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Kihagyandó szivarnemek.
Az általános árujegyzékben több oly 

szivarfaj létezik, melyeknek fogyasztása 
évről-évre kevesbbül, s igy tehát czél- 
talanul hevernek a dohányraktárakban, 
illetve tözsdehelyiségekben. Ezek a fajok, 
melyek czélnélküliségük ellenére mind
azonáltal készítve lesznek, s ennek foly
tán fölösleges módon szaporodnak, véle
ményünk szerint meggátolják az újabb 
fajok bevezetését, mely körülmény pedig 
forgalom tekintetében nagy fontosság
gal bir.

Egyáltalában ezideig niég mindig 
hiányát érezzük ama igyekezetnek, hogy 
az ósdis és hasznavehetlent felváltsa az 
újabb és bizonynyal élénkebb menetelü 
szivarfaj. A  nehézségeket, melyek az 
ilynemű bevezetések útjába állnak, semmi 
esetre sem ismerjük felre, miután tudjuk, 
hogy a cs. kir. dohányintézőség Ausz
triában mennyire össze van kötve a m. 
kir. dohányintézöséggel, melynek követ
keztében az ilyen kérdések nem igen 
könnyen oldódnak meg nálunk. De a 
cs. k. ausztriai dohányintézöséggel szem
ben is, kell hogy annyira szerénytelenek 
legyünk, hogy kinyilvánítsuk, miszerint 
ott is csak hasznot és nem kárt okoz
hatna, ha oly fajok, melyek 50 éves tisz
teletreméltó korra tekintenek vissza, 
végre kivonatnának a forgalomból s más 
divatosabl) alakzatúak által lennének pó
tolva. Itt van például a B. Milares szi
var, daczára a sok névnek, melyekkel 
ezideig birt, még mindig ugyanaz az iz 
és ingernélkiili szivar maradt, mint anak- 
elótte, amikor még vastag Cabanos volt 
a neve. Fogyasztásról e szivarnál csak 
olyformán lehet szó, hogy kiváncsi do
hányzók, kik e szivart még nem ismerték, 
azt megveszik; ennyi az egész. Aligha 
akad dohányzó, ki a B. Milarest folyto
nosan szívja. Miért maradjon tehát efajta 
szivar a forgalomban, annyival inkább, 
mert bármilyen más szivarral váltanák 
fel, az csak előny lenne.

Van itt egy szivarfaj, melynek D. Operas 
a neve. A szerencsétlen alak, melyet a 
feltaláló e szivarnak adott, már eleve 
kizárja annak élénk menetelét. Ha e 
szivar vege csak könnyedén lesz le
vágva, úgy levegő hiányban szen
ved, azaz, hogy nehezen ég tovább ; 
ha ellenben egeszen elvágjuk a szivar
végét, úgy a dohányzó szájába olyan 
füstgomoly van, hogy majd megful. 
Ami pedig a dohány tartalom összetételét 
illeti, az a lehető legrosszabb. Nyoma 
sincs a zamat és illatnak, mely pedig 
mar egy 12 filléres szivarnál is köve
telhető. Végül a virginák G H.-jét is (el

kell említenünk, melyeket külsőség te
kintetében nem lehet kifogásolni, de mint 
szivarnak ily alakban létjogosultsága 
nincs. A  virginia-alak a közönséges Vir
giniáknál t. i. azért lett választva, mert 
annak nagyon erős dohánytartalmának 
lehetőleg vékonyra sodort szivarra van 
szüksége, miután a legerősebb dohányzó 
sem tudná azokat elviselni. A  besodort 
szalmaszálnak is meg van a maga czélja, 

i mert úgy a füstöt csak gyéren vezet- 
, heti a dohányzó szájába, amely tekin

tettel arra, hggy a dohány rendkívüli 
erős, lett kigondolva. Mindez azonban 
elesik a G. R. Virginia és Brazília szi
varoknál. Ezek a szivarok tudvalevőleg 
rendkívül könnyűek, s igy tehát a gyér 

I füst kvantitás által, mely kitódul belő
lük, kellemetlenül hatnak a nyelvre és 
szagérzékre. A  brazíliai Virginia egyál
talán nem ér semmit. Az erős dohány
zónak természetesen nem kell. mert 
éppenséggel ki nem elégítheti, a köny- 
nyebb dohányzó pedig úgy véli, hogy 
egy erős szivarral van dolga, miután 

| már egyedül a „Virginia“ szó is neki 
egy erős szivart jelent, s az illető, aki 
mégis szívja, nem érez zamatot, de annak 
ellenkezőjét sem, csak azt tudja, hogy 
ég valami a nyelvén, s szivarja alig, 
hogy meggyujtotta már elfüstölög. E 
szivarokat forgalomba hozni nem volt 
szerencsés eszme, s hogyha újra bevon
nák őket, ez ép oly czélszerü, mint hasz
nos lenne. A szivarkáknál alig van egy 
faj is, melyre mondhatnék, hogy ki kellene 
vonni a forgalomból, bár gazdasági 

i okokból ajánlható lenne, hogy a/ 1 filléres 
háromfele nemű szivarkák helyett csak 
egyetlenegy létezne. Nem is sejtik talán, 
hogy mennyi pénz megy veszendőbe, 

j hogy az 1 filléres szivarkákban oly nagy 
választék van, miután olyan emberek, 
kik dohányzási czelra több pénzt képe
sek kiadni, naponta néhány fillérért meg
szerzik maguknak ezt az élvezetet. Már 
most a dohány intézőség nek ne legyen 
az a czélja, hogy takarékos embereknek 

| kényelmet szerezzen, inelylyel még azok 
sem bírnak, kik e közvetett adókat je- 

i  lentekenyebb mértékben áldozzák. Mi 
természetesen mindig óhajtjuk, hogy a 

j  dohányintézőség a fogyasztóknak nyújt
son valamit pénzükért; de úgy véljük, 
hogy oly esetben, miden a károk száz
ezrekre rúgnak, a dohányintézőség mél
tányossága nagyon rossz helyütt lett 
alkalmazva, ha 1 fillérért szállít oly szi- 
varkákat, melyek igen könnyen annak 
kétszeres áráért lennének eladhatók. 
Ugyanúgy van a Sport-szivarkáknál is, 
melyek szintén azon okból tűnnek fel 
nekünk olcsóknak, mert többnyire a kü- I

zéposztály veszi, ez pedig kiadhat 3 
fillért szivarjáért.

Véleményünk szerint az itt felemlített 
körülményekben nagy része fekszik a 
dohányjövedék bevételének gyarapodá
sából, mely elérhető lenne anélkül, hogy 
akárki is megkárosodnék. Ha logikusan 
helyes is az, hogy az illető, aki 1 fillér 
helyett kettőt fizet szivarkájáért, minden
esetre károsítva látszik, úgy az annyiban 
mégis kiegyenlödne, hogy az 1 filléres 
szivarkákból még mindig egy faj meg
maradhatna, csak hogy nem lenne oly 
kényelmes a sok takarékoskodónak, mi
után nem lenne választékuk az olcsó 
szivarkafajból.

Ha az általános árutarifa évenként 
! össze lenne hasonlítva az eladott fajok 
jegyzékével, úgy az nemsokára újítást 
mutathatna fel, mely úgy a dohányter- 

1 mékek forgalmára, mint a fogyasztó 
1 részére előnyös lenne. Mert igy csak
hamar világosan lenne kimutatva, hogy 

! mily sürgősen szükséges uj fajok beve
zetése.

Már évek óta nyilvánítjuk ezen óhajt 
! e helyen, s ha komolyan van szó róla, 
akkor mindig a különféle nehézségekre 
mutatnak, melyek a/, ily czélszerü, sőt 
mondhatni sürgősen szükséges óhajjal 
szembeállnak. Különös ez persze egy 
oly korban, hol a legnagyszerűbb alko
tások bevezetése a legnagyobb könnyed- 
seggel es bámulatos gyorsasággal ke
resztül vitetnek. Csak vessek el ama 
gondolatot, hogy néhézségekkel állunk 
szemben es hogy azokat legyőznünk kell 

! és nemsokára tapasztalni fogják, hogy 
könnyű a kivitele a feltett szándéknak. 
Meg mindig nülkülözünk egy szivart 20 
fillér árban, egy oly fajt, mely a jobb 
középosztály fogyasztására számítva, meg
lehetős forgalmat érne el. Ugyanúgy van 
egy 10 fillér áru szivarral is, melynek 
a Guba szivar mellett fennállni kellene, 
miután ennek egy a jelenleginél sokkalta 
magasabb forgalmat kellene elérnie. Tu
lajdonképpen a 10 filléres szivarnak, 
minden szivar között a legnagyobb for
galmat kellene elérnie, miután ily Összeget 
néha a szegényebb osztály is szívesen 
áldoz, továbbá mert e szivarfaj a közép- 
osztálynak szolgálna, s mert számára 
egy pénznem létezik, mely körülményt 
pedig meg kellene becsülni.

Hogy végül újólag visszatérünk a szi- 
varkákra, az csak azért történik, hogy 
szóljunk lehetőleg sok különféle szi- 
.varkafaj bevezetéséről, ismételjük, bogy 
úgy Ausztriában, mint nálunk Magyar- 
országban a szivarkák, nemcsak hogy 
kitünően lesznek készítve, de megfelelően 
jutányosak is, úgy hogy Európa e szak-
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mabeli minden privatim versenyével a 
harczot felvehetne.

Csodálkozunk fölötte, hogy hivatott 
körökben az fel nem tűnik es hogy nem 
mutatnak semmi igyekezetei a verseny 
bevezetését és kihasználását illetőleg. 
Mintha a dohányintézöség egyesegyedül 
csak azért lenne itt, hogy az ország 
népességet dohánytermekekkel ellássa, s 
nem törődve semmi mással, nem ragadja 
meg az alkalmat, a minden bizonynyal 
elérhető milliókat megkeresni. Sőt ami 
a legnevetségesebb annyira mennek, 
hogyha a külföld valami obskuris gyárt
mánya megjelen, azt dobpörgéssel és 
trombitaharsogással, reklám utján beve
zetik nálunk. Nálunk persze mindig jobban 
az úgynevezett sima üzletekre számíta
nak, melyek fáradság nélkül jönnek létre, 
ami mellett természetesen a nemzeti va
gyon aluszik, ahelyett, hogy az idegen 
pénz által gyarapodna, ami pedig kimu
tathatóan meg is történhetne. Távol áll 
tőlünk a szándék, hogy a kényes Ízlésű 
dohányzó ne kaphasson valami kiváló 
finomat, amely véleménye szerint csak 
külföldről jöhet, de érthetetlen nekünk, 
hogy mindinkább számítanak ezen izlesre 
és lehetőleg kiterjesztik azt. Miért nem 
kísérlik meg finom drága szivarok be
vezetése által, melyek itt nálunk lesz
nek készítve, a bevitelt lassanként nél- 
külözhetővé tenni.

Az év végén állunk már és ez alka
lommal ajánljuk egyúttal oly fajok ki
hagyását, melyek a nagy közönséget ki 
nem elégítik, s eltávoiitandó súlyt ké
peznek. Ugyanúgy ajánljuk uj szivarfajok 
bevezetését, a mi kiviteli módszerünk 
értelmében. Legfőképpen arra helyezzünk 
súlyt, hogy a szivarkafajok használható
ságukhoz megfelelőjén uj árakkal legyenek 
ellátva, nevezetesen, ami a legjutányo- 
sabb fajokat illeti.

118,256. sz.
V I, 1901.

Árlejtési hirdetmény.
A  zombori m. kir. pénzügy igazgat óság részé

ről ezennel közhírré tétetik, hogy B -Almáson 
felmondás folytán üresedésbe jött dohánynagy- 
áruda betöltése végett 1901. november hó 29-én 
d. e. 1 1  érakor a pénzügyigazgatóság hivatalos 
helyiségében a beérkezendő Írásbeli ajánlatok 
alapján verseny tárgyalás fog tartatni.

A z árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igénybe vehető ellátási ju
talék fogja képezni és pedig a kérdéses közön
séges dohány nagyáruda annak fog átadatni, 
ki azt lehetőleg s minden más üzletből elkülö
nítve a legcsekélyebb eladási díjért lógja el
vállalni.

Mindazon által a kincstár fenntartja magának 
azon jogot, hogy a versenyzők között sabadon 
választhasson, mi okból az ajánlattevő semmi 
esetben sem támaszthat igényt azért, mivel 
ajánlata al nem fogadtatott.

A z eddigi dohány nagyáruda kezeléséért 0 8  %  
szóval nyolez tizedszázalék tözsdij fizettetett.

A  dohánynagyárudának 1900 évi nyers for
galma 1 2 0 . 0 0 0  korona volt cs a dohány nagy
árudához anyagbeszerzés végett 82 dohát y  kis* 
íírus van utalva, továbbá az áruda kezeléséért 
a bélyeg és váltó-űrlapok eladásának kötelezett
sége 1 '|f % eladási jutalék mellett, valamint a 
valódi havana szivarok eladásának jogosultsága 
is egybe van kötve, mely utóbbi eladásra 
1 ‘ I, °lc tözsdij igénybe vétele mellett adatik 
meg az engedély. A  dohánynagyáruda kész
lete a szegedi m. kir. dohányáruda raktárból 
szerzendő be.

A kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij feleme

lése iránt tekintetbe vétetni nem fognak, igy 
kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles leend vállalkozó az átvételre kitűzött 
napon továbbá a fogyasztási viszonyoknak meg
felelő 4 napi tartalék-készlet 2000 kettő ezer 
korona értékben beszerezni és folyton érintetlen 
állapotban tartani s azon kívül a napi eladásra 
szükséges 800 korona értékben dohánygyárt
mány mennyiséget is beszerezni és az üzletről 
azon négy rendbeli könyvek pontosan vezeten- 
dők, melyek a dohány eladást szab. 44. $-ában 
részletezve vannak.

Pályázók kötelesek bánatpénz fejében 2000 
korona, szóval kettő ezer koronát készpénzben 
vagy a budapesti tőzsdén jegyzett papírokban 
letenni, illetve 1  koronás bélyeggel ellátott 
sajátkezüleg aláirt lepecsételt ajánlatokhoz csa
tolni s az ajánlatot ezen czim alatt ,.Ajánlat“  
a bácsalmási dohánynagyáruda elnyeréséért, 
legkésőbben 1901. évi november hó 2 0 -ig d. e. 
1 0  óráig ezen kir. pénzügyigazgatóság főnök
ségénél közvetlenül vagy posta utján benyújtani.

A z ajánlatban az igényelt kezelési dij száza
lékban számmal és betűkkel s tisztán kiírandó 
és az ajánlathoz egyúttal 1 . a magyar honos
ságot, 2 . polgári állást és erkölcsi kifogástalan
ságot úgy 3. a vagyoni állapotot igazoló ható
sági bizonylatok is csatolandók.

Olyan ajánlatok, melyek kellőképen fölsze
relve nincsenek vagy más pályázók ajánlatára 
hivatkoznak, valamint azok is. melyek határo
zatlanul szerkesztvék, úgyszintén elkésve be
nyújtott vagy utóajánlatok is figyelembe nem 
vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak vagy tett 
ajánlat kiegészítéséhez semmi körülmények kö
zött tekintetni nem fognak. A  versenytárgya
láson részt nem vehetnek azok, kik a törvény 
értelme szerint szerződés kö.ésre nem képe
sek, továbbá valamely bűntény, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágások miatt elítéltettek 
vagy az alól bizonyítékok elégtelenségétől men
tettük fel.

Továbbá kizárva maiadnak azon egyedáru- 
sági tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetés
képpen elmozdittattak vagy a pénzügyi hatóság 
által egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak 
találtatnak.

Ma ezen említett akadályok egyike vagy 
másika csak az üzlet atadása után jutna a 
hatóság tudomására, a pénziigyigazgatóságnak 
jogában áll az eladási engedélyt azonnal el
venni, illetve a nagyárudát felmondani.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlata 
el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése után 
vissza ognak adatni, mig az ellogadott ajánlat
tevő bánatpénze az érintetlen t&rtalckkészlet 
beszerzése után fog csak vissza adatni.

Ha a vállalkozó a dohánynagyái udát az át
vételre kitűzött határnapon át nem veszi vagy 
később ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét 
elveszti és az áruda kezelésének betöltése végett 
újabb pályázat fog nyittatni.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes fel
tételek és azzal < gybekótütt kötelezettség' k a 
pénzügy igazgatóságnál és minden pénzügyőri 
biztosságnál betekinthetők.

Megjegyeztetik, hogy a b -almási pénzügyőri 
szakasz bárczázó állomás lévén, a nagyárus díj
mentesen a szertermelési adót és szeszadópót
lékot beszedni s az illetékes kir. adóhivatalhoz 
beszállítani köteles.

Zombo.ban, 1901. évi november hó 15-én.
Z( mbori m. kir. pérzügyigazgatóság.

87.32& sz.
V. 1901.

Árlejtési hirdetmény.
A  kaposvári m. kir pénzügyigazgatóság ezen

nel közhírré te. zi. hogy a Somogymegyében 
fekvő Csurgó nagyközségben megürült m. kir. 
dohánynagyáruda betöltése czcljából, ezen kir. 
pénzügy igazgatóságnál 1901. évi deczemter hó 
17-ik napján délelőtti 1 0  órakor írásbeli ver
senytárgyalás fog tartatni.

A nagyáruda, mely köteles egyszersmind a 
bélyeg- és váltó-űrlapok árulását is 1 és lél 7 , 
tözsdij mellett eszközölni, azon versenyzőnek 
adományoztatik, kit a kir. pénzügyi hatóság

erre alkalmasnak talál s ki a százalékokban 
kifejezendő legkisebb tözsdijt követeli.

Ezen nagyáruda tartozik a dohányanyag kész
letét a nagykanizsai m. kir. dohanyraktól bélyeg- 
és váltó-űrlapok készletét pedig a csurgói m. 
kir. adóhivatalnál beszerezni.

A  nagyáruda 1900. évi forgalmának értéke 
tett dohanyanyagban 115.460 koronát, bélyeg
jegyekben és bélyegzett váltóürlapokbnn pedig 
564 koronát, az említett dohányanyag forgalom 
után 1 és fel % tözsdijat élvezett A  nagyárus 
az általános forgalomban lévő dohánygyártmá
nyok árjegyzékében foglalt belföldi gyártmányok 
kicsinybeni eladására külön engedély és hasonló 
fizetés nélkül jogosult.

A  kincstár azonban nem kezeskedik az ezen 
nagyáruda versenytárgyalá ának alapul szol
gáló forgalom változatlan fenntartásáért és azért 
ugyanazon okból a tözsdij utólagos felemelése 
sem engedélyezhető, sem akáiminemü kártala
nítási igények tekintetbe nem vétetnek.

Csak a dohányforgalom után járó tözsdij 
képezi a benyújtandó ajánlat alapját, a valódi 
havanna szivarok nagyban való árulásánál pedig 
1  és fél % a legmagasabb tözsdijt képezi.

A  nagyárudai bizományos köteles megcson- 
kinhatlan készlet fejében folyton 3200 korona 
értékű dohányanyagot s azonkívül még a for
galmi viszonyokhoz képest, a kir. pénzügyigaz
gatóság által meghatározandó és legalább 14 
napi szükségletnek megfelelő doliányanyag meny- 
nyiséget mindenkor készletben tartani.

A  mennyiben a dohánynagyárus az áruda 
helyiségben folyton megcsonkithatlanul tartandó 
dohányanyag készletet készpénzben megfizetni 
nem szándékoznék, ezen nagyárudának oly 
állandó hitel engedélyeztetik, mely szabályszerű 
módon egy ugyanazon órtékösszegben nyújtandó 
biztosíték által biztosítandó.

Ezen hitel magassága a megtámadhatlan tar
talék készlet értékösszegét meg nem haladhatja.

A  hitel fejében kiszolgáltatandó és csonkit- 
hatatlanul tartandó készletet képező dohany- 
anyagok és tartályok mennyisége után járó 
3200 korona biztosíték még a nagyárudai üzlet 
átvétele előtt és a jelen versenytárgyalásra 
vonatkozó ajánlat elfogadásának értesítése nap
jától számított legkésőbb 4 hét alatt nyújtandó. 
Ezen biztosíték pedig nyújtható: a) készpénz 
letétele vagy b) a kormány által biztosítókra 
alkalmasnak nyilvánított ós a tőzsdén jegy/ett 
értékpapírok lekötése által. A  nyújtott és fel
ajánlási okmánynyal ellátott biztosítékon kívül 
a hitelezendő összegről kötelezvény állítandó kj 
és ezen kir. pénzügyigazgatóságnal nyújtandó be.

Pályázni kívánók tartoznak 1 koronás bélyeg
gel és a fennt kijelölt megcsonkithatlan dohány
anyagkészlet érték összegének megfelelő 1 0 %-os 
azaz 320 korona bánatpénzzel vagy az ezen 
összegnek valamely m. kir adópénztárnál való 
létéit lét igazoló nyugtával ellátott Írásbeli aján
latukat folyó évi deczember hó 17-én délelőtt 
9 óráig a kaposvári m. kir. pénzügyigazgatóság 
főnökénél benyújtani.

A z ajánlathoz csatolandó még a honpolgár
ságot. valamint erkölcsi-, vagyoni- és a nagy
korúságot igazoló bizonyítvány is.

A  kitűzött határidő után vagy a megjelölt 
kellékek hiányavai beé»kezett ajánlatok nem 
vétetnek figyelembe Egyenlő összegű ajánla
tokra nézve a pénzügyigazgatóság tartja fenn 
magának az ajánlattevők közti választást.

A  tárgyalás befejezése után a legkedvezőbb 
ajánló bánatpénze visszatartatik mindaddig, mig 
a nagyárus üzletét a fennt megjelölt dohány- 
készlettel el nem látja; a többi versenyzők bá
natpénzei a tárgyalás után azonnal visszaadatnak.

A  nagyárus köteles az árudat 1902. évi 
január hó 27-én megnyitni s azon időre magát 
a fenntemlitett dohányanyag készlettel, valamint 
az árulásra alkalmas bolti helyiséggel ellátni.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok határozmányai mérvadók 
és ezek a kir pénzügy igazgatóságnál, valamint 
az illető pénzügyőri biztos és szakaszn 1 meg
tekinthetők.

Kaposvár, 1901. november 12-én.

A kaposvári m. k»r. pénziigyigazgatóság.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.
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IN H A L T .  Auf/ula.S'cade Sortén. — Ausliindische Koukurrenten dér Tabuk - V erschlejsser. — Korrespondenz dér Iled&klion.

Aufzulassende Sortén.
lm allgcmeinen Verschleisskataloge be- 

finden sich mehrere Sortén, déren Kon- 
sum von .lalír zu Jahr geringer wird und 
die daher zweeklos in den Tabak Maga
zinén, beziehungsweise in den Verschleiss- 
lokalen lagern. Diese Sorton, welehe trotz- 
dem angefertigt werden, daher übellüssi- 
gerweise sich vermehren, hindern unseres 
Erachtens nach aucli die Einführung 
neuer Sortén, welehe für den Verschleiss 
von hóhér Wichtigkeit wáren.

Uebcrhaupt vermissen wir bislier noch 
immer das Bestreben, Altos und Unbrauch- 
bares durch Neues und Gangbares zu 
ersetzen. Wir verkennen keineswegs die 
Schwierigkeit, welehe derartigen Einfüh- 
rungen im Wege stehen, indem wir wis- 
sen, wic sehr die k. k. Tabak-Regie in 
Oesterreieh mit dér k. u. Tabak-Regie 
verknüpft ist, was zűr Folge hat, dass 
derart'go Fragen bei uns nieht so leicht 
gelöst werden können. Alléin, wir müssen 
schon so unbescheiden sóin und auch 
dór k. k. Tabak-Regie in Oesterreieh nahe 
legén, dass os auch dórt nur Nutzen und 
keinen Schaden bringen könnte, wenn 
solcho Sortén, die auf das ehrwürdige 
Altér von 50 Jaliren zui ückblicken. end- 
lieh aus dem Verkehr gezogen würden 
und duroh neue, moderné Főimen ersetzt 
wüi den.

Da habén wir zum Beispiel die B- 
Milares-Zigarre, welehe trotz ihrer vielen 
Namen, die sie bislier halté, noeli immer 
diselbe fade, geschmack- und reizlose 
Zigarre geblieben ist, wie damals. als sie 
noch „dicke Cabanos‘ liiőss. Von cinem 
Konsum dieser Zigarre kann daher auch 
nur insoferne die Rcde sein, als neugie- 
rige Raucher, we che diese Zigarre noch 
nicht kannten, dieselben kaufen, das ist 
alles. Kamu dürfte es aber Raucher gébén, 
welehe die B-Milarcs fortwilhrend rauchen. 
Wozu soll alsó ciné derartige Zigarre im 
Verschleisse bleiben, zumal jeder andere 
Ersatz lur sic cin Yortheil wiire.

Dann habén wir eine Sorté, die lieifst 
D-Operas. Die unglüekseligc Form. welehe 
dér Erfinder dieser Zigarre lur sie aus- 
gedaebt hat, hindert schon von vorne- 
horein ihre Gangbarkeit. Wird die Spitze 
dicsér Zigarre nur leicht abgeschnitton 
dann leidet dieselbe an Lullinangel, das 
heisst es falit schwer sie in Brand zu 
erhalten; schneidet mán dagegen die 
Spilze ganz weg, ergiesst sich in den 
Mund des Rauchors ein solcher Qualm 
von K'auch, dass er beinahe ersticken 
muss, Was die Mischung ihres Tabak- 
Inhaltcs betrilít, so ist dieselbe die mög- 
lich t schlechleste. Keinc Spur von cinem 
Duft dór bt i einer Zigarre für 1 li Heller 
schon gefordert werden kann. Scliliess- 
lich ist noch dér G R. dér Virginer á 
b lleller zu erwiibnen, die in llinsioht 
ihres Aussehens wohl nit bt zu Iádéin ist, 
dagegen als Zigarre in dics r Form keinc 
Existenzberechligung hat. Die Virginer- 
Fonn wurde niiinlich bei dér gewöbnlicben

Virginer aus dem Grunde gewahlt, weit 
die Stiirke des Tabakcs derselben eine 
möglichst dünn gewickelte Zigarre erfor- 
derlich macht, sonst künnte von dem 
sliirksten Raucher die Zigarre nicht ver
tragon werden. Auch das Slroh hat dabei 
seinen Zweck, weil es den Rauch nur in 
geringer Weise in den Mund des Rauchors 
leitet, was mit Rücksicht auf die immensc 
Stiirke des Tabakes sehr klug ausgedachl 
ist. Das Alles fiillt aber bei dér G. R. 
Virginer, dér Brasilianer weg. Dicse Zi
garre ist bekanntlich ausserordcntlicb 
leicht und wirkt daher ihr geringes Rauch- 
(|uantűm, welches ihr entströmt, aus dem 
Grunde sehr unangenehm auf den Ge
rtii hssinn und dér Zunge. Die Brasilianer 
Virginer taugt nicht im Geringsten etwas. 
Dér starke Raucher mag sie natürlich 

i nicht, weil sie ihn gar nicht befriedigt, 
dér leit lile Raucher vermeint es mit einer 
starken Zigarre zu thun zu babén, da 
das Wort „Virginer” für ihn schon eine 
starke Zigarre bedeutet, und Rcrjenige, 
dér sie dennoch raucht, vers pül't weder 
Aroma noch dessen Gegentheil, er weiss 
nur, dass ihn etwas auf dér Zunge brennt 
und dass die Zigarre verglimmt, kaum 
dass er sie anzündel. Es war keine glück- 
lichc Idee, diese Zigarre in den Verkehr 
zu bringen und sie möglichst hald wieder 
aus dem Verkehr zu ziehen wiire ebenso 
praktisch, wie nützlich.

Bei den Zigarrelten gibt es kaum eine 
Sorté, von welcher mán sagen könnte, 
dass sie aus den Verkehr gezogen werden 
sollte, obgleich aus wirthschaftlichen 
Gründen zu empfchlen wiire. dass statt 
3 Sortén fi 1 Heller blos eine einzige 
existiren solle. Vielleicht ahnt mán gar 
nicht, wie viel durch diese »bequeme 
Auswahl an l Hetier-Zigarretten verloren 
geht, indem Leule, die für Rauchzwecke 
Geld auszugeben vermögen, sich für einige 
Heller deiujr Rauchvergnügen hingeben.

! Kun aber soll das ja nicht dér Zweck 
dér Tabak-Regie sein, sparsamen Lenien 
eine Bequemlichkeit zu schafl'en, dies> lbst 
dér nicht hat, dér diese ^direkte Steuer 
in bedeutendem Maasse 1< istet. Wir sind 
natürlich slets dafür, wenn die kön. 
Tabak-Regie den lfonsumenten für ihr 
Geld etwas bietet; aljtein, wir denken, 
dass in einem Falié, ‘ wo dér Schaden 
nach Hunderltausenden geht, die Rück
sicht, welehe die Tabak-Regie übl, sel lecht 
angebraeht ist, wenn sie Zigarrelten für 
cinen Ilelh r liefert. welehe dér grösste 
Theil ihrer Konsumcnten recht gut mit 
dem Doppeltcn bezahlen kömre Ebenso 
ist es auch mit dér Sport-Zigarrette, die 
uns gleichlalls nur aus dem Grunde zu 
biliig zu sein seheint, weil sich ihrer zu- 
meist dér Mitlelstand bedient, dér eine 
Ausgabe von 3 Hollern für seine Zigar- 
retle schon leisten könnte.

In den hier erwiihnten Umstanden liogt 
unseres Erachtens nach ein grosser Theil 
dér Vermehrung des Erlragnisses des 
Tabak - Monopols, ohne dabei irgend 
Jentanden zu schiidigen. Wenn es auch

logisch richtig ist, dass Dcrjenige welcher 
statt cinen Heller, zwei Heller für seine 
Zigarrette bezahlen muss, jedenfalls ge- 
schadigt erscheint, so gleicht sich dies 
insoferne wieder aus, indem eine Sorté 
á 1 Heller immerhin bestehen künnte 
und nur die Bequemlichkeit wegfiele, den 
vielen Sparmeislern eine Auswahl zu 
bieten. die Iíonsumenten theuerer Sortén 
nicht habén.

Würde dér allgemeine Verschleisstarif 
alljahrlich mit den Listen dér verkauften 
Sortén verglichen werden, könnte der- 
selbc auch baldigst eine Reform auf- 
weisen, die sowohl für den Vertrieb dér 
Tabak-Produkte, als auch für die Kon- 
sumenten von Vortheil wiire. Denn als- 
bald würde es sich zeigen, wie dringend 
nothwendig die Einführung neuer Sortén 
wiire. Seit Jaliren schon iiussern wir an 
dieser Stelle diesen Wunsch und wenn 
ernstlich davon die Rede ist, dann wird 
stets auf die manigfachen Sehwierigkeiten 
hingewiesen, die einem solch praktischen, 
ja dringend nolhwendigen Verlangen ent- 
gegenslehen. Merkwürdig ist dies aller- 
dings in cinem Zeitalter, wo die Einfüh- 
rung dér grossartigsten Schöpfungen im 
Handumdrehen durchgeführt werden. Mán 
mache sich nur frei von dem Gedanken, 
dass Sehwierigkeiten zu überwinden sind, 
und die Leichtigkeit dér Durchführung 
wird sich auch alsbald zeigen. Wir ent- 
behren noch immer einer Zigarre á 20 
Heller, einer Sorté, welehe für den bes- 
seren Mitlelstand berechnet, ziemlichen 
Absatz finden würde. Ebenso ist es eine 
Zigarre zu 10 Heller, welehe neben dér 
Kuba bestehen müsste, da diese einen 
weit hóhérén Umsatz erzielen müsste, als 
dies gégén wiirtig geschieht. Eine 10 Heller- 
Zigarre müsste eigentlich unter allén Zi- 
garren den grössten Umsatz erzielen, da 
dieser Belrag zu Zeiten auch von dér 
Armuth gerne erlegt würde, da sie ferner 
dem Mitlelstande dienen würde und da 
für sic eine Münzgattung existirt. ein 
Umstand, dér kaum zu uilterschiitzen ist.

Wenn wir zum Schlusse noch einmal 
auf die Zigarrelten zurückkommen, so 
geschieht es deshalb. um dér Einführung 
möglichst vieler Sortén das Wort zu 
leden. Wir widerholen dass sowohl in 
Oesterreieh, wie in IJngarn die Zigarret- 
ten nicht nur vortrefflich erzeugt werden, 
sondern auch entsprechend wohlf il sind, 
so dass sic mit ieder Privatkonkurrenz 
Europas den liampf aufnelnnen könnten.

Wir staunen darüber, dass dies in den 
massgebenden Kreisen nicht auffallt und 
dass mán nicht das Bestreben zeigt, 
eine solclie Konkurrenz einzuleiten und 
auszunützen. Als ob die Tabak-Regie nur 
einzig und alléin dnzu da wiire, dió Be- 
völkerung des Landes mitTabak-Produkten 
zu versehen, kümmert mán sich gar 
nicht darum, die Gelegenheit zu ergreifen 
und Millionen ins Verdienen zu bringen, 
die ganz gewiss verdient werden müss- 
tcn. Ja mán geht komischerweise gar so 
weit, wo sich nur irgend ein obskures
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Fabrikat des Auslandes zeigt, dasselbe 
mit Pauken- und Trompetenklang, mit- 
telst Reklame bei uns einzuführen. Mán 
rechnet eben bei uns vielmehr mit dem 
sogenannten glatten Geschiifte, das miihe- 
los gemacht werden kann und wobei das 
Nationalvermögen zum Teufel geht, an- 
statt umgekehrt dasselbe durch fremdes 
Geld bereichert würde, wie dies erwiese- 
nermassen geschehen könnte. Es liegt 
uns férné es dem verwöhnten Raucher 
zu verwehren, dass er etwas „Extrafeincs" 
erhiilt, das seiner Meinung nach nur vöm 
Auslande kommcn kann; dagegen ist es 
uns uneríindlich, warum mán diesem 
Geschmacke in stets höherer VVeise Rech- 
nung triigt und ausbreitet. Warum wird 
nicht dér Versueh gemacht, durch Ein- 
führung feiner, theuerer Sortén, welche 
im Inlande erzeugt werden, den Import 
nach und nach entbehrlich zu maciién?

Wir stehen am Schlusse des Jahres 
und gelegentlich dessen, empfehlen wir 
auch das Aullassen solcher Sortén, wel
che das Publikum nicht befriedigen und 
die nur einen Bahast bilden, dér ent- 
fernt werden muss. Ebenso empfehlen 
wir die Einführung neuer Zigarrensorten 
im Sinne unserer Ausführung. Haupt- 
siichlich Gewicht leg. n wir auch darauf, 
dass die Zigarrettensorten, entspivchend 
ihrer Verwendbarkeit mit neuen Preisen 
belegt werden, namentlich was die wohl- 
feilsten Sortén betrill't.

AuslándischeKonkurrentenderTabak-Verschleisser.
Javvohl, sie sind schlau, diese auslánder Zi- 

garrettenfabrikanten, welche dem Aerar für 
sehr theueres Geld, erbíirmliche Waare liefern, 
schlau, weil sie die riesigen Kosten nicht 
scheuen, welche die Insertionsgebühren erfor- 
dern. Ob das recht und biliig ist, ob es die

kön. ung. Tabak-Kegie, beziehungsweise das 
Finanz-Ministerium zulassen düríte, dass fremde 
Fabrikanten hier ikre Erzeugnisse von proble- 
matischen Werth, in den Tagesbliittern anprei- 
sen, das ist eine Frage, auf welche es nur eine 
Antwort gibt und die heisst en schieden Nein ! 
W er hat auch schon so etwas Absurdes im 
Leben gehört! Fást hat es den Anschein, als 
ob die kön. ung. Tabak-Régié eine Freude 
davon hat, wenn íremde Fabrikanten hier ihre 
Waaren mit den Worten empfehlen : D ie besten 
Zitjarretten u. s. w. W er diese stumme Nach- 
giebigkeit dér Tabak-Verwaltu lg sieht und 
hört. dér wird sie wahrlich nicht verstehen. 
Auch wir verstehen sie nicht. Wir wissen 
nicht. wie es ein Fabrikant, wclcher in diesem 
Falle natürlich die Tabak-Regié ist, zugeben 
kann, dass irgend ein obskurer Zigarretten- 
stopfer, dér zufállig in Kairó wohnt, wagen 
kann, von seinem Fabrikat zu behaupten, dass 
es das Beste, alsó natürlich besser ist, als die 
von dér Regié angefertigten Zigarretten. W ir 
habén schon viel tolles Zeug erlebt, aber so 
etwa kaum. Die kön. ung. Tabak-Régié be- 
zieht aus Kairó Zigarretten — gut — wir g é 
bén es zu, dass es Raucher gibt, welche sich 
einbilden, sie können keine andere Zigarretten 
rauchen, als die aus Kairó. Das will aber 
gleichwohl nicht besagen, dass die Tabak-Regie 
ihre Produkte im W ege dér Oeffentlichkeit 
herabsetzen lassen soll, oder dass sie die Ein- 
willigung dazu gébén muss, das Publikum durch 
derartige Anpreisungen zu tauschen und zu 
allarmiren.

Was aber die Hauptsache ist, weshalb wir 
über das Gestatten derartiger Reklammacherei 
entrüstet sind. besteht dárin, dass die K lein- 
tralikanten doch eine Konkurrenz nicht zu dul- 
den brauchen, wie die in Rede stehende. Wenn 
die paar Spezialitáten-Geschafte im Eande 
schon Gescháfte machen sollen, so soll dies 
nicht auf eine Art geschehen, dass es den 
Kleiotrafikanten schadet. Und schaden verursacht 
eine solche Reklammacherei doch immerhin.

Wir sind neugierig, was das Kinanz-Ministe- 
rium dazu sagen wird, wenn eines schönen 
Tages die Lieferanten dér Havanna-Zigarren, 
diejenigen dér Deckblatter, diejenigen dér tiir- 
kischen Tabake, dem Publikum, das doch die 
Kundschaft dér Régié bleiben muss, ihre 
Waaren anpreisen und in den Zeitungén ver- 
kiinden werden, dass mán nur ihr Produkt in 
den Trafikén verlangen soll. Was hat es über- 
haupt dem Publikum zu kümmern, von wem 
eine Sorté Zigarren oder Zigarretten jeweilig 
ist. Die kön. ung. Tabak Régié ist nicht da, 
für jeden Fabrikanten Reklame zu machen, 
vielmehr sei sie bestrebt für sich selber Re
klame zu machen, was durch Verabreichung 
feiner, guter und brauchba~er Sortén gesche
hen kann.

Sehr erstaunt sind wir, dass wir auch in den 
Wiener Blattern diese Anpreisungen lesen und 
dass das österr. Finanz-Ministerium das Inse- 
riren dér Lieferanten von egyptischen Zigar
retten gestattet. Vielleicht, dass über das Un- 
zulassige einer derartigen Reklame noch nicht 
nachgedacht wurde. Thatsache ist es, dass sie 
schon aus Rücksichten für den Kleinverschleiss, 
wie auch aus Rücksichten des Ansehens des 
Tabak-Monopols nicht geduldet werden dürfte.

Korrespondenz dér R edaktion.
H err W. ín B. A d  1. Nein. — Ad  2. Auf 

diese P'rnge lásst sich schwer Antworten, jedoch 
wollen Sie sich gelegentlich in unsere Redaktion 
b^nüihen. Ad  3. Nicht gozogen.

Abonnent in T . Wenden Sie sich an die dor- 
tige Finanzdirektion und wenn Sie abgewiesen 
werden, können Sie bis zum Minister gehen. 
Sie habén vollkomtnen Recht.

H errn  D. ín Sz. Diesbezüglich können wir 
Dinen keine Auskunft ertheilen. Das ist eine 
interné Angelegenheit des betreffenden Amtes, 
von welcher die Oeffentlichkeit keine Kennt- 
niss bekommt.

Hilfsredakleur: Ferdinand Holtai
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