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Az bizonyos, hogy nincsenek is oly jó
szivarjaik, mint Ausztria-Magyarországnak.
A franczia és svájczi szivarok komiszak,
az olasz szivarra gondolni is iszonyat, a
török és orosz szivarról nem tudunk
i semmit, a spanyol Zigarillos nem sokkal
! ér többet a fűnél, még a német szivarok
sem hasonlíthatók a mieinkhez, — nekünk
vannak a legjobbak.

áll, királyunk kedvencz szivarja a hosszú,
vékony Virginia. Csak egy igazi dohányos
tudja méltányolni azt az élvezetet, a mit
egy „jól szelelő" Virginia egy kiadós ebéd
után nyújt. De ha nem szelei, na azután
kínos.

Tény, hogy szivarjaink egy idő óta
rosszak. Miért hallgatnánk ezt el és miért
ne boesássuk ezt a nyilvános vélemény
ítélete elé. Akár véletlenség, akár rossz
Következik a Britauica, mely tizennégy
akarat müve ez, teljesen egyre megy —
fillérbe kerül. Orsószerü vastag testű,
a szivarok rosszak! E panaszok egyes
nagyon imponáló külsejű és az a fajta,
lapokban jutottak nyilvánosságra. Még
Nekünk . . . nevezetesen Ausztria-Ma- melyből a legtöbbet fogyasztanak. Az árát
csak ez hiányzott ebben az időben, mikor gyarországnak. Azonban a szivarok jósága tekintve nagyon is drága, ritkán jó, annál
a kereskedelem úgyis pang. A fogyasztás . a monarchia mindkét felében úgy viszony gyakrabban tartalmaz titokzatos részeket
csökken és miután a szivarok minőségére uk mint 34-4 a 65'G. Igazán nem lehet a barnumi múzeumból, mint az az egyes
|csudálnunk, ha a budapesti azzal rohanja lapok hasábjain felhangzó panaszokból
panaszok vannak, egyenesen csak ezt kell
meg a Bécsbe utazó barátját, hogy neki kitűnik. Sőt előszeretettel explodál is az
tartanunk a fogyasztás csökkenésének egy ládika szivart hozzon magával, több ember orra alatt, a mi tekintve a tizen
okául. Nem szándékunk itt a fogyasztók nyire bécsi Trabucót, mert a mi szivar négy fillért nagyon is olcsó mulatság,
egyrészt jogtalan kívánságait felsorolni, jaink jók ugyan valami véletlenül ide mert egy torpedó vagy lyddit- bomba
mert tudjuk, hogy mindenhol és minden vetődött. németnek vagy olasznak, de aránylag sokkal többe kerül és még sem
kor kritizálták a szivarok minőségét; nekünk mégis rosszak. És aránylag drágák tudnak többet, mint explodálni. Egy világ
is. Az igaz, hogy Londonban egy csak járta barátunktól hallottuk egyszer, hogy
azonban az, a mit itt el kell mondanunk,
alig szívható szivar 18 pence-be kerül, j 1885-ben Sárbogárdon végig szít egy
az teljesen megfelel a valóságnak és való vagy egy shillingbe, de ezért legalább az Britanica szivart. Nem vagyunk pessiban nem kell ahoz sok, azokat a hibákat angoloknak egész kitűnő dohányuk van misták, tehat elhisszük neki.
(amerikai indiaival keverve), mely kurta
helyrehozni, melyek egyes szivarfajoknál
A Trabuco jó szivar, csakhogy gyak
vannak jelenleg, mely oknál fogva most fapipából szíva, a szivart elég nélkülöz- ran nagyon keményen van sodorva.
még egyszer hangoztatjuk, hogy a Re- hetővé teszi. A bécsi Trabuco szivarért Tekintettel a többnyire pompás fedő
16 fi Mér nem épen sok, annyit megér és burokra, nem is igen
drága, csak
galitás, Trabuco és Brilánica a fő fajták,
a németek odáig vannak egy „W iener kicsi a tizenöt fillérért. Majdnem olyan
melyekre a panaszok vonatkoznak.
Drabucho“ -ért. Csak a budapesti szivartól nagy mértékben fogyasztják, mint a Briments meg Isten !
Alábbiakban közöljük a „Budapestettanicát és Bécsben különösen kitűnő.
Abendblatt“ egy czikkét, mely a szivarok
Vegyük sorba őket, a váczi-utczai külön Nagyon kedvelt formája a kedveskedés
nek, ha barátainkat bécsi Trabucoval
legességeket nem számítva.
minőségét nem épen a legértelmesebben
lepjük meg.
tárgyalja. Lapjaink, sajnos, egyáltalán abban
Itt van mindjárt az úgynevezett „R övid ",
A Regalitas tizennyolez fillér és nem
a hibában szenvednek, hogy az ilyen fontos mely öt fillérbe kerül. Még mindig elszívdolgot inkább a humoros oldaláról fogják liatóbb, mint egy huszonöt centisim-es ér meg ötöt, valóságos fű, rossz fedő
burok, rossz sodrás, csak az ízléstelen
fel, mintsem hogy szakszerűen a dolog olasz szivar és egy külföldi egész elfogad
etiquettet fizetjük. Magunk is kiváncsiak
hatónak
tartja.
A
rövid
szivart
még
hiva
mélyébe hatolnának. A szivarok külön
talnok-szivarnak is hívják, mert azt az vagyunk, hogy ki szí Regalitás-t?
ben már régebb idő óta a viczczeknek czégutczaseprőn, gyári munkáson és bérkocsi
Azután van még egy tizenkét filléres
táblája, még pedig a legolcsóbb viczczek sokon kívül legtöbbnyire a kisebb hiva ritkán kért szivar a Milares, mely mél
nek. Azt hisszük, sokkal többet szolgál talnokok fogyasztják, kiknek nem telik áiig van forgalomban és a szintén 12
különb.
nának a dohányzóknak, ha a nyilvánosság
filléres Operas, melytől az [isten minden
szolgálatában álló újságok a gyártmányok
Következik a Porlorico szivar, mely hét embert mentsen meg. Egy olasz Minghetti
fillérbe kerül és egy fél fokkal jobb mint még igazi eau de cologne eliez képest.
hibáit őszintén elmondanák és az illető
Az úgynevezett trafik-havannáhkról —
köröknek útmutatást adnának, hogy ter a rövid. A Portoricot mint időleges szivart
szeretik, ugyanis valamely erős dohányzó Londres (26 fillér), Regalia Media (3G
mékeiket megjavítsák. De ez még idáig
szorosan ebéd előtt, mikor már egy Bri- fillér), Regalia Londres (44 fillér) és
nem történt meg, sőt az emlitett ezikkben
tanica teljes elszívására nincs elég ideje, Regalia Britanica (54 fillér), már nekro
sem találjuk ezt.
Portoricot szív. Rendesen a színészek, az lógot szeretnénk Írni.
Azonban mégis tartalmaz némi igaz ügyvédi írnokok, vagy a Józsefváros gaz
Mindezekért a pénzügyminiszter urat
ságokat és azért indíttatva éreztük ma dagabb polgárai szívják.
vádoljuk, ki nem dohányos és nem tudja,
gunkat, azt a következőkben szóról-szóra
hogy mennyi bűn nyomja a dohány
A szivarok sorában a legközelebbi az
közölni.
ötös szivar, mely, mint már a neve is jövedék lelkiismeretét. Ha jobb szivarjaink
elárulja, 10 fillérbe kerül. Az ötös szivar vannak is, mint Olaszországnak, abból
Szivarok.
némelykor nagyon szép és tetszetős kül még nem következik, hogy n mieink
Kőzép-Európában csak a német szív sejű, többet azután nem is mondhatunk tökéletesek.
el több szivart, mint a magyar. A spa róla. Mert a mi az „aromáját* illeti, jobb
nyolok, francziák, oroszok, törökök és arról hallgatni, — és ize? Istenem, aki
balkáni lakók sokkal inkább kedvelik a ötöd szí, az nagyon szerény ember.
czigarettát.
Az árt tekintve az ötössel egy sorban
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Dohányzó készletek.
Tekintetes Szerkesztősig!
Engedje meg, hogy becses lapjában egy esz
mét vessek fel, mely az ország összes dohány
árusára nézve nagy fontossságu.
Ismeretes, hogy a dohányzó készletek árusí
tása nekünk trafikosoknok egy jövedelmi forrás,
melyre minden körülmények között számítanunk
kell és melynek jövedelmét épen nem nélkülöz
hetjük. Miután a dohány és szivar, úgy a bélye
gek elárusitása csak épen annyit jövödelmez ha
jól megy, mint a mennyi a kiadásokat fedezi,
a dohányzó készletek árusítása nagyon figye
lembe veendő, mert ennek kell valódi jövedelmi
forrásul szolgálni.
E körülménynek azonban a legtöbb trafikos
nem tulajdonit megillető fontosságot, mialatt
minden árukereskedésnél a íőkérdés az, hogy
minő árut és mily áron vásároljuk azt. Nem
rég arról győződtem meg, hogy ugyanaz az áru
több trafikban megvolt, de mindenikben más
gyártmány. Természetes, hogy árak is alaposan
különböztek egymástól, mely körülmény a czik
kék eladását nagyon megnehezíti, sőt sokszor
lehetetlenné teszi. Egy fa szivar-szipka, mely
ugyan úgy néz ki, némely trafikban 60 fillér,
némelyikben 50— 40— 30, sőt van a melyikben
csak 20 fillér. Ily esetek okozzák azután, hogy
a vevő bizalmatlan lesz és a czikket nem is
kéri többszőr. Ép igy van ez a papirszipkákkal
és gyufával, melyekben a nagybani árak külö
nöst n szerepelnek. Miután azonban a mi üzle
tünk olyan, hogy itt alkudni nem lehet, nem
szabad, de sok trafikos abban a helyzetben
van, hogy olcsóbb árakat szabhat, áruink és
üzleteink értékükben sokat veszítenek. Ennek
nem szabadna megtörténni. A vevőnek már
ismernie kellene minden darabnak az árát épugy,
mint a szivarnál kérdés nélkül. Csak akkor
lehet szó virágzó üzletmenetről és mi trafikosok
is többet kereshetnénk az árukon.
Véleményem szerint, reánk trafikosokra nézve
nagyon hasznos lenne, hogyha csak egyetlen
bevásárlási forrást tartanánk, hol minden do
hányárusnak a szükségletét fedezni kellene.
Magától értetődik, hogy kötelezettség volna
az árukat innen beszerezni és ennek következ
tében egy fogyasztási szövetkezet féle intézményt
kellene létre hozni, hogy ezt a czélt elérhessük.
Az előnyök, melyek ebből származnának, kiszá
míthatatlanok és az árusításra ebből nagy ha
szon válnék. Első sorban kényszerithetnénk a
gyárosokat , hogy az árakat úgy szabják meg, hogy
amellett megfelelő jövődelmünk lehessen. Jelen
leg minden gyáros kénye-kedve szerint szabja
meg az árakat, sőt még azt is előírják, hogy
mennyi hasznot vehetünk mi, ahelyett, hogy
azt magunk hutároznánk meg a fogyasztás mér
téke szerint. Ezáltal azután a gyárak közt is
verseny állna be, melynek eredménye a jó és
olcsó áruk szállítása volna, mialatt a tervezett
fogyasztási szövetkezet mindegyiknek vevője
volna. Azonkívül minden trafikban egyforma
áru volna, egyenlő árral, oly előny, melyet épen
j
nem szabad kicsinylenünk.
Véleményem szerint itt nincsenek nehézségek
e tervet keresztül vinni és azt hiszem, hogy
minden trafikos csak saját érdekét támogatja,
ha e dologgal komolyan foglalkozik. Hisz egyelőre
nem kell vele sietnünk és előzze meg ezt egy
véleménycsere e helyen é9 e lap olvasói részé
ről. Nagyon örülnék, ha szerény eszmém indító
rugója lehetne, valamely praktikus és hasznos
intézménynek.
Tisztelettel
IC. M .
*

Mialatt egy kedves olvasónknak e levelét közre
bocsátjuk, csak annyit akarunk megjegyezni,

hogy mi e tervet egyszer talán már megpendí
tettük anélkül, hogy érdeklődés kelt volna ezen
akczió mellett. Megfoghatatlan marad ez min
den esetre, miután ez ügy valóban nagyon fon
tosnak és a mi a fő, praktikusnak és hasznos
nak nevezhető. Különben ki tudja, nem volt-e
az akkori idő rosszul választva, ki tudja, minő
más körülmények tartották akkor vissza a trafikosokat az érdeklődéstől. Indíttatva vagyunk most
a dologra mégegyszer rátérni, annál is inkább,
mert a tisztelt levélíró, mint ismert ügyes keres
kedő becses tapasztalatai és tanácsai az ügy
érdekében jól felhasználhatók. És mialatt a tisz
telt levélíró véleményéhez mindenben hozzájá
rulnak, annak a reményünknek adunk kifejezést,
hogy azok az elárusítók, kiknek rokonszenvével
e dolog megegyezik, ennek létrehozásában részt
vesznek és ezt velünk tudatják. Azt hiszszük,
hogy ott, hol csak nyerni lehet és semmit sem
veszíteni, csak találkoznak résztvevők, kik az
ügyet életre keltik. Nagyon kérnénk kedves olva
sóink véleményét e dologról, mert ez nélkülöz
hetetlen szűk? égés a czél elérésére.
A szerkesztőség.

(J8636
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Árlejtési hirdetmény.
A zombori ni. kir. pcnzügyigazgalóság részé
ről ezennel közhírré létetik, hogy Zenién felmon
dás folytán üresedésbe jött dohány nagyáruda
betöltése végeit 1900. auguszlus hó 7-én d. e.
10 órakor a pénzűgyigazgalóság hivatalos helyi
ségében a beérkezendő Írásbeli ajánlatok alap
ján versenytárgyalás lóg tartatni.
Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők
által az eladás után igénybe vehető eladási ju
talék fogja képi zni és pedig a kérdéses dohány
nagyártda annak fog átadatni, azt lehetőleg
mindtn más üzlettől elkülönítve a legcsekélyebb
eladási díjéit fogja elvállalni.
Mindazon állal a kincstár fenntartja ma
gának azon jogot, hogy a versenyzők között
szabadon választhasson, mi okból az ajánlattevő
semmi esetben sem támaszthat igényt azért,
mivel ajánlata el nem fogadtatott.
Az eddigi dohány nagyáruda kezeléséért 1-5%
tőzsdij fizettetett.
A dohány nagyárudának 1899. évi nyers for
galma 287.496 kort na 84- fillér volt és a dohány
árudához anyag beszerzés végett 178 dohány
kisárus van utalva, továbbá az áruda kezeléséért
a bélyeg és váltóiirlapok eladásának kötelezett
sége l ' , % eladási jutalék mellett valamint a
valódi havanna szivarok eladásának jogosultsága
is egybe van kötve, mely utóbbi eladásra 17,%
tőzsdij igénybe vélele mellett adatik meg az
engedély.

dohány nagyáruda elnyerésért, legkésőbben 1900.
évi augusztus 6-ig d. e. 10 óráig ezen kir. pénzügyitfazgatóság főnökségénél közvetlenül vagy
pósta utján benyújtani.
Az ajánlatban az igényelt kezelési dij száza
lékban számmal és betűkkel s tisztán kiírandó
és az ajánlathoz egyúttal, 1. a magyar honossá
got, 2. polgári állás cs erkölcsi kifogástalanságot
úgy. 3. a vagyoni állapotot igazoló hatósági
bizonylatok is csatolandók.
Olyan ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve
nincsenek, vagy más pályázók ajánlatára hivat
koznak, valamint azok is, melyek határozatlanul
szerkesztvék, úgyszintén elkésve benyújtott vagy
utóajánlatok is figyelembe nem vétetnek.
Táviratok jogérvényes ajánlatnak, vagy tett
ajánlat kiegészítésének semmi
körülmények
között tekintetni nem fognak, a versenylésben
részt nem vehetnek azok, kik a törvény értelme
szerint szerződéskötésre nem képesek, továbbá
valamely bűntény, csempészet vagy másnemű
jövedéki kihágások miatt elítéltettek, vagy az a
kit bizonyítékok elégtelenségéből mentettek fel.
Továbbá kizárva maradnak azon egyedárusági
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképpen
elmozdít attak, vagy a pénzügy hatóság által
egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak talál
tatnak.
Ha ezen emlitett akadályok egyike vagy
másika csak az üzlet átadása után jutna a
hatóság tudomására, a pénzügyigazgatóságnak
jogában áll az eladási engedélyt azonnal elvenni,
illetve a nagyárudát felmondani.
Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlata
el nem fogadtatnak a tárgyalás befejezése után
vissza fognak adatni, mig az elfogadott ajánlat
tevő bánatpénze az érintetlen tartalék készlet
beszerzése után fog csak visszaadatni.
Ila a vállalkozó a dohány nagyárudát az
átvételre 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 felté
telek és azzal egybekötött kötelezettségek a
pénzügyigazgatóságnál és az újvidéki pénzügyőri
biztosságnál letekint hét ők.
Zom bor, 1900. julius hó 5-én.

Ajánlati minta.
Alólirott ezennel késznek nyilatkozom a zentai
dohány nagyárudát az anyagkészletre fennálló
szab. pontos betartása mellett___ ____
°/lt
szóval --------------------- száztoli tőzsdijjat elvál
lalni és feltétlenül alávetem magam a pályázati
hirdetményben foglalt határozatoknak.
A hirdetményben megjelölt okmányok és
bánatpénz ide csatoltatik.
Kelt ..............................................
A czimlapon. Ajánlat a zentai kincstári nagy
áruda átvételére.
Zömbor, 1900. évi julius hó 5-én.

A dohány nagyáruda készletét a szegedi m.
kir. dohányáruda raktárból szerzendő be.
A kincstár az árudának bizonyos összegben
M kir. p é n z ü g y ig a z g a tá s á n .
meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez
okból későbbi kérvények az eladási dij folemeKegédszcrkeszli): Heltai Nándor.
,és(í *ránt tekintetbe vétetni nem fognak, igy
kárpótlási igények sem támaszthatók.
Köteles leend vállalkozó az átvételre kitűzött : Kíbö cs. is kir. ttab. eredeti selmeczl pipi-, (ajtékplpa- 4a
napon továbbá a fogyasztási viszonyoknak meg- |
plpasrár-pjár |Í7,erö-berendeléssel.
felelő 4 napi tartalékkészletet 4000 négyezer
korona értékben beszerezni és folyton érintet
len állapotban tartani s azon kívül a napi el
Z ó l y o m - S e l m e o z mellett
A la k ítta to tt 1 8 3 8 -b a n .
adásra szükséges 1600 korona értékben dohány
gyártmány mennyiséget is beszerezni.
Ajánlja a legjoldi hírnévnek flrvondft
6* kitűnő minőségre nézve páratlan
Pályázók kötelesek bánatpénz fejében 1000
valncli selmcczi agyagpipáit, tajték
korona, szóval négyezer koronát készpénzben
pipáit, pipai>zárait óh szivarazipkáit,
minden kivitelben, a legolcsóbb árak
vagy a budapesti tőzsdőn jegyzett papírban le
melleit.
tenni, illetve 1 koronás bélyeggel ellátott saját
Kdp™ Árjegyzékek bérmcnles visszaküldés esetén kívánatra
kezű ig aláirt lepecsételt ajánlatokhoz csatolni
bérmentve küldetnek
s az ajánlatot ezen czim alatt „Ajánlat a zentai 1
Kgíjcdíili hirncceH jó gijártmámj
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Unsere Zigarren.

— Rauchrequisiten. — iiriolkasten der Heriaktion.

Unsere Zigarren.
Unsere Zigarren sind seit einiger Zeit
schlecht, das ist einmal Thatsache.
Warum sollten wir es auch beschönigen und die kön. ung. Tabak-R egie
über das UrtheiJ der öffentlichen Meinung
tíiuschen. Sei es Zufall oder Absicht,
lage der Fehler wo immer, es ist gánzlich einerlei — die Zigarren sind schlecht!
Bereits beginnen diese Klagen in den
einzelnen Zeitungén zum Ausdruck zu
gelangen und das fehlte noch in einer
Zeit, wo das Geschaft geradezu stagnirt.
Der Konsum nimmt ab und da üher die
Qualitiit der Zigarren geklagt wird, können wir auch nur diesen Umstand flir
die Abnahme des Konsums verantwortlich machen. Es ist nicht unsere Absicht,
die mitunter ungerechtfertigten Wlinsche
der Konsumenten hier wiederzugeben,
zumal es uns bekannt ist, dass überall
und zu allén Zeiten über die Qualitat
der Zigarren Kritik geübt wurde. Alléin
das was gesagt werden muss, entspricht
der Wahrheit vollstiindig und wahrlich,
es gehört nicht gar so viel dazu, die
Behler, welche manchen Sortén dermalen
anhaften, zu beseitigen, aus welchem
Grunde wir auch heute nochmals ausdrücklichst betonén, dass es die Hauptsorten: Rcgalitas, Trabuco, Britanica
sind, über welche allgemein geklagl wird.
lm Nachstehenden veröffentlichen wir
den Artikel des ,,Budapester Abendblati“ ,
welcher die Qualitat der Zigarren allerdings in sehr willkürlich unverstándigen
W eise behandelt. Unsere Zeitungén leiden
überhaupt an den Fehler, dass sie sich
bei Beurtheilung von dériéi wichtigen
Dingen mehr von dem Humor, als von
der Sache selbst leiten lassen. Die Zigarre ist und war von jeher die Zielscheibe des Witzes, und zwar sehr bil
iigen Witzes. Indess, uns will es bedünken, dass dem Raucher weit mehr damit
gedient ist, wenn die im Dienste der
Oeffentlichkeit stehende
Zeitung
die
Miingel, welche dem Produkte anhaften,
zu eruiren trachtet und den betreíTenden
Fabriksstellen Winke gibt, ihr Fabrikat
zu verhessem. Doch das ist bisher noch
niemals geschehen und geschieht, wie
gesagt, auch in dem hier folgenden
Artikel nicht. Gleiclnvohl isi manches
Wahre darin enthalten und sehen wir
uns daher veranlasst, den Artikel wortgetreu wiederzugeben. Hier ist er :

Zigarren.
In Mitteleuropa raucht nur dór Deutsche mehr
Zigarren, als dór Ungar. Spániel*. Franzoscn,
Fusson, Türken, dió Balkanbewohncr, Italionor,
Allo sind sió dóm Genusso dór Zigarette viel
mehr ergeben, als wir. Allordings habon sió auch
koino so guton Zigarren, wio Österreich-Ungain.
Die französischen und Schwoizor Zigarren sind
miserabol, bői dem Gedankon alléin an italienische Zigarren wird mán von Uebligkciten befallcn, von russiseben und tíirkischen Zigarren
wissen wir niebts, spanisehe Zigarillos sind nicht

viel bosser, als Gras, auch die deutschen Zigar
ren sind den unseren nicht zu vergleichen, —
wir babon die besten.
W ir . . . Nfimlich Österreich-Ungarn Aber die
Güte der Zigarren in den beiden Ilálften der
Monorchie verhAlt sich zu ( inander, wie 34*4
zu 65*6. Es ist wirklich nicht zu verwundorn,
wenn dió Budapestéi* ihre nach Wien reisenden
Ereunde mit der Bitté beslürmen, ihnen doch
óin Kistchen Wiener Zigarren mitzubringen,
meistens Wiener Trabukkos, denn unsere ungarischen Zigarren sind wohl gut genug für etwaige,
zuf&llig hieher verschlager.e Deutsche oder Italiener, aber für uns sind sió denn doch zu schlecht.
Auch sind sió verhAltnissmüssig theuer. Es ist
wohl wahr, in London kostet eine halbwegs
rauchbare Zigarre achlzehn Pence oder einen
Shilling, dafür habén aber die Englünder einen
ganz ausgezeichneten Tabak (amerikanischen mit
indischen gemischt), der aus kurzen Holzpfeifchen geraucht, die Zigarre so ziemlich entbehrlich maciit. Für die W iener Trabukko-Zigarre
! ist scchzchn Heller kein allzuhoher Preis, sie
ist ihn werlh und die Deutschen lechzen förmj licli nach einer Wiener „Drabucho“ . Aber die
: ungarischen, speziell die Budopestor GlimmstenI gél . . . Da sei Gott vor!
Nehmen wir sie der Heihe nach vor, oline
die Spezialitftten der Waitznorgasse mit hereinzubeziehen. Da ist die sogenannte Kurze, welche
fünf Heller kostet. Sie ist immer noch rauchbaror, als etwa eine italienische Zigarre für
fünfundzwanzig Centesimi und ein Auslfinder
fűn de sie ganz akzeptabel. Die Kurze heisst auch
Beamlen-Zigarre, weil sie ausser vöm Strassenkohrer, ürmern Fabriksarbeiter und Komfortablekutscher zumeist von den kleinen Beamten
geraucht wird, die „zw ar nichts habén, das
jedoch sicher“ und denen ihr mehr als spárliches Salair den Luxus einer „Dicken“ nur sel1 ten gestattet.
Es folgt die Portoriko-Zigarre, welche sieben
Heller kostet und um einen halben Grad besser ist, als die Kurze. Die Portoriko-Zigarre ist
als Pausenfüller bervorzugt, sie wird nfimlich
von starken Rauchern, die etwa knapp vor dem
Mittagessen noch rasch eine Zigarre rauchen
1 wollen, zűr Vollendung einer Britannika aber
keine Zeit mehr habén, bevorzugt. Für Gewöhnlich rauclit sie der Herr Aktuarius, der Ilerr
Schreiber im Advokatenbureau und der reiche
Spiesser aus der Josefstadt.
Die nfichste in der Hierarchie der Rauchkrauter ist die Fünfer, welche, wie schon dir
Name andeutet, zehn Heller kostet. Die Fünfer
I isi manchmal sehr schön und statllich von
j Aussorom, das ist aber auch Alles, was sich über
I sic sagen lüsst. Denn was ihr „A ro m a " anlangt,
; ist cs besser, hierüber zu schweigen — und ihr
Geschmack? Mein Gott, der eine Fünfer raucht,
muss sehr anspruchslos sein . . .
Hinsichtlich des Preises steht die lángé,
schlankc Virginia, die Lieblingszigarre des Königs,
in gleicher Linie mit der Fünfer. Nur óin echlen
Raucher vormag den Hochgenuss zu würdigon,
dón eine „V irginier mit gutor Luft" nach einem
ausgiebigen Maliié gewAhrt. Hat sie aber keine
Luft, so ist sió eine Qual.
Jezt kommt die Britannika, welche vierzehn
I Heller kostet. Spindelförmig, dickleibig, ist sie

von höchst imponirendem Exterieur und sie ist
jene Sorté, von welcher am Meisten konsumirt
wird. Für ihren Preis ist sie viel zu theuer, sie
ist selten gut, umso hüufiger enthAlt sie aber
gc heimnissvolle Bestandtheile eines tíarnum’schen Museums, wie dies in den hie und da in
den Spalten der Blfitter auftauchenden Klagen
zu lesen. Auch explodirt sie einem mit Vorliebe
unter der Nase, was in Anbetracht der vierzehn
Heller biliig genug ist, denn ein Torpedó oder
eine Lyddit-Bombe stellen sich bedeutend theuerer und können doch auch nicht mehr, als
explodiren. W ir habén jedoch von einem welti/ereisten Freunde sagen hören, er habé einmal,
im Jahre 1885, in Sárbogárd eine Britannika
zu Ende geraucht. W ir sind keine Pessimisten
und wollen ihm dies glauben.
Die Trabukko ist eine gute Zigarre, nur ist
sie oft zu fest gedreht. In Anbetracht ihres
zumeist vortrefílichen Deckblattes ist sie auch
nicht zu theuer, nur ist sie für sechzehn Heller
zu kiéin. Sie wird in fást eben so grossem
Masse konsumirt, wie dió Britannika und ist in
Wien geradezu vortrefflich. Bei uns leider weniger. Aus Wien Trabukkos mitzubringen ist eino
sehr beliebto Art, seinen Freunden sich angenehm zu machen.
Die Regalitas kostet achtzehn Heller und ist
keine fünfe werth, Gras, schlechtes Deckblatt,
schlechte Drehung — blos die geschmacklose
Etiquette und bezahlt. W ir wáren neugeierig zu
wissen, wer eigentlich Regalitas raucht ?
Ausserdem gibt es noch eine selten verlangte
Zigarre für zwölf Heller, dic Milares, welche
kaum mehr in Vcrkehr ist und die gleichfalls
zwölf Heller koslendc Operas, vor der Gott
jeden Gaumen und jede Nase in Gnaden bewahren müge. Eine italienische Minghetti ist
dic pure eau de cologne im Vergleiche zűr
Operas.
Den sogenannten Trafik-Havannah’s — Londres (26 Heller), Regalia Media (36 Heller),
Regalia Londres (44 Heller) und Regalia Britan
nika (54 Heller) — möchten wir schon gern
den Nekrológ schreiben.
Und nach all' dem klagen wir dem Herrn
Finanzminister unser Leid. Er, der kein Raucher
ist, weiss sicher nicht, welche Gr&uel das kön.
ungarische Tabaksfirar auf dem Gewissen hat
und wie viel es hiefür auf den Gewissen verdienen würde. Wenn wir auch bessere Zigarren
habon, als Italien, so folgt hieraus noch nicht,
dass wir gute habén.
Iiebritra,

Rauchrequisiten.
Geehrte Redaktion !
Gostatten Sie, wenn ich in lhrem geschatzten
Blatté eine Idee anrege, welche für sammtliche
Tabak-Verschleisser des Landes von grösster
Wichtigkeit ist.
Bekanntlich bildet der Verkauf von Rauch
requisiten für uns Trafikanten eine Einnahmsqjelle, auf die wir unter allén Umstfinden
rochnen müssen und dessen ErtrAgniss wir
durchaus nicht ontbehron können. Nachdem
aus dem Vcrkaufc von Tabak und Zigarren,
wie auch der Stempelmarken sich nur ein
solches ErtrAgniss ergibt, das, wenn es gut
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geht, sámmtliche Einnahmen deckt, ist dér
Verkauf dér Rauchrequisiten höchst bemerkenswerth, da er die eigentliche Einnahmsquelle
bilden soll.
Nun wird aber von Seite dér meisten Kleintrafikanten diesem Umstande nicht die gehörige
ihm gebührende Aufmerksamkeit zugewendet,
indem bei jedem Waarenhandel es hauptsáchlich darauf ankommt, was fűr Waare und zu
welchem Preise eingekauft wird. Kürzlich überzeugte ich mich davon, dass ein Artikel in
mehreren Trafikén vorhanden war und öberall
ein anderes Fabrikat vorlag. Selbstverstándlich
waren auch die Einkaufspreise von einander
grundverschieden, ein Umstand, dér den V er
kauf des Artikels sehr erschwert, háufig sogar
ganz unmöglich macht. Ein Holz-Zigarrenspitz,
dér ein und dasselbe Aussehen hat, kostel in
mancher Trafik 60, in anderen Trafikén 50,
40, 30, auch 20 Heller.
Solche Vorkommnisse bewirken es, dass dér
Kunde misstrauisch wird und zuletzt den Artikel
gar nicht mehr verlangt. Ebenso geht es mit
den Papierspitzen und Zündhölzchen, wobei
die Engros-Preise ausserordentlich
variiren.
Nachdem aber unser Gescháft ein solches ist,
wo nicht gehandelt werden soll und kann, viele
Verschleisser aber in dér Lage sind, billigere
Detailpreise zu maciién, verliert das Ansehen
dieser Artikel, wie unser Gescháft wesentlich an Werth. Das dürfte jed)ch n cht geschehen. Dér Kunde műsste, geradeso wie bei
dér Zigarre, den Preis fúr jedes einzelne Stűck
schon kennen, ohne zu fragen, nur dann könnte
von einem besseren Geschaftsgange die Rede
sein und wir Trafikanten würden an dér Waare
auch mehr verdienen.
Meiner Ansicht nach wáre es fúr uns T rafi
kanten von grossem Nutzen, wenn wir eine
einzige Bezugsquelle errichteten, wo jeder Ver
schleisser seinen Bedarf an Rauchrequisiten
beziehen műsste.
Selbstverstándlich wáre die Verpflichtung, die
Waaren aus dieser Bezugsquelle zu entnehmen,
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und was die Hauptsache, praktisch und nützlich genannt werden muss. Indess, wer weiss,
ob dér damalige Zeitpunkt nicht schlecht gewfthlt war, wer weiss, welche sonstigen Umstánde die Kleinverschleisser von einer derartigen Neugründung abhielten. W ir seben uns
daliéi* voranlasst, auf die Sache auch diosmal
zurückzukommen, umsomehr, als dér geschátzte
Einsender, als tüchtiger Kaufmann bekannt,
seine werthvollen Erfahrungen und Rathschlüge
einer eventuellen Neugründung widmen würde.
Und indem wir uns dér Ansiclit des Einsen
ders vollslándig anschliessen, gébén wir dér
Hoffnung Ausdruck, dass diejenige í Verschleis
ser, welche dér Angelegenhe.t sympathisch gegen! überstehen, ihre Tneilnahme an derselben kund
! gébén werden. W ir den ken, dass es dórt, wo
| es nur zu gewinnen und nichts zu verlieren
i gibt, sich immerhin Anhánger íinden werden,
' die zűr Ausführung schreiten. Zu diesem Zweck
sind die vorherigen Meinungsáusserungen unentb?hrlich. W ir bitten darum.
Es ist, meiner Ansicht nach, kcineswegs die
Schwierigkeit vorhanden, diesen Plán auszuD ie licdaktion.
führen und ich denke, dass jeder Verschleisser
nur in seinem eigenen Interessé handeln würde,
Briefkasten dér Redaktion.
wenn er sich mit Ernst dieser Sache widmen
würde. W ir brauchen uns ja vorláufig nicht
V. C. In Budapest. Es ist angezeigt, wenn Sic
damit zu beeilen und soll vorerst eine Meimit Ihrem Grosslrafikanten sprechen. Er hat
nungsabgabe darüber von Seite dér Leser dieses
gowiss — wie jeder Mensch — ein Herz.
Blattes an dieser Stelle erfolgen. Es soll mich
S. B. Jawohl, das betreffende Finanzorgan
freuen, wenn moine bescheidene A n regu ngG ehat das Reclit, wann immer und soviel Mai es
legenheit bieten würde, einmal etwas wirklich
ihm passt, Revision zu haltén. Wenn er dies
Praktisches und Nützliches zu schaffen.
thut, urn sie zu árgcrn, rnüssen Sie gute Micne
sohdarisch und in Folge dessen műsste es auch
eine Art von Konsum-Verein sein, den wir
schaffen, urn dieses Ziel zu erreichen. Die Vortheile, welche sich hieraus ergeben würden,
sind unborechenbar und den Verschleissern von
hohem Nutzen. Fürs Erste könnten wir den
Fabrikanten zwingen, uns die Waaren zu solchen Preisen zu überlassen, dass wir dabei
entsprechend verdienen. Dermalen taxirt jeder
Fabrikant seine Waaren nach Belieben, ja er
schreibt uns sogar vor, wieviel Nutzen wir
nehmen dürfen, anstatt dass wir selber uns
diesen Nutzen, nach Massgabe des Konsumes,
berechnen; dann aber auch würde unter den
Fabrikanten eine Konkurrenz entstehen, dessen
Resultat in dér Lieferung nur guter und billiger
Waaren wáre, indem jeder den geplanten Konsumvéréin als Kunden hátle. Ausserdem gábe
es in jeder Trafik gleiche Waare zu gleichen
Preisen, demnach ein Vortheil den mán keineswegs unterschátzen darf.

Achtungsvoll
*

K. M.

Indem wir das Schreiben des geschátzten
Einsenders veröffentlichen, wollen wir blos
bemerken, dass wir diesen Plán bereits einmal
angeregt habén, ohne das die Theilnahme zu
einer diesbezüglichen Aktion lebhaft gewesen
wáre. Unbegreifiicli ist und bleibt dies allerdings,
da die Angelegenheit in dér That, sehr wichtig

zum bősen Spiel machen.
Rosa J. in K. Alsó auch dórt sind die Zigari ren dunkel! Auch dórt verlangt Jeder lichte ?
í Auch dórt ist dér Grosstrafikant ein Tyranti?
Merkwürdig, gerade so, wie überall.
S. 0. in Budapest. Bitté einzureichen. Auf
dem Gesuche ist ein Einkronen-Steinpel anzubringen. lm Zollamle zu überreichen.
Hilforedakleur . Ferdlnand Holta i .
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