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T A R T A L O M . A Havanna szivarok. Vegyesek. — Ajánlatok.

A Havanna szivarok.
Amidőn a Havanna szivarokról beszó

lunk, úgy ezalatt ama fajok értendők, me
lyek csak úgy az ország különlegességi 
tőzsdéiben, mint az általános eladási he
lyeken léteznek s amelyek akármilyen 
illetőségűek is lett légyenek Havanna 
szivarok gyanánt lesznek eladva, annál 
is i kább, miután e szivarok eladása ré
szére kiállított engedélyekben „Havanna" 
szivaroknak lesznek nevezve.

Már most e szivarok eladási magassága 
nem lohadt le, sőt ellenkezőleg mindinkább 
emelkedés mutatkozik, ami kölömben na
gyon is természetes. Az uj szivarfajok 
folytonos bevezetése, valamint tapasztalat 
szerinti folytonos emelkedése e drága 
szivaroknak fogyasztás tekintetében, tel
jesen igazolják e jelenséget.

De épp ezen utóbbi körülmény rést 
nyújt ama kérdésnek, miért hogy nálunk 
a Havanna szivarok eladásajelentekenyebb 
mérvben nem érhető el. T. i. alapjában 
téves az összehasonlítás a velünk össze
kötött Ausztriával és hogy oda utalnak, 
hogy ott is aránylag kevés Havanna szi
varok lesznek fogyasztva. Alapjában téves 
ez az összehasonlítás, mert az osztrák 
dohányzó takarékosságát amagyarfogyasz- 
tóéval képtelenség lenne összehasonlítani. 
Itt gyakran oly emberek szívnak Ha
vanna szivarokat, kiknek anyagi helyze
tük ezt meg nem engedi, ami valószínű, 
hogy Ausztriában ritkábban fordul elő. 
A kaszinók, klubok és társasegyletek, 
melyek nálunk Magyarországban százával 
léteznek, nagyon jelentékeny fogyasztói 
a Havanna szivaroknak, mialatt Ausztriá
ban vevők e fajra majdnem teljesen hiá
nyoznak.

Ha az okokat kutatjuk, miért hogy a 
1 Iavanna szivarok fogyasztása nem any- 
nyira elegendő, mint ahogy lenni kellene, 
úgy először is azt tapasztaljuk, hogy 
majd valamennyi faj a rossz elbánás miatt, 
melyben részük lesz, már a fogyasztás 
előtt kárt szenvednek. Ezzel nem mon
dunk semmi újat, ha említjük, hogy a 
Havanna szivar nikotinban legtartalmasabb 
ezáltal tehát legillatosabb, csupán ezen 
illata folytán emelkedik értékben, továbbá, 
hogy ezen illat hatalmas kárt szenved, 
ha a szivar nem megfelelői helyen hosz- 
szabb ideig van raktáron.

E két körülmény tehát az, mely ama 
Havanna szivaroknál, amelyek a m. kir. 
dohányintézőség által vitetnek eladásba, 
egyáltalán nem lesz tekintetbe véve. Már 
bevezetésénél az ilyen uj fajoknak, majd 
hogy mindig meg lehet figyelni, hogy e 
szivarok kiadása az eladók részére soha
sem történik meg előbb, mielőtt a hiva

talos akták nem lettek elintézve a külüm- 
böző hivatalok által. Ezalatt pedig a szi
varok néhány hétig a gyárakban feküsz- 
nek, későbben pedig a dohányraktár pad
lásain, mintha csak fehérnemű módjára, 
szárítás czéljából helyeznék el őket. Ámde 
a szivarokból, ha kiszáradtak, elröppen 
a nikotin, illetve az illat, s a legdrágább 
szivar borzasztóan sokat vészit értéké
ből!, sőit igen gyakran teljesen értéktele
nekké válik.

Úgy hisszük, hogy az, mit itt felemlí
tünk, elég figyelemremeltó, hogy kutatá
sokat eszközöljenek miatta, amiáltal azon 
meggyőződéshez jutnának, hogy a leg- 
kevésbbe sem túlozzunk. Miután szivarok
ról, magas értékű szivarokról van szó, 
úgy hisszük, hogy a szivaroknak beho
zatala lassanként kellene történnie és pedig 
csakis oly mennyiségben, amelyet gyor
san fel lehetne használni, továbbá, hogy 
e szivarok külön utasításokkal ellátva 
kerüljenek az eladókhoz.

E szivarokkal való elbánási módszert 
a tőzsdésekkel közölni kellene, miután e 
szivar helytelen elbánás mellett ki van 
téve az elromlásnak.

Sokat és sokfélét lehetne itt még el
mondani, mely a Havanna szivarok elbá
nási módjával összefüggésben áll, ha nem 
tudnék, hogy a hivatalos eljárás igen 
sokat lehetetlenné változtat, amit a magán 
ember játszva, könnyen hoz létre. Nos 
tehát, ha már ilyenféle körülmények a 
lehetséges jóságát egy gyártmánynak 
befolyásolják, úgy legalább azon egy 
dolog lenne óhajtandó, hogy a sürgősen 
szükséges figyelmet, melyet e czikkre 
kellene forditaniok, tegyék is. Úgy véle
kedtek talán, hogy a számos újabb fajok 
bevezetésével meggátolják, vagy legalább 
is gyérebbé teszik a magánemberek által 
eszközölt behozatalát a Havanna szivarok
nak. E feltevés helytelennek bizonyult, a 
I Iavanna szivarok importja inkább nagyob
bodott, mintsem hogy kisebbedett volna. 
E jelenséget nem tartjuk bajnak, sőt 
ellenkezőleg, úgy véljük, hogy a m. kir. 
dohány intéző ségnek, az idegen Havanna 
termékek behozatalát támogatnia kellene, 
melyeknek fogyasztása minden bizonynyal 
öss/.ehasonlithatlanül magasabb arányokat 
venne fel, ha e szivarok behozatala nem 
lenne összekötve különféle bonyodalmak
kal. A meglehetősen magas beviteli vám, 
már magában véve is biztosítja ama nye
reséget, melyet jelenleg a Havanna szi
varok eladása által kimutathatni lehet. 
Ha átnézzük a kimutatásban ama Ha
vanna szivarfajokat, melyek a legutóbbi 
évben vesztességgel lettek eladva, úgy 
azon következtetést vonjuk le belőle, 
hogy ez még igen gyakran fog megtör

ténni; ha pedig hozzá tesszük azt, hogy 
ha a Havanna szivaiok behozatala köz
vetlen magánemberektől eszközölve lenne, 
az jelentékeny módon gyarapodna s igy 
tehát a vám bőségesen folyna be, arra 
a meggyőződésre kell jutnunk, hogy je 
lenleg a Havanna szivarokkali üzérkedés 
legkevésbbé tekinthető briliánsnak, össze- 
hasnolitva ama eszközökkel, melyeket mi, 
azt bár csak odavetüleg, említünk. Mert 
ilyenformán, ahogy jelenleg a Havanna 
szívatok üzeme folyik, sem a fogyasztó 
nem lesz kielégítve, sem pedig a tözsdés, 
a legkevésbbé azonban az állampénztár, 
amelynek a Havanna szivarok fogyasztá
sából sokkalta magasabb nyereséget kel
lene kivonnia, mint ahogy az jelenleg 
történik. Erre az ügyre mindenképpen 
egy kicsiny behatóbb figyelmet kellene 
fordítani s igy a dolgot előnyösen lehetne 
szervezni a közreműködő vezetők teljes 
megelégedésére.

Vegyesek.
A s ziv a rka  csempészés. Tovább tart még 

mindig ama különös állapot, mely a m. kir. 
dohányintézőségnek óriási károkat okoz. A  kávé
házakban és vendéglőkben szivarkák lesznek 
eladva, a melyek tőzsdékből törökdohányból 
lesznek ellöállitva. E  szivarkák izlenek a közön
ségnek először azon okból, mert a szíva rkahü- 
velyek papírjai vékony, finomak és szagtalanok 
s azért is, mert a dohányok daczára annak, 
hogy a töltés egy vagy legfeljebb két külön
böző nemből áll, jóizünek találtatik. Különös 
marad azonban az, miért hogy hivatott körök
ben nem tűnik fel az, hogy az óriási mennyi
ségben eladott törökdohány más czélokra lesz 
felhasználva mint a török pipából való dohá
nyozásra. Hisz mind ezek a dohányok csupán 
az utóbbi czélra lesznek készítve, ami cziméból 
is ,,török pipadohány14 kitűnik. Hisz tudniok 
kellene, hogy a pipázás annyira divatját múlta, 
hogy az eladott dohányok alig századrésze lesz 
a pipázásra felhasználva. Ellenben megszúmlál- 
hatlan millió szivarkák lesznek évente e dohány
ból elkészítve; oly körülmény ez, mely világo
san mutatja a dolog nagymérvű fontosságát. 
Vagy pedig nem akarják e „szegény ördögök- 
nek“ , kik a dohánycsempészettel teljes feszte
lenséggel foglalkoznak, keresetüket elvenni ? Ez 
is lehetséges.

Egyes s z iv a rfa jo k a t legközelebb fadobozok 
helyett a Dávid-féle kartongyárból származó 
papirskatulyákban fogják próbaképp csomagolni; 
magán utón legalább igy értesültünk. Ezen 
újítás ha be lesz vezetve, visszalépés lenne a 
csomagolás terén, mely igen sok évre volt 
szüksége, hogy jelenlegi magasságát elérje. Még 
a Cuba E  szivar sem, mely egykor papírba 
göngyölve és jelenleg papirskatulyában jön



forgalomba, nem bírja a rá nézve előnyős cso
magolást. amennyiben minden jobb szivart fado
bozban kellene csomagolni hol a levegő befolyá
sának- nincs kitéve. A  papirdoboznak természe
tesen nincs meg ez a tulajdonsága s ha a szivart 
megóvja is az eltűréstől, mégsem a legtökéle- 
tesbbje a csomagolásnak annál is inkább, mert 
a nagyon érzékeny dohány a rossz szagokat, 
mint enyv, ragacs stb. magához szívja. A Tra- 
bucos, Regalitas, Britanica szivarok ha hosszabb 
ideig papiidobozokban feküdnének, egyszerűen 
élvezhetetlenekké válnának. A  szivarok jó begön- 
gyölgetcsét illetöteg. csakis a Havanna gyáro
sokat szabad utánozni, más gyárosokat nem. 
A  Havanna szivarok mindannyin tudvalevőleg 
ezédrusía ládikák^an vannak becsomagolva, 
melyek nincsenek szóró an leszögezve. Ez utóbbi 
dolog azonban nem csupán a kezelés kényel
mességből történik, de inkább azért, hogy a 
szivar alkalmas módon konse-válódjék

A szívarkagyá tás Ezideig a belföldi szivar* 
kák szükséglete csak úgy az általános eladás
ban levő fajokra nézve, mint a különlegességi 
lerakatok részére, az ó-budai, ferenczvái ősi, 
temesvári és fiumei gyárakból lett szállítva. 
Valamennyi fajok fogyasztása évről-évre emel
kedik s még jó ideig fog taitani, mig a fogyasz
tás tetőpontját fogja elérni. E  gyárak termé
szetszerűen csak nehezen tudják a rájuk lót, 
munkaanyagot feldolgozni s mint tudvalevőt 
nem ritkán ezáltal szivarhiány lép be, mely 
rendkívül zavarólag hat az üzemre s nem ritkán 
komoly kellemetlenséggel van összekötve. Már 
rég beszéltünk azon indítványról, hogy egyet
lenegy nagy zabasu gyár képes lenne az összes 
szivarka szükségletet szállítani Véleményünk 
szerint a gyártás ezáltal részint czélszerü tech
nikai bevezetések folytán, másrészről, hogy 
minden d dog egy he'ycn lenne lebonyolítva 
sokkal jutányosabb lenne, mint jelenleg. De a 
gyártás is sokkal pontosabb és jobb lenne ó.; 
nevezetesen az üzlet könnyebben lenne áttekint
hető. Tudjuk, hogy ezen indítvány már n g 
szorgos ta ulmány tárgyát képezte a minisz
térium dohányosztályában s csak a kiadások 
pontja miatt lehetett ellene valamit felhozni. 
Nos tán ezen utóbbi akadályt is meg lehetne 
dönteni, miután a gyártások terén elérhető hala
dások rendkívül fontos értékkel bírnak.

2543. IV.
~9(ÜT szara-

Ajánlati hirdetmény,
Közhírré tétetik, hogy a stomfai doliany- 

nagyáruda betöltése czéljából a verseny tárgya
lás 1902. évi márczius hó 1-én d. c. 9 órakor 
a pozsonyi m kir. pénzügyigazgatóság hivata
los helyiségében meg fog tartatni

Az eddigi vállalkozó a dohány nagyáruda ke
zeléséért T2° .-nyi, a bélyeg es váltó űrlapok 
után pedig l f) -nyi eladási ciijban részesitte- 
tetett. a nagyaruda 1901. évi forgalma összesen 
88294 korona 24 fillért tett ki. melyből a hozzá
utalt kis tőzsdékre 79021 kor. 29 fid , a saját 
üzletébeni kis árudára és bélyegjegy árudára 
8072 kor. 95 fillér esik. A  dohány anyag be
szerzése a pozsonyi in. kir. dohánygyárból, a 
bélyeg és váltóürlapok beszerzése a pozsonyi 
m. kir. adóhivatalnál cszküzlendö. Egyben ki- 
jelentetik, hogy a fennálló szabályok értelmében 
az üres tartályok beváltása megszűnt és a nagy 
árus köteles ezen tartályokat a m. kir. dohány
gyárból tulajdonába átvenni.

A  vállalkozó köteles 10 napi szükségletnek 
megfelelő készletet beszerezni és érintetlen tel
jességben megtartatni, a nagy és kis-árudát 
Stomfa községben élénk forgalmú helyen száraz

és csinos bolti és raktári helyiségben elkülönítve 
más üzlettől kezelni, azt személyesen vezetni 
és a fennálló szabályokban megjelölt 5 rendbeli 
könyvet pontosan vezetni.

A  kincstár a vállalkozónak meghatározott 
jövedelmet nem biztosit, miért is az eladási dij 
felemelése iránti későbbi kötvények tekintetbe 
nem vétetnek, sem pedig esetleges kárpótlási 
igények nem támaszthatók.

A pályázók kötelesek az árlejtés előtt bánat
pénzül a forgalomnak megfelelő 900 kor. azaz 
kiknezszáz koronát vagy készpénzben, vagy 
biztosítékul elfogadható értékpapírokban letenni, 
avagy 1 koronás bélyeggel ellátott lepecsételt 

, ajánlalükhöz csalolni és az ajánlatot az alábbi 
i minta szerint szerkesztve és hatósági, erkölcsi, 

vagyoni bizonyítványokkal ellátva legkésőbb 
1902. évi márczius hó 4-ik napján d c. 9 óráig 
a pénzügy igazgatóság főnőkénél beny utáni Ké 

1 több beadott vagy a fenti kellékekkel el nem 
látott, vagy határoz atlanul szóló, vagy pedig 
távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A  
kik szerződéskötésre nem képesek, vagy csőd 
alatt állottak vagy a kik jövedéki kihágás miatt 
elítéltettek, vagy az. állaroegyedárusági tárgyak 
volt előadói, ha ily üzlettől már elmozditattak 
a versenyzésből kizárvák. A vállalkozó köteles 
a nagyárudát a meghatározott időben átvenni, 
ellenkező esetben ez az általa letelt bánatpénz 
elvesztése mellett saját veszélyére és kárára 
újból bt töltetik. A vállalkozó bánatpénze a ren
des készlet beszerzéséig visszatartatik, a többi 
pályázóknak a tárgyalás befejezése után vissza- 
adatik. Bővebb felvilágosítást alulírott pénzügy- 
igazgatósig kerületbeli biztosságok és szakaszok 
adnak.

Végre, megjegyeztetik, hogy az alulirt pénz- 
ügy igazgat óság fentartja magának azon jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választhasson, 
miért is egyik vcisenyző sem támaszthat igényt 
azért, mert olcsói b ajánlata el nem fogadtatott.

Pozsony, 1; 02. évi február hó B án.

Magy. k ir. pénzügyig&zgatóság.

f>275. sz.
IV. 902.

Ajánlati hirdetmény.
A  deési m kir. pénzügyigazgatóság részéről 

ezennel közhírré tetetik, hogy a bethleni nagy
áruda kezdésén k. biztosítása véget! írásbeli 
ajánlatok utján 1902. év márczius hó 17 én 
d. c. 9 órakor ezen kir. pénzügyigazgatóság 
hiv. helyiségében versenylárgyalás fog tartatni. 
Az írásbeli ajánlatok 1902. év márczius 10-an 
déli 12 óráig a pénzügyigazgatóság főnökénél 

! személyesen vagy posta utján benyújtandók.
A z ajánlat tárgyát csak a dohány forgalom 

után járó tőzsdij képezi. A jogosítvány elnye
résére annak lesz kilátása, aki erre alkalmas
nak találtatik és a ki a százalékokban kifeje
zendő legkisebb tőzsdijt követeli; mindazon 
áltál a kincstár fentartja magának azt a jogot, 
hogy a versenyzők közül szabadon választhas
son, miért is egyik ajánlattevő sem emelhet 
kifogást azért, ha olcsóbb ajánlata cl nem fo
gadtatok.

A z eddigi dohány nagy árus. a ki egyszer
smind a bélyeg é váltó űrlapok eladását is 
1 -5 százalék tőzsdij mellett eszközölte, a dohány 
nagyáruda kezeléséért a közönséges anyag 
nagybani darusítása ut.. n 1 85 azaz egy egész 
és nyolezvanöt század százalék tőzsdijt élvezett.

A  dohány nagyaruda nyers forgalma a közön
séges anyagot illetőleg egy évi időtartamra 
80 000 korona bélyeg és váltó űrlapokban pedig 
10960 korona volt

A  nagyáruda kezelésével a bélyeg és váltó 
űrlapok eladásának kötelezettsége I 5 százalék 
eladási jutalék élvezetével van egybekötve. Az  
összes dohány anyag a kolozsvári m. kir. do
hány rnktáv hol lesz beszerzendő a dohány 
gyártmányok eladására vonatkozó szabályok

Ki. második bekezdésében foglaltak szeiint 
minden 8 napban egyszer, még pedig azon 
kötelezettséggel, hogy az anyagkészlet szállítá
sára szolgáló tartályokat vállalkozó a megálla
pított eladási ár megtérítése mellett tulajdonul 
átvenni köteles.

A nagyárus a dohány nagyáriidai ügyvitelért, 
melylyel mindig kisárulási jog van összekötve, 
az árulásra beszerzett dohánygyártmányok 
össv egétől járó százalékos tőzsdijban részesül, 
mely tőzsdij a szállítási és egyéb kezelési ki
adások levonása után annak tiszta jövedelmét 
képezi. Ugyanezért a kincstár az árudánál 
semmi egyéb jövedelmet, sem a versenytárgya
lás alapjaid szolgáló forgalom változatlan fen- 
tartását nem biztosítja s e czimen vagy bármi 
okból is tőzsbér emelésére irányzott kérelem 
feltétlenül el fog utasittatni s bárminemű kár
pótlási igények figyelmen kívül fognak hagyatni.

Köteles lesz vállalkozó a dohány nagy áruda 
kezelését 1902 év márczius hó 31-én átvenni 
s már ezt megelőzőleg a fogyasztási viszonyok
nak megelőzőleg 14 n*pi tartalék készletet 
(3100 kor.) beszerezni és folyton érintetlen tel
jességben fentartani s ezen kívül a szükséglet 
igényelte anyagkészletet is beszerezni.

A dohány nagy áruda és ezzel kapcsolatosan 
kistőzsde Bethlen község élénk forgalmú helyén 
száraz, tiszta bolti és külön raktári helyiségben 
személyesen kezelendő s a dohány eladási sza
bályok 44. g-ában részletezett könyvek kifogás
talanul vezetendők.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében a 
fent megjelölt csonkithatlan dohány anyag 
készlet értékösszegének megfelelő 10 százalék, 
azaz (310 kor)  I láromszáztiz korona a deési 
ni kir. adóhivatalnál készpénzben vagy állam- 
papitokban esetleg állami b ztositéku el
fogadható más értékpapírokban melyek azon
ban a tőzsdén jegyzett érték 20 százalékának 
levonása mellett fogadtatnak el pénzügyi
letétbe helyezni s arról szóló eredeti nyugtat 
a fentebb meghatározott nap déli 12 óráig 
benyújtandó 1 koronás bélyeggel ellátott lepe
csételt és saját keziih g aláirt ajánlataikhoz 
mellékelni és magút az igy ellátott ajánlatot 
következő czim alatt ..Ajánlat a Bethlen köz
ségben megürült dohány nagyáruda elnyerése 
iránt" a deési m. kir. pénzügyigazgatóság főnö
kének saját kezéhez beküldeni.

Az ajánlatokban a követelésbe vett kezelési 
dij százalékokban számmal és szóval kiírva 
tisztán kifejez ndő s az ajánlatokhoz egyúttal 
a magyar honpolgárságot, a magyar nyelv 
tökéletes bírását, polgári és vagyoni állást, to
vábbá az erkölcsi kifogástalanságot igazoló 
hatósági bizonylat végül a kereszt- illetőleg 
szüleié.1 i levél is csatolandó. Oly ajánlatok, 
melyek ennek a rendelkezésnek meg nem felel
nek, vagy más pályázók ajánlatára hivatkoznak, 
úgyszintén az elkésve beadott vagy utóajánla
tok figyelembe vétetni nem fognak.

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik terhes szerződések kötésére nem képesek, 
továbbá valamely bűntény, csempészet vagy 
másnemű jévedéki kihágás miatt avagy az állam 
biztonsága ellen elkövetett kihágások miatt 
elítéltetlek avagy a pénzügyigazgatóság által 
egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak találtat
tak, kizárvák a versenyzésből azok is, akik 
Bethlenben állandóan nem laknak.

I la ezen akadályok egyike vagy másika csak 
az áruda átadása ut.'.n jutna a kir. pénzügy- 
igazgatóság tudomásara, az eladási engedély 
azonnal be fog vonatni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlata 
el nem fogadtatok, a tárgyalás befejezése után 
vissza fog adatni, ellenben az elfogadott aján
lattevő ánatpénze a csonkithatlan készlet be
szerzéséig vissz itartatik Ha vállalkozó a dohány 
nagyarudát a kitűzött időben át nem veszi, 
vagy később ajánlatától visszalép, bánatpénzét 
elveszti és az áruda kezelésének ellátása ezé Íjá
ból újabb versenytárgyalás fog nyittatni

Egyebekben a dohány gyártmányok el
adásara vonatkozó s ezen kir. p nz úgy igazgató
ságnál megtekinthető szabályok a mérvadók.

\ deosi m. kir. Penzügyigazgutósáy.

Segöilszorkosztö: Holtai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H ALT. Die Havannah-Zigarren. — Verinischles. — Uriefkasten der Redaktion.

Die Havannah-Zigarren.
Wenn wir von der Havannah • Zigarre 

sprechen, so sind darunter jene Sortén 
verstanden, welche sowohl in den Speziali- 
táten-Trafikcn des Landes, wie auch im 
allgemeinen Verschleisse sich befinden 
und die, welcher Provenienz sie immer 
seien, als Havannah Zigarren verkauft 
werden, zumal die Lizenzen, welche zum 
Verschleisse dicsér Zigarren ausgestellt 
werden, auch für Havanah-Zigarren lauten.

Der Verschleiss dicsér Zigarren hat 
nun im Allgemeinen nicht abgenommen, 
im Gegenthe.il, es zeigt sich eine stetige 
Zunahme derselben, was tibrigens ganz 
natürlich ist. Die fortwahrende Einführung 
neuer Sortén, wie auch die erfahrungs- 
gcmass stete Steigerung theurer Zigarren 
in Bezug des Konsumo Uberhaupt recht- 
fertigen dicse Erscheinung vollstandig.

Aber gerade dieser lctzterc Umstand 
lásst die Frage offen, warum bei uns ein 
Verschleiss von Havannah-Zigarren in 
bedeutendem Umfangc nicht erzielt wer
den kaim. Grundfalsch ist namlich der 
Vergleich mit dem uns verbiindeten 
Österreich und der I Iinweis, dass auch 
dórt verhaltnismassig wcnig Havannah- 
Zigarren konsumirt werden. Grundfalsch 
ist dieser Vergleich, weil die Sparsam- 
kcit des Konsumenten in Österreich mit 
derjenigen des ungarischen Konsumenten 
nicht im Kntferntestcn verglichen werden 
kaim. Hier werden Havanah-Zigarren öfter 
von solchen Leuten geraucht, die es nicht 
thun kőimen, was wohl in Österreich weit 
seltener ist. Die Kasinos, Klubs und 
Geselligkeitsvereine, welche in Ungarn 
nach Hunderten zahlen. sind ganz bedeu- 
tende Abnehmer der Havannah-Zigarren, 
wahrend in Österreich diese Kundschaft 
fiir diese Sortén fást ganzlich mangelt.

Forscht mán nach den Griinden, warum 
der Konsum der I lavanah-Zigarren kein 
solch geniigender ist, wie er sein sollte, 
so ergibt sich vor Allém, dass fást sammt 
liche Sortén durch die schlechte Behancl- 
Iliiig, welche ilmen vor dem Konsum zu j 
Theil wird, Schaden nehmen. Wir sagen 
nichts Neues damil, wenn wir erwahnen, 
dass die Havannah-Zigarre die nikotin- 
reichstc, daher auch aromatischeste, nur 
in Folge dieses Aromás an Werth ge- 
winnt, ferner, dass dieses Aroma eine 
machtige Finbussc erleidet, wenn die Zi- 
garre nicht an gehörigen Orten, oder gar 
zu lángé Zeit auf Láger sich befindet.

Die zwei Umstande sind es nun. welche 
bei jenen Havannah-Zigarren, welche die 
k. u. Tabak-Regie in den Verschleiss 
bringt, keinerlei Beachtung íinden. Schon 
bei Einführung solch neuer Sortén kaim 
es fást immer beobacluet werden, dass 
die AusfoJgung der Zigarren an die Ver- 
schleisser niemais früher stattfindet, bevor 
nicht die amtlichen Schriftstücke durch 
die verschiedenen Ámter erledigt werden. 
Inzwischen Hegen die Zigarren einige 
Wochen láng in den Fabriken, spater auf 
den Bődén der Tabak-Magaziné, als ob j

mán sie, gleich der Wiische, behufs 
Trocknen dórt unterbringen wollte. Mit 
dem Trockenwerden der Zigarre aber 
schwindet auch der Nikotin, beziehungs- 
weise das Aroma und die theuerste Zi
garre verliert enorm an Werth. haufig 
wird sie sogar ganz werthlos gemacht.

Wir denken, es ware der Beachtung 
werth, wenn maii über das, was wir 
hier vorbringen, Untersuchungen anstellen 
liesse, wobei mán zűr Überzeugung ge- 
langen wird, dass wir keineswegs die Sache 
übertreiben. Da es sich um Zigarren, um 
Waare von sehr hohem Werthe handelt, 
müsste die Zusendung der Zigarren vöm 
Auslande nur successive erfolgen und 
zwar nur in solchen Ouantitaten, die 
rasch aufgebraucht werden könnten, wie 
auch diese Havannah-Zigarren so rasch 
als möglich mit speziellen Weisungen in 
den Verschleiss gelangen rnüssten.

Die Art und Weise der Behandlung 
dieser Sortén im Verschleisse müsste den 
Verschleisser mitgetheilt werden, nachdem 
dieselben bei unrichtiger Behandlung dem 
V( rderben unterliegen.

Manches und Vieles, was mit der Be
handlung der I lavannah Zigarren zusani- 
menhangt, ware hier noch zu erwahnen, 
wüssten wir nicht, dass das amtliche Ver- 
fahrengar Vieles zűr Unmöglichkeit macht, 
was der Priváté spielend leicht thun kann.

Nun denn, wenn schon derartige Um
stande die etwaige Gőte eines Pabrika- 
tes verschlimmern, so Uisst sich zumin
dest das Eine verlangen, dass die drin- 
gendst nothwendige Aufmerksanmikeit, 
welche maii dicsem Artikel widmen 
müsste, auch gewidmet werden soll. Durch 
die Einführung zahlreicher neuer Sortén 
vermeinte maii vielleicht den Import von 
echten Havanna-Zigarren von SeitePrivater 
zu verhindern, oder zumindest zu ver- 
ringern. Diese Annahme hat sich als un- 
richtig erwiesen, der Import von 1 lavan
nah-Zigarren seitens Privater hat sich 
eher vergrösseit, als virkleinert. Wir 
haltén das fiir kein Unglück, im Gegen- 
tlieil. finden sogar, dass die k. u. Tabak- 
Rcgie die Einfuhr fremder Havannah- 
Produkte unterstützen sollte,dérén Konsum 
ganz gewis ein ungleich höherer ware, 
wenn der Bezug dieser Zigarren nicht 
mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden 
ware. Der ziemlich hohe Eingangszoll 
sicherte der Tabak-Regie ohnehin den Nu- 
tzen, der durch den Verschleiss der Ha- 
vannah-Zigarren dermalen als Reinge- 
winn eingestellt werden kann. Übersieht 
maii die Listcn derjenigen Sortén Havanna- 
Zigarren, welche in den letzten Jahren zu 
tief herabgesetzten Preisen, daher mit 
Verlust verkauft wurden, zieht maii in 
Rec.hnung, dass dies noch sehr oft wird 
geschehen müssen; rechnet mán dazu, 
dass der Konsum der Havannah Zigarren, 
wenn er durch Priváté direkt vöm Auslande 
importirt wurde, sich bedeutend heben 
und der Zoli daher reichlich einfliessen 
würde, tlann gelangt mán auch bald zűr 
Überzeugung, dass das dermalige Ge-

scháft mit den Havannah-Zigarren keines
wegs ein brillantes genannt werden kann 
im Vergleiche zu jenem Mittel, das wir 
hier, wenn auch nur nebenbei, erwíihnen. 
Denn so, wie der Vertrieb der Havannah- 
Zigarre dermalen stattfindet, befriedigt 
er weder den Konsumenten, noch den 
Verschleisser, am allerwenigsten aber die 
Staatskasse, die aus dem Konsum der 

| Havannah-Zigarren einen weit höheren 
Verdienst ziehen müsste, als dies gegen- 
wartig geschieht. Die Angelegenheit be- 
darf eben nur ein wenig Aufmersamkeit 
und sie liesse sich zűr theilweisen Zu- 
friedenheit aller dabei in Betracht kom- 
mender l*aktorén regein.

Vermischtes.
Der Zigarrettenschmuggel. Noch immer dauert 

jener sonderbare Zustand an, welcher der k. u. 
Tabak-Regie riesigen Schaden zufiigt. ín den 
Kaffee und Gastháusern werden Zigarretten 
verkauft, die aus türkischen Tabaken, welche 
in den Trafikén gekauft werden, hergestellt 
wurden. Diese Zigarretten schmecken dem 
Publikum, erstens deshalb, weil die Zigarretten- 

i  hiílsen, aus denen cie fabrizirt sind, dünn, íein 
und geruchlos sind und weil auch die Tabake, 
trotzdem die Füllung einer Zigarrette aus einer 
hüchstens zwei Sortén besteht, dem Geschmacke 
entsprechen. Merkwürdig ist und bleibt es, 
warum es kompetenten Ortes nicht aufíallt, 
dass die riesigen Massen türkischer Rauch- 
tabake, welche verkauft werden, zu anderen 
Zwecken veiwendct werden, als zum Rauchen 
aus der türkischen Píeife. Dicse Tabake wer
den doch allé blos zu dem letzteren Zwecke 
angcíertigt, was auch schon dió Renennung 
,.türkischer Rauchtabak4, besagt; maii müsste 
es doch wissen. dass heut/utage das Píeifen- 
rauchen derart aus der Modc gekommen ist. 
dass kaum der hundertste Theil dieser Tabake 
für die Pfeile verwendel wird. Unzahlige Mil- 
lionen Zigarretten sind cs dagegen welche all- 
jhhrlich aus diesen Tabaken erzeugt werden, 
ein Unisland. der doch für die Wichtigkeit des 
Gegenstandes dcutlich sp icht. Oder will mán 
die ,,armen Tcufel 4. welche sich mit diesem 
Zigarrettenschmuggel ganz ungenirt befassen, 
in ihrera Erwerbe nicht stören ? Auch das ist 

’möglich !

Die Packung einifler Ziga: rensorten soll dem 
nnchst anstatt in Holzschachtcln, in die aus 
der David’schen Kartonfabrik stammenden l^a- 
pierschachteln probeweisc vorgenommen wer
den, zumindest wird uns dies von privater 
Seite mitgetheilt. Diese Neuorung, wenn sie 
eingeführt würde, ware ein Rückschritt auf dem 

i (icbietc des Packungswesens, welch letzteres 
vielcr Jahre bedurfte, um auf der heutigen 
I Iöhe zu stehen. Selbst die Guba E-Zigarre. 
welche einstmal in Papier gewickelt und der- 
malen in P.ipierschachteln zűr Ausgabe gelangt, 
besitzt nicht jene Packung, welche ihr förder- 
licli ist, indem jede bcssere Zigarre in eine 
porosé Holzschachtel gehö/t, wo die Luft ein- 
wirken kann Die Papierschachtel besitzt natür-
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lich diese Eigenschaft nicht und wenn sie auch 
die Zigarre vor das Zerbrechen bewahrt, so 
ist sie gleichwohl nicht das Ideál einer Packung, 
zumal auch dér sehr empfindliche Tabak die 
schlechten Gerüche von Kleister, Leim etc. in 
sich aufnimmt. Trabucos-, Regalitas-, Britan- 
nika-Zigarren wáren, wenn sie lángere Zeit in 
Pappschachteln verblieben, einfach unbrauch- 
bar. In Hinsicht dér guten Entwicklung einer 
Zigarre darf mán eben nur den Havannah- 
Fabrikanten nachahmen, anderen Fabrikanten 
nicht. Die Havannah-Zigarren sind bekanntlich 
sammt und sonders in Zedernholzkistchen ver- 
packt und nicht einmal fest genagelt. Dieses 
letztere geschieht aber nicht alléin zűr Bequem- 
lichkeit dér Handhabung*, vielmehr zumeist zu 
dem Zwecke, damit sich die Zigarre in geeig- 
neter W eise konservire.

Die Z lg a r re tte n -F a lr ik a t io n . Bisher wird dér 
Bedarí dér inlánder Zigarretten, sowohl die

Sortén des allgemeinen Verschleisses, als auch 
diejenigen für die Spezialitáten-Niederlagen von 
den Fabriken in O-Buda, Ferenczváros, T em es
vár und Fiume geliefert. Dér Konsum sámmt- 
licher Sortén steigt von Jahr zu Jahr und noch 
lángé wird es wáhren, bis dieser seinen Kul- 
minationspunkt erreicht habén wird Selbstver- 
stándlich können diese Fabriken nur schwer 
das ihnen auferlegte Arbeitsmaterial bewálti- 
gen und wie mán weiss, tritt daliéi nicht selten 
ein Mangel an Zigarretten ein, welcher sehr 
störend für das Gescháft, háufig sogar mit 
ernstlichen Unannehmlichkeiten verbunden ist. 
Schon lángé habén wir den Vorschlag bespro- 
chen, dass eine einzige grossangelegte Fabrik 
im Lande den gesammten Bedarf von Zigar
retten am besten zu lieíern im Standé wáre. 
Unseres Erachtens nach káme dadurch die 
Fabrikation, theils wegen ihrer praktischen 
technischen Einrichtungen, theils weil sich alles

an einer Stelle abwickeln würde, viel wohlfeiler 
zu stehen als jetzt. Aber auch die Fabrikatio 
derselben wáre eine exaktere und bessere und 
namentlich könnte dér Umfang des Gescháftes 
weit leichter üDersehen we.den. VVir wissen, 
dass dieses Projekt schon lángst den G egen- 
stand eifrigen Studiums von Seite dér T ab ak- 
Sektion im Ministerium gebildet hatte und dass 
bisher nichts anderes dagegen eingewendet 
werden konnte als dér Kostenpunkt. Nun. viel- 

i leicht liesse sich dieses letztere Hinderniss 
; denn doch beseitigen, dann wáre ein Fort- 
i schritt auf dem Gebiete dér Fabrikation zu 
I verzeichnen, von sehr hóhér Bedeutung.

B rie fka s te n  dér Redaktion.
H ere G. In B. Das gewünschte Blatt können 

Sie habén.
A bonnent ín A . Erhalten.

H a g y -  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

POJATZI pL». és TÁRSA
cs, kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett) i

ajánlják legjobb minösógiieknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k é n o s - ,  mint különösen s  a t o n - g y u f á j o U a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a

M illen n iu m -g y u fa , !
M a g ya r k o ron a -sv éd g yu fa , \
M a g ya r  h on v éd -szob or-g yu fa , :
K ro k o d il-  g yu fa  és \
M a gya r Im p eria l-g yu fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam- 1

férfiak arczképeivel diszilvék. 1
R ip s -g y u fa  dobozokban és csomagokban kapható. ;

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb áriételeket tartalmazó i 
áljegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére  V I I . ,  R o m b a c l i - u l c z a  8 .  s z .  : 
a la tt  van  ra k tá ru n k . T „  T T _  z  . , „„ j

POJATZI FL. és TARSA j
OEUTSCH LANDSBERGBEN (G ra z  m e lle tt) . \

F E L T Ű N Ő  Ú J D O N S Á G .

Delice I V Í i n d e n  h i r d e t é s  f e l e s l e 

g e s ,  a  d o h á n y z ó  e g y s z e r  

v e s z i  é s  t ö b b é  m á s t  n e m  
s z í h a t -------
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