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Dohánytermékeink.
Legközelebb megfordult a fővárosban j 

egy német dohány- és szivargyáros, a 
kitől véleményt kértünk a mi dohány- 
termékeink felöl.

„Nagyban és egészben a magyar 
gyártmányokat jónak találom*', sőt vannak 
egyes fajok, a melyeknek árát, tekintettel 
jóságukra, különösnek találta.

,,Fáradságot vettem maganmek'*, úgy
mond, „az összes fajokat megkóstolni 
s arra az. eredményre jutottam, hogy 
pld. 2V. és 5 kros szivarok az egyed- 
áruságban nagyon olcsók. Miután itt egy 
állami egyedáruságról van szó, fel kell 
tételezni, hogy minden szivar, a mely el- 
árusittatik, magában bizonyos adót rejt, 
azért a jelzett szivarokat nagyon olcsók
nak, azaz, azok minőségét nagyon jónak 
találtam. A  mi ^..közepes osztályt illeti, 
azok felett sem lehet panaszkodni. Minden
esetre a gyártmányok tekintujphuir sok 
kívánni való van hátra, a mennyiben 
alig van két szivar, amely egymáshoz 
hasonlít, a mi sokat mond. Így egy 
szivarládában. olyanokat találtam, a I 
melyek teljesen gömbölyűek voltak, inig j 
más háromban négyszögletüek voltak, 

w sőt egyesek egészen laposra voltak 
préselve, mint a sardiniák. Azonkívül a j 
fedőlevelek színe nem egyforma, ez oly i 
körülmény, a melyet a jobbfajta szivarok
nál szigorúan meg kell figyelni.

„Nos hát hogy izlenek a szivarok 
égés közben ?“  kerdé e sorok Írója.

„Nagyon jó l“ , mondotta a meg
kérdezett, „és mégis meg kell mondanom 
önnek, hogy ez csak nálam, a szakértőnél 
az eset, a laikusnak ezen szivarok nem 
izlenek oly jól.**

„H ogy  értsem ez t?“
,, 1 logy ? Hát meg kell Önnek 

mondanom, hogy a szivar a dohányzó | 
Ínyéhez kell alkalmazkodnia, épp úgy, 
mint a bornak, mely ellen sok kifogás 
tétetik.“

Tényleg lehetetlen egy ivónak, aki 
ahhoz nem ért, egy pohár bort feltálalni 
és megelégedését kinyerni, hogyha az a 
bor úgy lesz neki felhozva, a mint 
termett. Nem azért, mintha a borhami- I 
sitás érdekében beszélnék, mert hamisi- i 
tásról legkevésbé lehet szó ;  mindamellett i 
meg kell figyelni, hogy minden időt s 
kezelést követel, hogy ha a szemet s az 
Ínyt kiakarjuk elégíteni. Éppen ez az 
eset a szivaroknál.

Hogy is történhetnék az, hogy a leg
jobb dohányok, a melyek szivarra lesznek 
feldolgozva, sokszor nem akarnak égni. 
A  szivar elalszik és üszkösödik, vagy a 
hamuja fekete. Honnan származik ez?

Vagy nagyon fiatal dohány lett feldolgozva, I 
a mely, ha még oly nemes, ezen ismertető i 
jeleket hordja, vagy a szivargyártásnál I 
nem lett elkövetve az, a mit el kellett 
volna követni. A  mesterséges szárítá
suk, vagy azoknak nedves állapotban 
való forgalombahozatala idézi elő ezen 
jelenségeket.

És én úgy találom, hogy ezen utóbbi 
körülmény idézi ezt elő. A z Önök szivarjai j 
gyorsan jönnek forgalomba és ha a leg
jobb fajta dohányok, mint a Havanna 
szivarok, melyek nagyon nagy kövér
séget mutatnak, fel lesznek dolgozva, a 
szakértő rögtön felismeri a dohánynak a 
jóságát, ellenben a laikust ez ki nem 
elégíti, miután ő a szivaroknak ezen 
tulajdonsága folytán molesztálva lesz.*1

„És hogy találja a mi szivarkánkat ?'“
„Önök szivarkái nem igényelnek mást, 

mint jobb papirost és az Önök magy. 
kir. dohányigazgatósága fel vehetné 
mindenkivel szemben a keztyüt.

És épp úgy önöknél, mint Austriában 
azt találtam, hogy a legolcsóbb fajok 
legjobban megfelelnek, s hogy egy
általában ezen az áron forgalomba lehet 
hozni. Sehol a világon nem lehet egy 
fillérért szivarkát kapni, úgy mint Magyar- 
országon és Ausztriában, de még kevésbé 
két fillérest, a mely elég erős s kiadó 
és még hozzá török dohányból készítve 
ily áron kapható volna.

A mi a közép fajokat illeti, éppen 
ezeknél lehet ízlelni a jobb papirosnak 
a hiányát és én csak csodálkozom, hogy 
ez már régen fel nem tűnt. Drezdában, 
az Kldorádoban, a hol a szivarkagyártás 
a legnagyobb mértékben űzetik és a 
gyártás a legkitűnőbb felszereléssel bir, 
legkevésbé sem kap 5 pfenningért oly 
szivarkát, mint önöknél 5 fillérért. Hanem 
itt is észlelni, hogy az általam hangoz
tatott „Ízlés1* nagy szerepet játszik, és 1 
hogy a dohányzó könnyen felcserélheti a 
jót a rosszal.

Azután a vágott dohányról esett szó, J 
a melyet az idegen szakember egészen 
méltányolni tudott s csak azt sajnálta, 
hogy egy ilyen czikk mint ez, külföldi 
kivitelt elérni nem tud. „M i otthon hébe- 
hóba füvet szivünk*1, mondotta ő, „inig 
ellenben az önök pipadohánya a leg
finomabb parfüm oly árak mellett, a 
melyek nincsenek arányban azzal, a milyen 
áru önöknél elárusítva lesz. Azonban 

j  mit használ ez? A  dolog tulajdonosának 
] arról kell gondoskodni, hogy ez az értek 
| tekintetében annyiban nyeljen, a rnennyi- 
j ben annak lehetőleg legnagyobb forgalmát 

biztosítani képes. Én az önök dohany- 
egyedáruságának kereskedelmi üzentét 
nem ismerem, hanem hinnem kell, hogy

e tekintetben sok át lesz nézve, hn nem 
akarom mondani, elmulasztva.11

„És hogyan találja a mi elárusitási 
helyiségeinket? Vájjon ezek alkalmasak-e 
a szóban levő czikkkek forgalomba ho
zatalára?11

„No, a mi azt illeti, e tekintetben 
nem merek Ítéletet mondani. Mindenek 
előtt szem előtt tartom, hogy itt a 
dohány- és szivarkereskedés mono
polizálva van és ez mindent megmond. 
Miután a vevőtől minden kilátás el van 
vonva, hogy az 6 szivar- és dohány 
szükségletét máshonnan beszerezhesse,

{ természetesen meg kell elégednie és az 
árut ott kell venni, a hol kaphatja. 
Természetesen az önök gyönyörű és 
nagy magyar székesfővárosban csak 
kevés oly elárusitási üzletet találtam, a 
melyről mondani lehetne., hogy ez szivar
áruda. A  leglátogatottabb utakon csak 
hagyj án, ellenben a kevésbé élénk 
utczákban találtam oly szivarárudákat, 
a melyek a jelzett czélnak általában meg 
nem felelnek. Hogy ily nagy mennyiségű 
szivaráruda miért létezik, azt nem tudom 
felfogni.11

Mi sem! Mi sem tudjuk felfogni, hogy 
egy ily hatalmas iparnak, a milyen ez, 
a melyet az állam tizi, mi szüksége van 
lépten nyomon fiókokat tartani. De mi 
sem tudjuk felfogni, hogy a dohány
iparnak, a mely az országnak minden 
irányban pénzt és dicsőséget hozni tudna, 
gátakat vetnek, azt minden irányban fej
leszteni meg nem kísérlik és a dohány
iparnak felvirágoztatását évek hosszú sora 
óta mindenütt s minden helyen előmozdí
tani iparkodnak, csak azon a téren nem, 
a melyen, mint az állam tulajdona, első 
helyen volna érdem szerint gondozandó.

A szivar-automata.
Még mindig nagy azok száma, a kik a nyugati 

pályaudvarban felállított két szivar-automatát 
megbámulják. A fővárosi kis dohánytőzséreknek 
áll leginkább érdekében az automatát meg
tekinteni és rendszerint ott is tartózkodnak s 
csak azt fájlalják, hogy egyelőre meg van tiltva 
nekik ily automatát használatba venni. Azonban 
a vidékről is felrándulnak dohánynagytőzsérek, 
hogy az automatát szemügyre vegyék és a dolog 
vége az, hogy mindenki megelégedne az 
eredménynyel, már most szeretne ily gépnek 
birtokába jutni.

Tényleg már egyes nagy- és ki.sdohánytőzsérek 
írásban bejelentették azt a szándékukat, hogy 
egy szivar-automatát felállítani óhajtanak, a mi 
arra késztet bennünket, bár e felől már régen 
megnyiiatkoztunk, a következőket általánosságban 
tudomásul venni:
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A nyugati pályaudvarban felállított kot auto
mata, a m. k. pénzügyminisztériumnak rendeleté 
folytán azon czélból lett oda rendelve, hogy 
mindenek előtt az ő czélszerüségük legyen 
constatálva, s hogy azok praktikus működése 
ki legyen próbálva. Ez okból egyelőre ezen kis 
automaták csak 4, illetőleg 6 bedobási nyílással 
bírnak, a melyek próba alá vétetlek.

Azon 14 nap óta, a melyen át a két automata 
működik, működésük kifogástalan, bár a közönség 
bánásmódjukkal még egészen meg nem barát
kozott és a legtöbbek még azt a fáradságot 
sem veszik maguknak, hogy a rajtuk levő fel
iratokat olvassák.

Az automata akadálytalan működésének, azaz 
gyors menetének létesítéséhez nem kell egyéb, 
csak azt tenni, a mi az automatán világosan 
látható.

Volt alkalmunk oly embereket látni, hogy 
egy húsz fillérest a nyílásba dobtak s folytonosan 
a szivarvágót nyomták, hogy a szivar kihulljon. 
Természetesen ehhez nem kell egyéb, mint azt 
a kis ládikát kihúzni, hogy úgy a szivart, mint 
a kijáró pénzt megkaphassák.

A milyen naiv és felszeg eljárás ez a szivar
vevőtől, éppen oly kevésbé lehet azon csodál
kozni, mert e tekintetben, úgy mint mindenben, 
megkivántatik egy kis idő, mig a közönség 
hozzászokik a feliratokat elovasni. Hisz a telefon 
már évek óta létezik s mégis vannak emberek, 
a kik annak kezelését még most sem figyelik 
meg s e tekintetben oly ügyetlenül viselkednek, 
hogy azt fel sem lehet fogni.

Daczára ennek az automata kifogástalanul 
működik s a 14 nap alatt egyszer sem fordult 
elő, hogy a pénzszekrény egy hamis pénz
darabot tartalmazott, vagy a számadás nem 
egyezeti volna. Az automatába elhelyezett 
szivarkészlet természetesen könnyen ellenőrizhető, 
épp úgy, mint az érte befolyt pénzösszeg és 
hogy ha a számadás egy fillérre egyezik, akkor 
minden bedobó megkapta a maga szivarját és 
minden szivar megkapta a maga árát, a mibe 
kerül.

A  kitűzött próbaidő eltelte után a m. kir. 
pénzügyminisztérium fog határozni, vájjon az 
automata általánosságban behozassék-e, vagy 
sem. Hogyha a m. kir. pénzügyminisztérium az 
automatát elfogadta, akkor az a Consortium, 
a mely ezen találmányra a szabadalmat bírja, 
Magyarországon egy gyárat fog felállítani, a 
melyben úgy az automaták, mint az ahhoz 
szükséges hüvelyek lesznek elkészítve.

Ausztriában, Olaszországban s Romániában 
az automatának elfogadása már megtörtént az 
ottani kormányok által s mi nem kételkedünk, 
hogy nálunk is a legközelebbi időben el lesz 
fogadva s bevezetve.

A  dohány nagy- és kislőzsérek részéről való 
megrendelések, illetőleg az ő ebbéli bejelentésük 
tehát még időelőttiek. Mig a m. kir. pénzügy
minisztérium arról nem határozott, addig a 
Consortium sem veheti tudomásul az ily be
jelentéseket, a mit ezúttal itt kívántunk jelezni.

Egyébiránt mi mindezekről tisztelt olvasóinkat 
folytonosan fogjuk értesíteni. Az a nagy érdek- | 
lődés, a mely —  a mint látjuk —  nyilvánul, j 
kötelességévé teszi nekünk, hogy minden erre I 
vonatkozó eseményt, a mint az magát előadja, | 
registráljuk.

Tehát nem is mulasztjuk el ezen automaták 
üzletmenetét éber figyelemmel kisérni és örömmel 
jegyezzük meg, hogy a legkisebb automata igen 
jelentékeny összeget bevenni képes, előre- 
bocsájtva, ha oly helyen lesz felállítva, a hova 
való.

Még csak azt jegyezzük meg, hogy kívánságra 
az automata belső berendezése is mindenkinek 
szívesen meg lesz mutatva. Egy itt éppen

időző mechanikus, a kit U b r ig  és L á n g é  
berlini ezég ide rendelt, készséggel ad fel
világosítást s a gépezetnek a legcsekélyebb 
részletekig való magyarázatával készséggel 
szolgál.

F ü s t .

Egy pápaszemes tudós, aki német volt, tehát 
alapos és hosszú hajú s e mellett sok mindenre 
ráért, a múltkoriban kiszámította, hogy évente 
mennyi dohányt füstöl el a tisztelt emberiség.

Az eredmény kilókban egy rettenes hosszú 
számsort tett ki, ki tudja kimondani.

Az emberek azonban nem csak sokat 
dohányoznak, de sokféleképen teszik is ezt. 
A  dohányzókat általánosságban három főcso
portba oszthatjuk, vaunak a kik pipáznak, a kik 
szivaroznak és a kik czigarettáznak.

Talán fordítva kellett volna mondanom, az 
ember először czigarettázik, később szivarozik s 
legutoljára tér pipához.

A  czigaretta az unalom, a szivar az élvezet, 
a pipa nyugalom füstölő szere.

A  czigarettázó csak füstölő, a szivarozó e 
mellett éldeleg, a pipázó pihen.

A czigaretta az utczáé, a szivar a társaságé, 
a pipa a családé.

Legkönnyebb a czigaretta, a legizlésesebb a 
szivar, legkényelmesebb a pipa.

A  czigaretta gondüző, a szivar mulattató, a 
pipa jó barát.

A  pipázó emberiség sok alfajra oszlik!
A  kávéházi pipázó valóságos zsarnok, az 

otthon pipázó családapa valóságos helota. 
Amazt a pinezérek rettegik, emez a feleségétől 
retteg.

Az pöfékel, ez szopogat. Amaz egy-egy egész 
asztaltársaságnak a levegőjét képes megkeserí
teni —  emennek, szegénynek, még egy pár 
fehér ablakfüggöny is megkeseríti az életét.

A  szivarozók száma a czivilizáczió s a kultúra 
fejlődésével arányosan növekszik.

Itt már többféle speczies található.
Van, a ki előtt kom is szivar a szivar, ha 

csak nem staniol köpeny burkolja gyöngéd 
tagjait, vagy legalább vitézkötés nem diszilé 
dagadó keblét.

A  mint kigöngyöli finoman, gyöngédén, a 
mint megropogtatja óvatos szeretettel, a mint 
ajkai közé viszi, lassan, vigyázva, — a mint 
meggyujtja ügyesen, hogy egyenletesen lógjon 
lángot, — oh ez csupa művészet, csupa 
tudomány. A termet kiegyenesedik, a mell 
megfeszül, az arcz bizonyos ünnepélyes komoly
ságot vesz fel és a mint az első kék füstkarikák 
illattal töltik be a levegőt, mennyei kéjérzet 
lüktet végig minden idegen.

Ezek a szivarozás művészei.
A  közönséges szivarozók azután igen sok

félék.
Vannak, a kik világos és a kik barna szivart 

szívnak s akik csak vasár- és ünnepnapon 
jutnak ehhez a gyönyörűséghez, van aki szipkába 
lakja először a becses tekercset és ki péppé 
ragja fogai között.

A  trafik terméke között a legkapósabb a 
Virginia. És ez nagyon érthető.

A  dohányzás harmadik és egyre nagyobb 
tért hóditó neme a czigarettázás.

A  czigarettázók is sokfélék. Vannak tokos és 
toknélküli, trafik és saját készítményt! czigaret
tázók, elégedett, boldog férfiú, végszükség esetén 
akár csupa ilatóspapirosl is élvezettel tudna 
végigfüstölnL

A  ki maga készíti a ezigarctláit, az gourmand 
a ki válogat és kritizál; a sodrában szem
kápráztató művészetet produkál, a saját készít
ményeinél kitünőbbet nem ismer és a bajusza
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állandóan le van perzselve, mert addig szívja 
a czigaretlájál, mig csak az ajkait meg nem 
perzseli.

Végül lalán szintén a dohányzók közé soroz
hatnám azokat a lavaszkoru fiatal urakat, a 
kik bokrok árnyában nádpálezát szivaroznak. 
Nem mondok róluk semmi rosszat, hiszen leg
többször éppen azzal bünteti őket a világra 
felügyelő bölcs gondviselés, a mivel vétkeznének.

V e g y e s e k .
Bélyeg-automaták. A párisi postahivatalokban 

ezentúl automaták fogjak eladni a postabélye
geket. A z e czélra készített különböző gépeket 
pár nap múlva ki fogja állítani a főpostán. 
Amelyikei aztán a közönség legjobban használja, 
a mely tehát a legpraktikusabbnak bizonyul, 
azt fogják véglegesen alkalmazni I ’áris vala
mennyi postahivatalánál.

Marconi tervei. A drót nélkül való lelagrafálás 
feltalálója nemrég tudvalevőleg Doverben a város
háza tornya és a margareti világtorony közölt 
tett kísérletet találmányával, a mely kísérlet 
igen jól sikerült. Marconi legközelebb a doveri 
városháza és Boulogne között próbálja ki talál
mányát, ugyanakkor, a mikor Doverben a brit 
tudományos társaság, Boulogneban a franczia 
tudományos társaság fog ülésezni. Mareoni azt 
mondotta, hogy a kísérletektől a drót nélkül 
való telegrafálás fontos fejlesztését reméli. Az 
angol haditengerészetnél is tettek kísérletet s 
száz angol mérföldre drót nélkül a legnagyobb 
biztossággal táviratoztak. Mareoni azt hiszi, 
hogy még sokkal nagyobb távolságra is lehet 
táviratozni. Azt reméli, hogy legközelebb Amerika 
és Anglia között is fognak drót nélkül telcgrafálni. 
A  jövő hónapban Marconi maga is Amerikába 
utazik, hogy kísérleteit befejezze.

A levélgyűjtők. A  budapesti főpostan alkal
mazott levélgyűjtő szolgák köréből a minap 
panaszkodtak, hogy a nagy munka miatt nekik 
és társaiknak még ebédre sem jut idejük. E 
panaszra a magyar királyi főpostáról most azt 
a hivatalos értesítés jött, hogy a gyűjtő- 
szolgák rendes körülmények között délelőtt 
tizenegy órától délután 5 óráig teljesen szabadok 
s a legrendkivülibb és legtömegesebb munka 
idején is csak déli egy óráig vannak elfoglalva. 
Egy órakor valamennyi elmehet ebédelni s csak 
öt órakor köteles újra munkába állani. A  rendes 
pilienö idő tehát ilyenformán hat óra, rend
kívüli esetekben pedig négy. Ennyi pedig bőven 
elegendő az ebéd elköltésére, sőt a pihenésre is.

S e g ó d szcrkcs /.tn : H o lta i N á n d o r.

•itimol szájjá .17. on 
donsagut

iln r  kitilnft in híj -

R ,'Hytijl m i l»Ai m ily doliánynyal, 
utóbbi ágetA csipAs i/ti «• Iv «•«.

A logegés/sógoenbb keverék 
n ita és pipadohány!)

■rék c/.ign-

N

T okiulvo a/.l, Imgy Möralhon a 
nikotin .irtaim ul hálánál a 
gyom orra paralizálja, minden 
dohányzótíak nélklIlAzhellon

Hal lén/, jiipuiloliuiiviiyul vagy 
négy rés/, .-/igaroliu.'doli.iny 

nyal kovorlolik

O rvosok állal inindnii dn 
hány zónák ajánllutik

így csomag ÜO kr.. kis 
csomag lo  kr, kfiion vá. 
gat os csomagolás pipa 
dohány és k(Iliin ez. iga 

rnlladohány részére. 

I’riilinkllldenioiiv : 10  kis csomag hérinonlvc 
I frl 2(1 kr utánvét mellőlI.

Viszonteladóknak iAvodelniozA, Kgvedllli 
kószáló :

Mörath T ioadar ,-vnyfahonos, (ira cz .
VozérképvisolO Magyarország , H |,ir„. 

országuk részére .

D t o n s i l  János, Budapest. VI., G yár-u . 43.



D e u t s c h e r  X h c l l

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

INHALT. Unsere Tabak-Produkte. — Briefkasten dér Redaktion. — Annoncen.

Unsere Tabak-Produkte.
Jüngst war ein Fachmann, ein deutsclier 

Tabak- und Zigarrenfabrikant in dér 
Hauptstadt anwesend und wir hatten Ge- 
legenheit ilm über seine Meinung bezüg- 
lich unserer Tabak-Produkte zu befragen.

,,lm Grossen und Ganzen“ , sagte er, 
„finde ich die ungarischen Fabrikate fi'ir 
gut, ja es sind sogar einige Sortén da, 
über dérén yualitílt in Verbindung rnit 
dem Preise ich staune. Ich habé mir es 
angelegen sein lassen siímmtliche Sortén 
durchzukosten und bin zu dem Kesultate 
gelangt, dass die wohlfeilen Sorton, wie 
zum Beispiel die zu 2 7* Kreuzer und 
5 Kreuzer für eine Monopol-Zigarre ganz 
erstaunlich biliig ist. Naehdem hier von 
einem staatlichen Monopol die Kodé ist, 
daher angenommen werden muss, dass 
jede Zigarre, die verkauft wird, gleich- 
zeitig eine kleine Steuerlast in sich trílgt, 
so finde icli die genannten Sortén für 
ausserordentlich biliig, das lieisst, ich finde 
die Qualitiit derselben für sehr gut. VVas 
die Mittelsorten anbelangt, iilsst sich über 
dieselben aucli nicht klagen. Wohl wilre 
dér Fabrikáljon eine exaktere llerstellung 
des Fabrikates anzuratben, zumal es kaum 
zwei Zigarren gibt, die einander vollstíln- 
dig ítbnlich selien und es aucli darauf sehr 
viel ankommt. So habé ich in einem Kist- 
chen Zigarren gefunden, dic vollkommen 
rund waren, wtthrend andere drei • und 
viereckig, manche sogar ganz platt ge- 
presst, wie die Sardinen in dér Schachtel 
lagen. Ausserdem sind auch die Farben 
dér Deckblíltter nicht vollstilndig gleich, 
ein Umstand, dér bei besseren Sortén 
eine strenge Beachtung f'inden muss.“

„Nun, und wie schmecken die Zigarren 
wilhrend des Rauchens !“  frug dér Schrei- 
ber dicsér Zeilen.

„Sehr gut“  sagte dér Intcrwiewte, „doeli 
ich muss Ilinen sagen, dass dics nur bei 
mir, dem Fachmanne dér Fali ist, dem 
Laien d ürítőn die Zigarren nicht so sehr 
schmecken."

„W ie soll ich das verstehen ?•*
„W ie? Nun, ich muss Ilinen sagen, dass 

die beste Zigarre dem Raueher mundge- 
recht gemacht werden muss, gerade so, 
wie dics, trotz dér viclfachen Einwendun- 
gen dic maii dagegen erhebt, bei dem 
Weine dér Fali ist. Es ist einmal absolut 
unmöglirh, cinen Trinker, dér nichts ver- 
steht, ein Glas Wein vorzusetzen und 
seinen Beifall herauszufordern, wenn ilim 
dér Wein so vorgesetzl wird, wie er ge- 
waclisen ist. Nicht ctwa, dass ich dér 
Weinpantscherei das Wort rede und es 
darf und soll auch von einer Ffllscliung 
nicht im Geringsten dabei die Rede sein: 
alléin, immerhin muss dabei beobachtet 
werden, dass alles seine Zeit und seine 
Behandlung braucht, soll es das Auge und 
noch mehr deli Gauinen befriedigen. Das- 
selbe ist bei deli Zigarren dér Fali. Wie 
kilme es sonst, dass die bestén Sortén 
Tabake, welchc in Híren Zigarren zűr 
Verwedung gclangcn, hilulig gar nicht

brennen wollen. Die Zigarre verlöscht und 
kohlt, odor ifire Asche ist schwarz. Wo- 
her koinmt das ? Entweder wurde ein zu 
junger Tabak verwendct, dér. wenn er 
noch so edel ist, diese Merkmale aufweist, 
oder geschah nach dér Fabrikation nicht 
dasjenige mit den Zigarren, was zu ge- 
schehen hat. Das künstliche Trocknen der
selben, oder das sofortige Aufbrauchen dér 
Zigarren nach Fertigstellung im nassen 
Zustande, bringt diese Erscheinung hervor. 
Nun sehe ich allerdings. dass dieses letztere 
dér Fali ist. Ihre Zigarren gelangen zu 
rasch in den Handel und wenn daher die 
besten Sortén Tabake, welche nicht wie 
die Havannah-Tabake einen immensen 
Fettstoff aufweisen, verwendet werden, so 
wird dér Kenner wohl die Gitté des Ta- 
bakes sofort herausfinden, dem Laien hin- 
gegen befriedigt es nicht, weil er von dér 
Zigarre durch die genannten Umstílnde 
stets belitstigt wird.-4

„Und wie finden Sic unsere Zigarretten ?4‘
„Ihre Zigarretten bedüríten nichts ande- 

res, als eines besseren Papieres und die 
kön. ung. Tabak-Regie könnte kühn die 
Konkurrenz mit ihren Fabrikaten allüber- 
all aufnehmen. Auch hier habé ich, gerade 
so wie in Oesterreich, gefunden, dass die 
billigsten Sorton die entsprechend besten 
sind, die maii überhaupt für diesen Preis 
zu liefern im Standé ist. Nirgends in dér 
Welt erhalten Sie für einen Heller eine 
Zigarrette, wie sie sowohl in Ungarn wie 
in Oesterreich zu habén ist, noch weniger 
aber um 2 lleller eine Zigarrette, welche 
kritftig und ausgiebig, aus türkischem Ta
bak hergestellt, ihres gleichen in diesel- 
Preislage sucht. Was die Mittelsorten an- 
belangt, so verspürt mán gerade an diesen 
den Mangel eines guten Papieres wohl am 
meisten und ich staune nur darüber, dass 
dies nicht schon 1/tngst aufgefallen ist. 
In dem Eldorado Dresden, wo die Zigarret- 
ten-Fabri kation am llottesten betrieben 
wird und die Fabrikation auch die besten 
Einriehtungen Liesitzt, bekonimen Sie für 
f> Pfennigé beiweitem keine solclie Zigar- 
rette, wie es die zu 5 Heller bei Ilinen 
sind. Aber auch hier finden Sie, dass das 
von mir erwílhnte „Mundgerechte“  eine 
sehr wichtige Rolle spielt und dass dér 

| Raueher zumeist geneigt ist, dadurch Gutes 
i für schlecht und Schlechtes für gut zu 

haltén.“
Wir kamen nun auf die geschnittenen 

Rauchtabake zu sprechen, delien der 
fremde Fachmann alles Lob spendet, in- 
dem er nur bedauert, dass ein solcher 
Artikel wie diesel-, nicht den Export in 
das Ausland zu erzwingen vermag. „W ir 
rauchen daheim mitunter ein Kraut“  sagte 
er, wogegen Ihr Rauchtabak das feinste 
Parfüm ist und zu Preisen, die in keinem 
Vcrhilltnisse zu denen stehen, wie er bei 
Ihnen abgegeben wird. Alléin, was nützt 
das? Dér Eigenthümer einer Sache hat 
dafür zu sorgen, dass diese an Werth in- 
soferne gewinne, indem er den Artikel 
eine möglichst grosse Ausbreitung zu 
sichern im Standé ist. leli kenne das gc-

schilftliche Gebahren Ihres Tabak-Mono- 
pols nicht, glaube aber annehmen zu 
können, dass in dieser Beziehung gar 
Vieles übersehen, um nicht zu sagen ver- 
nachlftssigt wird.-1

„Und wie finden Sie unsere Verschleiss- 
lokale ? Sind dieselben geeignet, einen 
Artikel, wie dér in Rede stehenrle, in 
Vertrieb zu bringen ?“

„Nun, was das betrifft, getraue ich mii- 
kein Urtheil abzugeben. Vor allém halté 
ich mir níhnlich vor Augen, dass hier dér 
Tabak- und Zigarrenhandel monopolisirt 
ist, nun, und das besagt alles. Naehdem 
dem Kíiufer jede Aussicht benommen ist, 
seinen Bedarf an Zigarren oder Tabak 
anderswo zu decken, so muss es ihm 
natürlich auch recht sein, die Waare dórt 
zu kaufen, wo er sie eben erhítlt. Freilich 
habé ich hier in dér so reizend schönen 
und grossen llauptstadt Ungarns nur sehr 
wenige Geschilftslokale gefunden, von 
denen mán sagen kann, dass sie eine 
Zigarrenhandlung sind. In den frequen- 
tirten Strassen geht dies noch an, dage
gen fand ich in den minder belebten 
Gassen híiufig solche Zigarrenlftden, die 
für den gedachten Zweck absolut un- 
tauglicli sind. Wozu die immens vielen 
Zigarrenlílden überhaupt vorhanden sind, 
das kann ich nicht recht begieifen.“

Wir auch nicht! Audi wir können es 
nicht begreifen, wozu eine soleh miichtige 
Rieseninduslrie, wie es diejenige ist, wel
che dér Staat betreibt, nothwendig hat, 
auf Schritt und Tritt Filialen zu errichten. 
Auch wir können es nicht begreifen, dass 
mán dér Tabak-Industrie, die nach jeder 
Richtung hin dem Lande Geld und Rulim 
eintragen könnte, Schranken setzt, sie 
nicht nacli jeder möglichen Richlung aus- 
zubeuten suclit und die Hebung dér In
dustrie seit vielen .Tahren überall und 
aller Orten zu fördern traclitet, nur nicht 
auf jenem Gebiete, das als Eigenthum 
des Staates an erster Slelle dér Förderung 
theilhaftig werden müsste und derselben 
auch werth erscheint.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn V. P. in Z. Die Kistenfrage ist bereits 

ein überwundener Standpunkt. Nicht wir, son- 
dern die Grosstrafikanten habén die Angelegen- 
heit gegenstandslos gemacht.

Frau H. W. in Budapest. Ob mán eine Lizenz 
auf den Nanien dér Tochter úberschreiben las
sen kann? Ja, wenn Sie den Nachweis der 
Nothwendigkeit erbringen.

Frau B. St. in Budapest. Wozu Icitcn Sie 
diese Anzeige an mis ? Das ist Sache der 
Finanz-Direktion.

Herrn K. K. In N. K. In dieser Angelegenheit 
können wir Ilinen nicht hchilflich sein.

Frau F. R in Budapest. Ilire Heschwerde 
werden wir demnadis! verölTentlicben.

I l i l fa re ila k tc u r : F e rd ln a n d  H o lta i.
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Hirdetmény.
Ezennel közhirré tétetik, hogy a M a gya r  Kir. Szabada lm azott  Osztá lysors já ték  VI. o sz tá ly

húzásai (VI. sorsjáték) f. évi szeptember 13-tól október 11 -ijj tartatnak meg, még a következő napokon:

Szeptember 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30 és Október 2, 3, 5, 6, 9, 11.
A húzások mindig d. e. i) órakor kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző hatóság és királyi közjegyző

jelenlétében nyilvánosan történnek a fővárosi vigadó termében A sorsjegyeknek a VI. osztályra való megújítása 
a játékterv szerint minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt 1899. szeptember hó 6-áiy eszközlendő. 

Budapest, 18!)9. augusztus hó 27-én.

Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lón yay . lla za y .

______fi a g y~ és  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

p o j a t z i  f l ». és t á r s a
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai DE UT S C H- L A NDS B E RGB E N (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőségieknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy kénes-, mint kü lö n ö s e n  sza lon -gyu fá joka t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

Millennium-gyufa,
Magyar korona-svéd gyű fa,
Magyar honvéd-szobor-gyufa,
K rokod il-gyufa  és
Magyar Imperial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivei diszilvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártétuleket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  K o iu h a c l i - i i t c z n  8. sz. 
alatt van raktárunk. , _ . . . ,  __ _ , . .

POJATZI FL. és TARSA “£,.V„\“ S
DEUTSCH-LANDSBERGBEN (Graz mellett).

a I m á z o t t  
g y á r a

„ L E  G R I F F O N "  -  -  -
-  -  -  „LtE SUBUIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTEHPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintralikcn!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

G E N E R  A L - D E P O T :

GÓL D ZIEHE R EL PC A
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.

Eckstein Bernát ós löa. Budapest, ívertósz-utoza .‘17.
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