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Rosszak a szivarok.
Az egész világ ezt mondja, a sziva

rozók körében mindig erről beszélnek, a 
közönség panaszkodik miatta a dohány- 
tözsdésnek, ezek megint a dohánynagy- 
árusoknak, de mindez mitsem használ, a 
szivarok rosszak s napról-napra rosszab- 
bakká válnak.

Hogy miben áll rossz voltuk?
Százszor is mondtuk ehhez hasonló 

eseteknél, hogy nem a mi dolgunk a 
dohánygyártmányokat szakszerű kritika 
alá vonni, bár ez is eléggé kedvezőtle
nül esne ki. A szivarok rosszak, nem 
égnek jól, nem bírnak illattal, vagy ha 
igen, nem kellemessel, a felső boriték- 
levelük nem sárgák, sem nem barnák, 
de nem is feketék. Némelyike tultömöt- 
ten, mig a másikok nagyon lanyhán van
nak csavarva, röviden, rosszak a szivarok.

Semmi esetre sem akarunk valakit e 
nagyon kedvezőtlen és a dohányjövedé
ket határozottan károsító tények miatt 
felelősségre vonni, de mégis keli, hogy 
kívánjuk, hogy ami itt e helyen lesz 
mondva, annyiban vétessék figyelembe, 
hogy a jelenleg az árudákban levő minő
ségeket beható vizsgálat alá vegyék.

Ha már a létező szivarfajok, a kész
letben levők, melyeknek mennyisége 
milliókra számítható, rosszak, illetve 
rosszaknak tartatnak, mért legyenek 
olyanok az újonnan készített szivarok 
is. Annak ellenében, hogy kivétel nélkül 
mondunk valamennyi szivargyártmányra, 
hogy ezek egytől-egyig rosszak, önkény
telenül az a vélemény merül fel bennünk, 
hogy első sorban is a hozzá felhasznált 
anyag, illetőleg dohányfajok határozottan 
sokkal rosszabbak, mint az előbbi évek- j 
ben voltak. Ha a fővárosi gyáraknál 
kezdjük meg vizsgálatainkat, úgy a ferencz- I 
városi gyárról mondhatjuk el. hogy félig- 
meddig használható Trabucot szállít, de 
ez egyedül is áll, mint aránylag jó  szivar. 
Ennek ellenében azonban úgy Ízlik az 
ettől a gyártól előállított Britanica, mint j 
valami F  szivar, olyan erő- és zamat- 1 
nélküli, hogy az ember megcsömörlik 
tőle. Gyakran azonban megváltozik ez a 
faj, amennyiben úgy véljük, mintha erős 
átható dohányt tartalmaznának, amely 
füstölésnél megtámadja a gégefót, ínyét 
és így a dohányzó idegrendszerére is 
hat. Ehhez meg az is párosul, hogy 
némely ládikoban kétfelé alakzatu szivar 
is található, t. i. gömbölyű és erősen 
préselt. Úgy véljük, hogy a gömbölyű 
szivarok készitésénél azoknak addig kel
lene száraz levegőn lenniök, mig göm
bölyű alakzatuk megmarad és nem pedig,

hogy a nedves szivar lepréselése által 
az más alakot nyerjen.

Egy alig élvezhető szivar az Erzsébet
városban készült Trabuco. Az árudába 
egész száraz minőségben jön s c?ak 
hosszas fekvés után lesz puha, tehát egy 
rendkívüli fordított változáson megy át. 
Valószínű, hogy ennél a gyárnál a kül
földi száritó módszer —  fűtés utján —  
van bevezetve, ami pedig tudvalevőleg 
árt minden szivarnak, főleg, ha az hosz- 
szabb ideig fekszik. Az eseti ges előbb 
létező illat elillan ilyenkor és a dohány 
csak többszöri meggyújtás után ég, sőt 
gyakran szenesedik is. Egy év előtt még 
jók voltak ezek a Trabuco szivarok, 
most azonban minden kritikán alul, rosz- 
szak. Az anyagban lehet a hiba, annál 
is inkább, Jmert minden dohányfaj más és 
újra más jellegzetü.

A valamikor nagyon kedvelt Trabuco 
a temesvári gyárból szintén teljesen el
vesztette jó  hírnevét. A nagyközönség 
úgy nyilatkozik, hogy úgy Ízlik, mint 
a ,.szalma11. Ezt ugyan nem hagyhatjuk 
helyben, miután meg sohasem szivaroz
tunk szalmát, de úgy véljük, hogy ezzel 
azt akarják kifejezni, hogy milyen kevés 
zamattal bir ez a szivar, ami tulajdon
képen annyit jelent, hogy ebből éppen- 
séggel semmit sem tartalmaz. Az ettől 
a gyártól készített Britanica szivarról 
csak ugyanezt mondhatjuk.

A kolozsvári gyártmányokat illetőleg 
a legutóbb mondtuk véleményt ró la ; 
átlag szorgalmasan és szépen készítik e 
szivarokat, de mindamellett olyan kiáll- 
hatatlan, visszataszító az izük, hogy ör
vendünk rajta, ha a csak félig elszívott 
szivart eldobhatjuk. Itt is, úgy látszik, az 
adatok azt bizonyítják, hogy a haszná
latba vett nyers anyag nem az igazi s 
hogy nem elég, ha a szivar alakzata 
csinos, mutatós. A  többi vidéki városok
ban előállított szivarokról nem akarunk 
beszélni, mert azok átlagosan véve rosszak. 
Csekély kivételt képeznek itt az ország 
legifjabb gyárai, de csakis az egészen 
olcsó fajoknál. Á  Regalitas, Britanica és 
Trabuco szivar, épugy az E Cuba e 
fajták, melyekre a legfőbb súlyt kell, 
hogy helyezzenek, összesen és együtt
véve rosszak s nincs rá eset, hogy 
valaha ennyire rosszak lettek volna.

A szivargyártáshoz szükséges nyers
anyag úgy látszik, hogy nen. az igazi, 
vagy tán azoknak beosztását teszik értel
metlen módon. Ez annyival inkább csodá
latraméltóbb, mert a pénzügyminiszter ur 
ó excellencziája a legutóbbi években a 
budget tárgyalás alkalmával gyakran 
hangoztatta, hogy a dohánykvalitások 
kitünően eredményeztek és ennek folytán

nagyobb mennyiségű dohánybevásárlások 
váltak szükségessé. Nem kételkedünk 

i abban, hogy a dohánykvalitások kitűnőek, 
sőt azt is elhisszük, hogy a külföldről 
hozatott boritó levelek immár korrek
tebb módon lesznek szállítva, mint az 
előbbi években történt, amint az azon 
bizonyos szállítási história által a hírhedt 
Löwentritt urnái bebizonyosodott, de 
sajnálatunknak annál is inkább kell kife
jezést adni, miként a szivarok mindamel
lett rosszak, mert éppen ezáltal igazolt
nak látszik ama feltevés, miszerint nem 
elég gondosan lesznek beosztva a fel
használandó dohányfajok. Úgy látszik, 
hogy a rossz szivarok létezését egyes- 
egyedül ennek a körülménynek lehet 

I tulajdonítani. Ezért tehát még idejekorán 
figyelmeztetjük, mialatt határozottan újólag 
hangoztatjuk, hogy a nagyközönség a 
dohánytermékekkel a legmagasabb fok- 

, bán elégedetlen s legfőbb, legsürgősebb 
j időpontnak látszik, hogy azokon javítsanak.

Beküldetett.
Tisztelt Szerkesztő úr!

Becses lapjában a legutóbb olvastam egy 
czikket a hiányzó szivarkákról; t. i. a Stambul 
szivarkákról, melyek egy ideig nem voltak kap-
1. ,«:ók. Joggal mondja ön  e czikkébeD, hogy 
azáltal támogatva lesz a külföldi gyártmány, 
amelyet itt a dohányjövedék ad el, mig más
részről a dohánycsempészet is, ha a forga- 
lomnól kivonják majd az egyik, majd pedig a 
másik szivarkafajokat. íme most ismét a „Mem
phis11 szivarkák hiányoznak, me'y körülmény 
a közönséggeli folytonos vitatkozást hoz létre, 
mert egy ember fia sem akarja elhinni, hogy 
az ilyesféle is lehetséges.

Tán a szivarkagyártás annyira komplikált és 
nehéz, hogy egyik vagy másik fajnak hiá
nyoznia kell ? Tán a gyártáshoz szükséges 
dohány nehezen szerezhető be ? Vagy egy hiva
talnok, esetleg egy gyár hanyagságának róhatjuk 
fel e hibát ? Kérek e kérdésekre választ. Mit 
mondanának, ha egy más iparág czikkeiről 
árjegyzékeket küldene szét s ha jönnének e 
czikkekre megrendelések, képtelen lenne azokat 
szállitani. Vagy tán azt hiszi a dohányintézöség, 
hogy csak neki van joga a közönségnek és 
eladónak egyaránt előírásokat készíteni és hogy 
ezeknek nincsen jogukban az áruk kiszolgálta
tását, illetőleg rendet követelni ? Mit jelentsen 
ez, hogy minden pillanatban más fogy el s 
nincs csak egy egyén sem, akit emiatt fele
lősségre vonhatnának? Az árus dolga-e az, hogy 
e rendetlen gazdálkodás miatt a közönséggel 
folyton nem kellemetes módon vitatkozzék ? Tán 
lesz oly kegyes, hogy nekem és még számos 
dohánytőzsdésnek mindezen dolgokról felvilágo-
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sitást nyújt, amiért szives fái adózásáért előre 
is köszönetét mondok.

Kiváló tisztelettel
K . P .

dohány- és szivar-tőzsdés.

Sokáig gondolkoztunk a fölött, hogy e szá
mos hozzánk és ez értelemben irt kérdésekre a 
valósághoz híven adhassunk feleletet, de az 
igazit még sem találtuk meg, miután mindama 
mentő körülményeket, melyeket a szivarka 
hiányozásokért felemlíthetnénk, félrevethetök. 
Nevetséges lenne, ha olyat állítanánk, hogy 
egy vagy más hivatalnok hanyagsága itt az indító 
ok, miután az ilyen hanyagság teljes mértékben 
meg lenne büntetve. Lehet ugyan hogy egy 
hivatalnok elfelejti megrendelni a szivarkákat, 
vagy pedig a gyarba egy ilyen Írásbeli meg
rendelést félretették, lehetséges az is, hogy a 
szivaikálc már készen is vannak és a fuvarosnak, 
akinek ezeket a dohányraktarba kellene szál
lítania, éppen valami más dolga akad, szóval 
ilyen esetek lehetségesek, de ezek csak a lehető
ségeknek a találgatása, ami semmi által nincs 
bebizonyítva s amit meg is kellene bocsáta
nunk, mert tévedni — emberi dolog.

Amint már említettük, sokat gondolkoztunk 
afölött, hogy vájjon aü okozója a szivarkak 
folytonos hiányozasainak, inig végre egy álmat
lan éjszakán a tulajdonképeni valódi ok meg- 
talaltatolt, amely az egyedüá lehetséges is.

Köztudomású, hogy az államnak egyik fö- 
gondjahoz tartozik, hogy az ország egészségi 
állapota a lehető legjobb ieg en. Az aliamnak 
feladatához tartozik, hogy higiénikus újítások 
bevezetése és káros befolyások eltávolítása által, 
— mely a hygenia követelményeinek útját 
állják — a népesség javát elősegíteni Mármost 
a pénzügyminisztériumban rémillettel vettek 
észre, hogy a szivarforgalom, illetve fogyasztás 
évről-évre ijesztő mérvben növekszik. Valószínű, 
hogy a legfőbb országos közegészségügyi taná
csost kérdezték meg s valószínű hogy ez egész
ségügyi közeg e kérdésié igennel felelt s lalan 
meg hatarozottan intette őket, hogy altul óva
kodjanak. Most tehát arrói volt szó, elmés 
módon a forgalmat kevesbíteni. Nos tehát ezért 
időközonkint egyszer az egyik, másszor a másik 
szivarkafajtat kifogyni engedik, hogy az illető 
ezigarettázó leszokjék a dohányzásról. Kz az 
eszme kitűnő s ha ezen dicséi etr eméltó szándék 
igazán létezik, úgy bizonyíthatjuk, hogy a szi
varka fogyasztás rövi 1 idő múltán igazán örven
detes módon fog hanyatlani. Ha azonban vannak 
köztük oiyanok, kik a szivarkahiány miatt jól és 
rosszul élezelödnek, hát csak mondjanak ostoba 
kritikákat, hisz nyilvánvaló, hogy hiányzik 
nekik e nemes intencziónak a kellő megértése.

Észrevehető, hogy igyekeztünk kitalálni valódi 
indokát ama körülménynek, hogy a legnagyobb 
forgalomnak örvendő szivarkak mert hiányzanak 
annyiszor a dohánytőzsdében. Azt hisszük, hogy 
megtaláltuk, mert mi más indíthatna arra a 
dohányinté/őséget, hogy egy nagyon jövedel
mező ágát a dohanyjövedéknek' a szivargyar- 
tást ennyire elhanyagolja. Nagylelkűen lemond ( 
a dohányintézőség a busás bevételről, mely az 
államkincstárt gyarapítja, csak hogy azt elér 
hesse, hogy a czigarettázás kevesbüljön, hogy 
aztán végre teljesen megszűnjék

És nem kell am att mindjárt Iái mát ütni, ha 
egyik vagy másik szivarkafaj nem kapható. \ 
Ami az árust illeti, a közönsög részéről a leg
durvább bántalmazásoknak van kitéve, a meny- 
nyiszer kedvelt szivarkaját nem kaphatja; nos 
hát mindegyike azzal igyekezzék megnyugtatni 
közönségét, hogy minden a mi történik, a kö- ! 
zönség jóvoltaérl történik.

Vegyesek.
E y ujab J csapás. A lig múlik el hét, hogy a 

betörő urak ne sz.melnének ki egy tőzsdét ! 
áldozatuknak, hogy könnyen elszállítható tar
talmuktól kifosztják. Szinte hihetetlen, hogy 
rövid idő alatt mennyi tőzsdét raboltak ki, mig 
másrészről érthetetlen, hogy a tolvajok elő
szeretettel nyomulnak be a dohánytÖzsdéicbe, 
miután ennél a fővárosba sokkal gazdagabb 
szakmák is léteznek. Ami a rendőrséget illeti, 
a ok derekasan fáradoznak, hogy a banditták 
nyomára akadjanak, de ezek nerti engedik ma
gukat egykönnyen megfögfti. Nem marad 'más ' 
hátra, minthogy a rendőrség a legközelebbi I

napokon falragaszokon hirdeti, hogy a tisztelt 
betörő uraknak büntetés terhe alatt tiltatik 
dohánytözsdében betörni. De tréfán kívül, való
ban nem csekélység, hogy mennyi kalamitás 
ellen kell itt küzdeni, mert tudvalevőleg a kis- 
tőzsdés összes vagyonát üzletheiyiscgében hagyja 
feküdni s csak kevesen vannak közöttük ama 
szerencsés helyzetben, hogy pénzszekrényt sze
rezhetnének be maguknak, hogy abban tarto
gathatnak a készpénzt, bélyeget és egyébb 
értéknemüeket Egyelőre azt tanácsolhatjuk 
valamennyi tözsdésnek, hogy áruraktárjaikat, 
illetve üzletüket betörés ellen biztosítanák, mely 
legalább azt a megnyugtatást nyújtja, hogy egy 
könnyen megtörténhető betörésnél a kár meg
téríttetik. Nem igen hihető, hogy a kistőzsdések 
a másoknál történt betöréseket rendkívül figye
lemre méltónak találják mert az esetben javas
latunk már rég meg is történt volna. Nem is 
mernek gondolni arra, hogy az ilyesmi lehet
séges náluk s a legcsekélyebb ovóintézkedé- 
seket se teszik. Mar pedig ezek. mint a leg
utóbbi hét eseményei bizonyítják, nagyon is 
szükségesek.

A ,.Lonclre ,‘ -szivar végeladása. A z árusítás
ban levő „I_ondres“  Havannah-szivar, melynek 
ára eddig 100 au ként 26 korona volt, 1. é. julius 
1-étől a forgalomból eltűnik é.. leszállított árban 
1 OO-anként 14 koronáért. a pénzügyminisztérium
tól kiadott utasítás alapján, a vámház palotában 
(dohány-raktár) kapható.

1 9487 
V —m ól.

Árverési hirdetmény.
A  szurdoki dohánynagyáruda kezelésének 

biztosítására alulírott kir. pénzügy igazgatóság
nál ío ljó  évi június hó 17-én cl e. 10 órakor 
zárt írásbeli ajanlati ver.-enytárgyalás tűzetik ki.

A  betöltendő dohány nagyárudához 51 kisárus 
van anyagbeszerzésre utalva

A  dohánynagyárus anyagkészletét a m.-szigeti 
dohányai üstül szeizi be.

A dohánynag) árus eddig az általános forga
lomban levő dohánygyártmányok után (2 75%) 
kettő egész ;;'uoo százalék eladási díjban része
sült az altala megrendelt anyagok után.

A  dohánynag) ;u udával össze van kötve a 
bélyeg és váltóin lapok árulása is és az ebbeli 
készletet a m.-szigeti m. kir. adóhivatalnál 
szerzendi be.

A bélyeg és váltóűrlapok eladásából 
jutalék jár. A  nagyáruda kezelése a versenyzők 
közül szabadon választandó legalkalmasabb pá
lyázó részére adatik; a versenytárgyaláson az 
ajánlatban hozandó tözsdij mérvére való figye
lemmel.

Részt vehetnek ezen versenytárgyaláson
a) azok. akik a 000 korona bánatpénzt kész

pénzben vagy allami értékpapírban ajánlatuk
hoz mellékelnek ;

b) akik a me. kivántató szerződés kötési ké
pességgel biinak, vagyoni helyzetüket hatósági 
bizonylattal igazoljak ;

c, akik ajánlatukban kijelentik, hogy az árve
rési és szerződési feltételeknek magukat alávetik ;

(/) ha az ajánlatok a feltételek valamelyikét 
nélkülözik, figyelembe nem vétetnek;

i )  a legelőnyösebb ajánlat elfogadása lólotti 
döntés is a nagy méltóságú m. kir. pénzügy
minisztériumnak tartatik fenn.

A  dohánynagyáruda évi forgalma a legköze
lebb múlt övben az általános forgalomban levő 
dohánygyártmányok után 45300 koronát tett 
nyers értékben.

Azonban a kincstár ezen évi forgalom állandó
ságára a kistőzsdek számára nézve kezességet 
nem vállal, sem a tőzsd j utólagos felemelését 
nem engedélyezi.

Szóval semmi kai pótlási igényt nem biztosit.
A  nagyáruda vállalkozója az általános forga

lomban levő dohánygyártmányok után 1000 kor. 
értékű csonkíthatni lati anyagkészletet és ezen
felül a szükségnek megfelelő forgalmi készletet 
köteles készen taitani.

A  pályázók ajánlataikat az alább irt minta 
szerint kötelesek folyó év június hó 17-én d. e. 
10 óráig ezen igazgatóság főnökénél benyújtani 
és a következő okipányokkal felszerelni:

1. A  letett bánatpénzről szóló eredeti nyug
tával’;

2. magyar honossági és nagykorusági bizony
lattal ;

3. hatósági, erkölcsi és vagyoni állapotot 
igazoló bizonylattal, megjegyezhetik, hogy azok 
ajánlata, kik vagyoni állapotukat hitelt érdemlő 
bizonylattal nem igazolják, a pályázat eldönté
sénél nem fog figyelembe vétetni;

4. a tekintetbe nem vehető ajánlatot tevő 
vállalkozók bánatpénzei a versenytárgyalás, 
illetve az eredménynek a nagyméltós ígu in. 
kir. pénzügyminisztériumtól leendő leérkezte 
után fognak visszautalni ;

5. a legkedvezőbb ajánlatot tevő bánit pénze 
az árudának dohányanyaggal való teljes ellátá
sáig visszatartatik;

0. azon vállalkozó, ki dohánynagyárudának 
kezelését a neki előlegesen tudtul adandó napon 
át nem venné, letett bánatpénzét elveszti ;

7. a dohánynagyáruda kezelésével összekötött 
kötelezettségek és a törvények és szabályok 
ezen kir. pénzügyigazgatóságnál és a m.-szigeti 
kir. pénzügyőri biztosságnál megismerhetők.

M.-Sziget, 1901. május 29-én.

M.-Szigeti m. kir. penziigyigazgat ság.

22262.
V . 1901.

Ajánlat
A  nagyméltó^águ m. kir. pénzügyminisztéri

umnak 1901. évi május hó J 1-én kelt 29967. 
számú rendelete folytán a pécsi magy kir. 
kincstári dohánynagyáruda kezelése besziintet- 
tetik s az magán vállalkozóra bizatik. Ennél
fogva a pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság ezennel 
közhírré teszi, hogy Pécs szab. kir. városban 
felállítandó dohánynag áruda betöltése czéljából 
ezen in. kir pénzügy igazgatóságnál 1901. évi 
junius hó 21-én d. e. 1 1 órakor Írásbeli verseny- 
táigyalás fog tartatni. A  kincstári dohánynagy
áruda 1900. évi forgalma 867,095 korona 00 
fillért tett ki, a hozzáutalt dohánykisárusok 
száma 417. A  riohányanyag beszerzése a pécsi 
kir. kincstári dohányát urakt rból eszköz endő. 
Egyben kijelentetik, hogy a fennálló szabályok 
értelmében az üres tartályok beváltása meg
szűnt és a nagy árus köteles ezen tartályokat a 
a m kir. kincstári dohánynagyáruraktárból 
tulajdonába átvenni.

A vállalkozó köteles a tartásra neki elósza- 
bott minden egyes dohanyneinböl a pénzügyi 
hatósi'g által nemenként meghatározandó, jelen 
esetben 4 napi forgalomnak megfelelő 10,000 
korona értékű dohányanyagot csonkithatlan 
készletben állandóan raktáron tartani ; a nagy 
és kisáiudát Pécs szabad kir. városban élénk 
forgalmú helyen száraz és alkalmas bolti és 
raktári helyiségben elkülönítve más üzlettől 
kezelni, azt személyesen vezetni s a íenálló 
szabályokban megjelölt könyveke*: pontosan
vezetni.

A  pályázók tartoznak 1 korona bélyeggel és 
a fent kijelölt megcsonkitlmtlan 10.000 korona 
értékű készlet dohányanyag összegének meg
felelő 10% os azaz '.000 korona bánatpénzzel 
vagy ezen összegnek valamely m. kir adóhiva
tali pénztárnál való letételét igazoló nyugtával 
ellátott írásbeli záit ajánlatokat legkésőkb az 
árvei és napján 1901. évi junius hó 21-én d. e 
10 óráig a pénzügyigazgatóság főnökénél be
nyújtani.

Az ajánlathoz csatolandó még az állampol
gárságot, valamint az. erkölcsi magaviseletét, 
vagyoni állapotot és a nagykorúságot igazoló 
bizonyítványok is. A  kitűzött határidő után 
beadott vagy határozatlanul szóló vagy távirati 
ajánlatok figyelembe r cm vétetnek. A  kik szer
ződés kötésre nem képesek vagy csőd alatt 
voltak, vagy a kik jövedéki kihágás miatt elítél
tettek vagy az. allamegycdárusági tárgyak volt 
eladói, ha ily üzlettől már elmozdittattak, a 
versenyzésből kizárvák A  vállalkozó köteles a 
dohányárudét 1901. évi j ugusztus hó 1-én 
átvenni, ellenkező esetben a bánatpénze elvesz
tése mellett veszélyéte és kárára uj verseny
tárgyalás fog tartatni a vállalko7.ó bánatpénze 
a rendes készlet beszerzéséig visszatartatik, a 
többi pályázóknak a tárgyalás befejezése vagyis 
a nagym. in kir pénzügyminisztérium jóvá
hagyása után visszaadatik Hövebb fehilágosi- 
tást a pénzügy igazgatóság kerii.etében lévő 
pénzügyőri biztosok és szakaszok adnak

Pécsett, 1901. évi május hó 24-én.
M k ir. penzüyyigaiflatoság

S«*g •ilszorkeizttt : H«Ital Nándor.
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IN H A L T .  Die Zi (fnrren sind schlecht. Eingesendet. — Vermiso’ tes.

Die Zi£arren sind schlecht.
Allé Welt sagt es, int Kreise dér 

Raucher wird stets davon gesprochen, 
das Publikum klagt es den Verschleissern, 
dicse wieder den Grosstrafikanten, doch 
was i ützt es, die Zigarren sind schlecht 
und werden von Tag zu Tag  schlechter.

In was das Schlechte besteht?
Hundertemal habén wir es bei ahn- 

lichen Vorkommnissen gesagt, dass es 
nicht unsere Sache ist, die Tabakfabri- 
kate einer fachmannischen Kritik zu 
unterziehen, obgleich auch diese schlimm 
g enug ausfallen würde. Die Zigarren sind 
schlecht, habén keinen guten Brand. kein 
Aroma oder ein sehr übles, die Deck- 
blatter sind nicht gelb, nicht braun, nicht 
schwarz, manche Zigarrensorten sind ver- 
stopft, andere wieder zu locker gewickelt, 
kurz, die Zigarren sind schlecht.

W ir wollen durchaus Niemanden für 
diese áusserst schlimme und das Tabak- 
Monopol sqhadigcnde Thatsache verant- 
vvortlich maciién, alléin, verlangen miissen 
wir doch. dass maii endlich das, was 
hier an dieser Stelle gesagt wird, einer 
Beachtung insoferne werth halté, als mán 
die Qualitáten dér jetzt im Verschleisse 
sich befindlichen Zigarren genau prüfe.

Wenn schon die vorhandene Sortén, 
die Vorrathe, welche Millióm n Zigarren 
ausmachen, schlecht sind, eventuell für 
schlecht befunden wurden, warum sollen 
es auch die neu anzufertigenden Zigarren 
werden. Angesichts dessen, dass wir von 
allén Fabrikaten, ausnahmslos, als von 
schlechten Zigarren sprechen, drangt sich 
cinem unwillkürlich die Meinung auf, 
dass in erster Reihe das hiezu verwen- 
dete Matéria!, beziehungsweise die 'Bá
báké, von weit schlechterer Qualitat 
sind, als dies in früheren Jahren dér 
ball war. Beginnen wir bei den haupt- 
stadtischen Fabrikaten, so liefert die 
branzstádter Fabrik eine halbswegs 
brauchbare Trabuco diese aber ist auch 
die einzige Soite, die verhaltnissmassig 
gut ist. Dagegen schtneckt die von die
ser Fabrik erzeugte Britannica wie eine 
F Zigarre, so ganz ohne Kraft und Aroma, 
dass sie anwidert. Haufig aber iindert 
sich diese Sorté insoferne, als mán ve - 
nieint. die Zigarren cnthalten cinen 
scharfen Tabak, J dér beim Rauchen, 
Rachen und Gaumen angreift und sich 
dem ganzen Nervensystem des Rauchers 
mittheilt. Dazu kommt noch, dass in mán- 
chem Kistchen zweierlei Formen von 
Zigarren vorhanden sind, niimlich runde 
und stark gepresstc. W ir denken, dass 
bei Anfertigung dér rundén Zigarren 1 
diese insolange dér trockenen Luft aus- 
gesetzt werden müssten, bis die runde 
Form bleibt und nicht durch das Ein- 
pressen dér nassen Zigarren eine andere ; 
Form erlangt.

Eine kaum zu geniessende Zigarre ist 
die Trabuco dér Erzsébetvárosi Fabrik. 
Sie erscheint im Verschleisse ganz tro- 
cken und wird erst nach langem Lagern

wcich, alsó eine mcrkwürdige umgekehrte 
Wandlung. Wahrscheinlich ist bei dieser 
Fabrik das auslandische Trockensystem 
mittelst Heizung eingeführt, ein Umstand, 
welcher bekanntlich jeder Zigarre schadet, 
namentlich dann, wenn sie langere Zeit 
liegt. Das etwa vorhandene Aroma ver- 
flüchtet in diesem Falle und dér Tabak 

i brennt nur nach öfterem Anzíinden, haufig 
kohlt er sogar. Vor einem Jahre waren 

j diese Trabucos noch gut, jetzt sind sie 
I unter aller Kritik schlecht. Das Matériái 

mag auch hier Schuld daran sein, zumal 
; jeder 'bábák andere Eigenschaften auf- 
j  weist.

Die einst beliebte Trabuco aus dér 
1 Temesvárer b'abrik hat ebenfalls ihr Re- 
nommée vollstandig eingebüsst. Das Pub- 

! likum sagt, sie schmecken wie „Stroh*.
! W ir kőimen dies zwar nicht bestatigen,
. da wir noch niemals Stroh geraucht 

habén, glauben aber, eláss durch diese 
, Bezeichnung ausgedrückt werden soll,
■ wie wenig Aroma diese Zigarre enthiilt,
' was eigentlich lieissen soll, dass sie gar 
keines enthált. Von dér durch diese 
Fabrik erzeugten Britanriica-Zigarre lasst 
sich dasselbe sagen.

Über d ie ICrzeugnisse dér Kolozsvárer 
Fabrik habén wir schon jlingst unsere 
Meinung gesagt Durchwegs fleissig und 
sauber gearbeitet, habén diese Zigarren 
gleichwohl einen solch fádén, widerlichen 
Geschmack, dass mán froh ist, wenn 
mán sie bis zűr Halfte geraucht hat und 
dann fortwirft. Auch hier scheint dér 
Beweis erbracht zu sein, dass das ver- 
wendete Rohmaterial nicht das richtige 
ist und dass es nicht alléin genügt, wenn 
die Zigarre sich hübscli prásentirt.

Von den übrigen in den Provinz- 
F'abriken hergestellten Zigarren wollen 
wir nicht sprechen, da siu durchwegs 
schlecht sind. Eine geringere Ausnahme 
hievon bilden die jüngeren P'abriken des 
Landes, doch auch diese nur bei den 
ganz bili igen Sortén. Die Regalitas, Bri
tannica und Trabuco-Zigarre, wie auch 
die E Guba, jene Sortén auf welche 
das Hauptgewicht gelegt werden muss 
sie sind sammt und sonders schlecht, 
viel schlechter als es jemals dér 
Pali war.

Das zu dér Zigarrenfabrikation noth- 
wmidige Rohmaterial scheint eben nicht 
das richtige zu sein, oder wird die Ein- 
Iheilung desselben in verstándnissloser 
Weise gehandhabt. Es ist dies umso 
verwunderlicher, als gelegentlich dér 
Budget-Verhandiung Se. Excellenz dér 
Herr P'inanz-Minister in den letzten Jahren 
es haufig betont hat. dass die Tabak- 
Qualitáten glánzend gediehen sind, daher 
Tabak-Einkáufe in grosser Menge noth- 
wendig waren. Wir zweifeln nicht daran, 
dass die Tabak-Qualitaten vorzüglich 
sind, wollen auch annehmen, dass die 
Lieferungen von Deckbláttern seitens des 
Auslandes nunmvhr korrekter erfolgen, 
als dies in früheren Jahren dér Fali war, 
was die bekannte Lieferungs-Geschichte

des berüchtigten Herrn Lüwentritt be- 
wiesen liatte, kőimen aber nur unserem 
Bedauern umsomehr Aucdruck vériéiben, 
dass die Zigarren gleichwohl schlecht 
sind, weil eben die Annahme gerecht- 

i fertigt erscheint, dass mán nicht genug 
I Sorgfalt auf die Eintheilung dér zu ver- 
wendenden Sortén aufbietet. Wie es 
scheint, hat aber das Vorhandensein 
schlechter Zigarren einzig und alléin 
seincn Grund in diesem Umstande.

W ii maciién daher noch rechtzeitig 
darauf aufmerksam, indem wir ausdrück- 
lich betonén, dass das Publikum mit 
den Tabak-Produkten höchst unzufrieden 

! und eine Verbesserung derselben drin- 
gend angezeigt erscheint.

- ■

Eingesendet.
Geehrtcr I lerr Redakteur!

, Jüngst las ich in Ihrem geschatzten Blatté 
einen Artikel über die fehlenden Zigarretten, 
mimlich iiber die Stambul-Zigarretten, welche 
eine Zeit láng nicht zu habén waren. Mit Recht 
sagen Sie in diesem Artikel, dass sowohl die 
auslander P'abrikate, welche die Tabak-Regie 
hie verkauft, wie anderseits auch dér Zigar- 
rettenschmuggel unterstützt werden, wenn bald 
die eine, bald die andere Sorté aus dem Ver- 
kehr gezogen wird. Nun lehlen wieder die 
• Memphisa-Zigarretten, welcher Umstand es 
bewirkt, dass mán mit dem Publikum fort- 
wahrend Streitigkeiten hat, weil es kein Mensch 
glauben will, dass so etwas möglich ist.

Ist die Zigarrettenfabrikation vielleiclit eine 
solch komplicirte und schwierige, dass eine 
oder die andere Sorté ausgehen muss ? Ist 
vielleicht dér zűr Fabrikation dér Zigarretten 

I nothwendigc Tabak schwer beschaflbar? Ist die 
Nachlássigkeit eines Bcamten oder irgend einer 
b'abrik daran Schuld? Ich bitté Sie. mir diese 
Fragen zu beantworten. Was wiirde mán sagen, 
wenn ein privater Industrieller Preislisten eines 
Artilcels verschickt und wenn die Bestellung 
auf diesen Artikel eintriffc, er dicsen gar nicht 

1 zu liefern im Standé ist? Oder glaubt vielleicht 
die Tabak-Regie, dass nur ihr das Recht zu- 
steht, dem Publikum und den Verschleissern 
Vorschriften zu machen und dass diesen das 
Recht benommen isi, Ordnung in dér Verab- 
folgung dér VVaaren zu fordern ? Was soll das 
lieissen, wenn jedeti Mornenl etwas anderes 
ausgeht und es hiefür nicht einraal eine Person 
gibt, die verantvvortlich gemacht werden künnte ? 
Ist es Sache des Verschleissers, dass er sich 
für diese Misswii thscliaít mit dem Publikum 

! fortwahrend in sehr unangenehmer Weise aus- 
einandersetzen muss V Vielleicht habén Sie die 
Güte, mich und zahlreiche Tabak-Verschleisser 

| iiber all dies aufzuklaren und danke im Vor- 
hinein Gr Ilire Bsmühung.

I loclmchtnngsvoli

IC 1\
Tal>nk- múl Zignrrcn-VerschlcissPr.

W ir habén lángé darüber nachgedacht um 
die zahlreichen an uns gerichteten Fragen, welche
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das vorstehende Schreiben enthalt, dér Wahr- 
heit gemáss zu beantworten fanden jedoch das 
Richtige nicht heraus, zurnái allé jene Ent- 
schuldigungsgründe, die wir íür das Kehien 
dér Zigarretten vorbringen könnten, hinfállig 
werden. Es wáre lácherlich, wollten wir be- 
haupten. dass dabei die Nachlá.sigkeit iigend 
eines oder raehrerer Beamten die Schuld trágt, 
da eine solche Nachlássigkeit ja gehörig be- 
straft werden würde. Wohl ist es möglich. da^s 
irgend ein Beamter die Zigarretten zu bestellen 
vergisst, oder in dér Fabrik eine solche schrift- 
liche Bestellung verlegt wird; wohl ist es mög
lich, dass die Zigarretten beretts fertig sind 
und nur dér Fuhrmaon, welcher sie in das 
Tabak-Magazin befördern soll, gerade etwas 
anderes zu thun hat, kurz, es sind derartige 
Fáile möglich, aber das ist ja nur so eine 
Kombination von Möglichkeiten, die durch nichts 
bewiesen ist und die auch entschuldigt werden 
müssten, denn — irren ist menschlicl*.

W ir habén, v'ie gesagt, viel darüber nach- 
gedacht, was wohl das fortwáhrende Fehlen 
dér Zigarretten verschulde, bis uns in einer 
schlaflosen Nacht dér eigentliche wahre Grund 
einfiel, welcher auch dér einzig mögliche ist.

Mán weiss, dass es eine Haup^sorge des 
Staates bildet, dass die Gesundhjitsverháltnisse 
des Lades die möglichst besten seien. Dér 
Staat hat die Aufgabe durch Einführung hygieni- 
scher Neuerungen und Abschaffung schádlicher 
EintlUsse, welche dér Hygienie im W ege ste- 
hen, das Wohl dér Bevölkerung zu fördern. 
Nun hat mán im Finanz-Ministerium mit Schau- 
dern wahrgenommen, dass dér Zigarretten- 
Konsum von Jahr zu Jahr in erschreckender 
Weise zunehme und wachse. Wahrscheinlich 
wurde dér oberste Landes-Sanitátsrath befragt, 
ob das Zigarrettenrauchen schádlich sei und 
wahrscheinlich hat diese Gesundheitsbehörde 
die Frage auch bejaht, vielleicht sogar auch 
ausdrücklich vor dérén Konsum gewarnt. Nun 
hiess es klugerweise den Konsum verringern. 
Mán lásst daher zeitweilig bald die eine, bald

die andere Sorto ausgehon, derart, dass sich 
die betrefifenden Zigarretten aucher das Rauchen 
abgewöhnen. Die Idee ist vorzüglich und wenn 
diese löbliche Absicht wirklich vorhanden ist, 
dann können wir versichern, dass dér Zigar- 
retten-Konsum sehr bald in sehr erlreulicher 
Weise sinken wird Wenn es jedoch dermalen 
Leute gibt, welche über den Mangel an Zigar
retten Glossen machen und allerlei dumme 
Krilik üben, so raögen sich diese Leute 
nur den ScLnabel wetzen, denn sie habén 
offenbar kein Verstándniss íür solche edle 
Intentionen, wie die in Rede stehende eine ist.

Wie mán sieht, waren wir bestrebt, den 
wahren Grund herauszufinden, warum so oft 
die gangbarsten Sortén Zigarretten dem Ver- 
schleisse entzogen werden. W ir glaubsn ihn 
gefunden zu habén, denn was könnte die kön. 
ung. Tabak-Regie sonst dazu bewegen, dass 
sie einem solch ertrágnissreichen Zweig des 
Tabak-Monopols. wie es die Fabrikation dér 
Zigarretten ist, so sehr vernachlássigt. Edelmüthig 
verzichtet die Tabak-Regie auf das grosse 
Einkommen, welches dem Staat-schatze zu 
Gute kommt, um das Laster des Zigarretten - 
rauchens herabzumindern. damit es einmal end- 
lich gaz auíhöre.

Und daruin nicht gleich so viel Lárm ge- 
macht, wenn gerade eine oder die andere Sorté 
Zigarretten nicht zu habén ist. Was den Ver- 
schleisser betr.ftt. dem das Publikum die gröbsten 
Insulten zufügt, so oft eine Sorté nicht zu 
habén ist, müge Jeder das Publikum zu be- 
ruhigen suchen und diesem nahe légén, dass 
Alles was gethan wird, nur zum Wohle des 
Publikums geschieht.

Vermischtes.
Élne neue Haimsuchun} Kaum eine Woche 

vergeht, dass sich die Herren Einbrecher nicht 
eine Trafik zum Opfer auserwahlen, indem sie 
dérén transportablen Inhalt plündern. Es ist

kaum glaublich, wie viele Trafikén in dér kur- 
zen Zeit weniger Wochen ausgeraubt wurden, 
wie es auch anderseits unverstándlich ist, dass 
diese Gauner mit Vorliebe gerade in die Trafik- 
gescháfte eindringen, wo es doch in dér Haupt- 
stadt viel reichere Branchen gibt, als diese. 
Was unsere Polizei anbelangt, so thut sie ja 
redlich das Ihre, auf die Spur dieser Banditen 
zu kommen, alléin dieselben lassen sich nicht 
so leicht fangen. Es wird nichts anderes übrig 
bleiben, als dass die Polizei in den náchsten 
Tagén ein Plakat affichirt, wodurch den p. t. 
Einbrechern es bei Strafe verboten wird, in 
den Trafikén einzubrechen. Doch Scherz bei 
Seite, es ist wahrlich keine Kleinigkeit. gégén 
welche Kalamitát mán hier anzukampfen hat. 
nachdem die Kleintrafikanten bekanntlich ihr 
gesammtes Hab und Gut in ihrem Geschafts- 
lokale Hegen habén und nur sehr Wenige vor 
ihnen in dér glücklichen Lage sind, sich 
eine eiserne Geldkasse anzuschaffen, wo sie 
Baargeld. Stempel und andere Werthsachen 
aufbewahren könnten. Vorlüufig würden wir 
allén Trafikanten anrathen. ihr Waarenlager, 
beziehungsweise ihr Gescháít gégén Einbruch 
versichern zu lassen, was zumindest die Be- 
ruhigung bietet, dass bei einem leicht móg- 
lichen Einbruch dér Schaden ersetzt werden 
würde.

Es ist kaum anzunehmen, dass die K lein
trafikanten diese Einbrüche, welche bei andern 
stattfinden, sonderliche Beachtung schenken, 
sonst würde das, was wir in Vorschlag bringen. 
auch bereits geschehen sein. Mán traut sich 
eben gar nicht zu denken daran, dass so etwas 
möglich ist und unterlásst sogar die geringsten 
Vorsichtsmassregeln. Diese aber sind. wie die 
Erfahrung dér letzten Wochen lehrt, nur zu 
sehr nothwendig.

A usvarkauf dér *Londre8“-Z lg a -re . Die im
Verschleisse sich befindliche , Londres“ Ha- 
vanna-Zigarre, welche bisher 26 Kronen pro 
100 Stück kostet, wird am 1. J u li d. J. aus 
dem Verkehr gezogen und zum reduzirten 
Preise von 14 Kronen pro 100 Stück gégén 
Anweisung des Finanz-Ministeriums, im Zoll- 
amtspalais (Tabak-Magazin) ausgefolgt werden.

Hilfcredakteur: Ferdlnand Haltai.
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