher schaudern maciién, noeh nicht existirten, 
zumal wie gesagt, wir von jeher kein sonder- 
liches Vertrauen zu dicsem Fabrikate liatten.

Wir denken, dass es dic kön. ung. Tabak- 
Hegie in Folgc dér in dicsen RIattern nieder 
gelegten Meinungsabgaben sehr leicht hat, 
rasehe Umandorungen vorzunehmen, zumal wir 
uns angelegcntlichst darum kümmern, wie im 
Publikum eine oder die andere Sorté aufge- 
nommen wird und das Hesultat dieser Mei- 
nungsabgaben zum Nutze dér Saehe selhst 
hier offen aussprechen. Gegenwartig klagen 
Tausende von Verschleissern und Hauchorn über 
die schlechte (Jualitat dér in Kede slehenden 
Zigarren. was natürlich vöm Laienpiiblikum 
ausserordentlich übertrieben wird.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn —  — , Wien. W ir danken bcs- 

tens fiir Ilire Miltheilungen und werden in 
nachster Nunimor davon Gebrauch maclion.

Herrn B. G.. Wien. Nőin, bei uns isi das 
anders. Ausschreibungen erfolgen nur bei er- 
lodigten Grosstrafikon. Im Uebrigon goíiillt uns 
wcdor dér Modus, wie er bei Dinen, nocli bei 
uns iiblich ist, denn dér Verkauf einos Kon 
sumartikels, wie Tabak und Zigarron, logt doni 
Vorkttufer oino solche Sumine von Arbeit. 
FJeiss und I ’flichlon auf, dass es absurd isi, 
von cinem Gnadcnakte zu sprechen, dem 
irgend jemand theilhaftig wird, dér eine Lizonz 
orluilt; schon doshalb aber auch, weil dér 
Verdiensl dabei den gewöhnlichen Taglölinon 
im günstigston Falle nahokommt.

Herrn Rúd. Dr. L , Berlin. Unsor jüngstes 
Schreiben an Sie kam als unbostellbar zurück. 
Weilon Sió zűr Zeit wirklich anderswo ? Kitten 
um Mitthcilung. Herzlichen Gruss.



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

A legjobb gyufa a legolcsóbb!! %
Kétségtelenül ilyen a kővetkező, mindenütt jól ismert fa jta  :

Szalon gyújtó
Millenium gyűjtő 
Népgyufa 
Germán gyula 
Krokodil „

B i z t o n s á g i  g y ú j t ó :
Honvédszobor gyűjtő j Krokodil gyufa
Millenium „ Kittől torony gyula
Népgyufa í
Buzbrothers (svédgyufa j lelegrál •>

karddal) Pearlmatcbes.
le gu tó b b  P á r iá b a n  1900 -ban ,E zen  fa jo k , k itűnő m inőségüknél fo gva , több v ilá g k iá llítá so n  nyertek  dijakat,

O ran d  P r ix  t és a ra n y  érmet. (P o ja tz i czég.i

D A ltT A Ü  §. <?« T Á R S  A L Ő T T E K  Á «  O i  T
V., Hold-utcza 9. VI., Kem nitzer-utcza JO.

A világ
le g ism e rte b b  és 
le g ré g ib b  gyá rt

mánya !

M inden kis- és nagytözs- 
dében, valam int nagyke
reskedésekben  kapható.

Á lte s te s

re n o m irte s F a b r ik a t 

dé r W e l t !

Zu  habén in allén Klein-  
und G ro ss tra fiken  und 

G rosshandlungen.

F e lt ű n ő  ú jd o n s á g .
i

Minden hirdetés felesleges, a do- 

hAnyzó egyszer veszi ős löbbő 

rrií'ist nem szíhat -

j leg jobb  valódi francz ia

I szivarkapapir és szivarkahfively.
| G y á r i  paktáv:

Goldzieher Gézánál
IlndapeNt, V., NiiN-utcza ÜÍO. Nzáim.

D E L IC E
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