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T A R T A L O M . Néhány szó szivarjainkról. — Vegyesek. Ajánlati hirdetmény.

Néhány sr'.ó szivarjainkról.
A niagy. kir. dohányjövetlékre nézve 

valószínűleg a legjobb jel, ha szivarjaink 
minősége felól egyáltalán szó nem hangzik. 
Mindenki előtt ismeretes, hogy azon eset
ben, ha a szivar minőségre nézve nem 
felel meg éppen teljesen, jó  szót soha, 
vagy csak ritkán; ellenben rossz Ítéletet 
azonnal hajlandó bárki is mondani.

Ezen a helyen azonban, már csak azért 
is, ha netalán valami megróni való mu
tatkozik a dohány fajtáját illetőleg. Kell, 
-  hogy ama hiányokat javítani lehessen, — 
időközönként megemlékezni róla.

Jelenleg is konstatáljuk, hogy meg
vagyunk nagyjából elégedve, mert min
denkor elég tárgyilagosak es igazságo
sak vagyunk, ha a közönség ilyképen 
nyilatkozik; igaz ugyan, hogy ez a meg
elégedettség nem nyilvánul dicshimnu
szokban, de gáncsolni valót sem talál. 
Általánosságban nem igen panaszkodnak 
most a s/ivarok rossz minősége felől, ha 
a vevóközönséget világos szivarokkal el 
tudják látni, úgy az elárusítóknak is nyug- 
ságuk van. Mindezek daczára mngkivánjuk 
azonban mégis mondani a szivarok egy
némely gyártmányáról véleményünket. Az 
,,A Trabuko44 szivart nemcsak a nagy 
középosztály, hanem az a része a fo
gyasztó közönségnek is szívja; kik nem 
külömben a legdrágább ^Havannai-szivar 
élvezését is megengedhetik maguknak. 
Ez a mi ,.Trabuco*4 szivarunk, nagy 
versenytársra talált az osztrák „Trabuco** 
szivarban. Ennek oka a következőben 
rejlik. —  Az osztrák „Trabuco44, bár
milyen gyárból kerüljön is ki, ha nem is 
mindig aromaticus, úgy mindenkor azon
ban kitünően van megmunkálva, szép 
sima fedővel ellátva s ami a dohányos 
előtt leginkább kedveké teszi, kitünően 
ég mindvégig.

A magyar ,,Trabuco“ közül a legjobb 
hírnek elsősorban a Budapest-Erzsébet- 
városi gyártmány örvend; a Ferenczvárosi 
is nemkülömben, de ezek már nem oly 
szárazon kerülnek forgalomba. A Temes
vári gyártmány szintén elég jó hírnek 
örvend. A többi gyártmánynak hiányos
sága van, —  mely figyelmesebb gyártás 
mellett elkerülhető volna s ezáltal köny- 
nyen mintaszerű lehetne.

Eme véleményünket illetékes helyen 
nem fogják helyeselni. A közönség véle
ménye azonban abból áll, hogy a Ko
lozsvári, vagy Pozsonyi ,,Trabuco“ -szivar 
gyártmányait, minőség tekintetében össze 
se lehet hasonlítani az Erzsébetvárosi 
vagy Ferenczvárosi gyártmánynyal. A  nagy 
közönségnek eme véleménye a mienkével 
megegyező, -miért is helyt adunk annak.

A ,,Bb. Britanica“  szivar gyártása, 
melynek fogyasztása aránylag nem igen 
emelkedik, szintén nagyobb figyelmet 
érdemelne, már csak azért is, hogy regi 
közkedveltségét vissza nyerhesse. E faj
tából, ha nem is abban a mértékben, 
mint évekkel ezelőtt, a „Kassai“ -gyárt- 
mány felel meg legjobban a kivánal
maknak.

A „Ferenczvárosi'4 gyártmány úgy lát
szik nem abból az anyagból készül, mely 
kielégítené a dohányos embert, mert 
nagyon is erős; az „Erzsébetvárosi** 
gyártmány pedig túl szárazon kerül for
galomba mert hamar törik.

Az „E Cubát*4 az összes gyárakban 
kifogástalanul gyártják. A többi gyárt
mányokat illetőleg alig hallani panaszt, 
teljesen megfelelnek.

Az egy es ugyanazon fajtájú gyárt
mányok különfelesége sok hátránynyal jár, 

s bár nehez ellene hatásosan eljárni, — 
nem is válik a fogyasztás emelésének 
előnyére. Egyes gyártmányok, mint pél
dául a H szivarok között oly nagy kü- 
lömbseg van, hogy alig lehet őket egy 

| és ugyanazon áru szivaroknak tartani, 
i Tapasztaljuk, hogy egyes gyárak tulsá- ; 

gos vékonyan gyártják es a fedőlevél mely- 
lyel ellátják, ezt az elnevezést meg sem 
érdemlik; ugyancsak ezt a fajtájú szivart 
más gyárak vastagon, préselve, üresen 
gyártják, mintha csak „E Cuba“  volna, 

i vannak ismét gyárak, ahol a fentnevezett 
fajtát gömbölyűén, vastagon, nedvesen s 
mert túlságosan szorosan préselik, tömöt
ten készitik el.

Ha már nem kívánhatjuk azt, hogy az ! 
egy fajtájú összes gyártmányok teljesen 

i a végletekig egyformák legyenek, min
denesetre kívánatos volna azonban, hogy 
a feiismerhetőségig egyformák legyenek. 
Eltekintve attól, hogy a megfigyelőnek 
nehéz eme eltérő gyártmányokat felis- 1 
merni, a fogyasztó nagyközönség elége
detlen lesz, ha ma egy szép szivart, holnap 
ellenben egy szivarnak nem igen nevez
hető tömecset kap, egy és ugyanazon | 
árban.

Tudtunkkal az osztrák gyártmányok 
egy és ugyanazon fajtájánál, a határ- | 
helyeket —  Ausztria és Németország ! 
között kivéve, ilyen kiilömbség nincsen.

Nézetünk szerint egy bizonyos minta 
szerint kellene gyártani, mely nem csak , 

í a hosszúságát és vastagságát Írja elő a ;
1 szivarnak, hanem egy oly mintá szerint, 

mely az összes gyárak részéről respec- 
tálva és de facto iránytmutató legyen 
a szivarok elkészítésénél.

Nagyjából azonban, minthogy ezek a 
| felsorolt hiányok könnyen pótolhatók, eme 
I bajok egykönnyen orvosolhatók, elisme

réssel lehetünk szivarjainkat illetőleg. 
Kár volna, ha eme hiányok fölött csak 
tovább siklanánk és kitérnénk azok javí
tása elől és megrontanók a magyar 
dohányjövedék jó hírnevét. Az importált 
,,Havanna4* szivarokról jobb, ha nem is 
beszélünk. Nem volt szerencsés gondolat 
ezeket nálunk bevezetni, amit e szivarok 
kevés fogyasztása is bizonyít. Czelszerú 
lenne ezeket idóröl-idöre lassan a for
galomból kivonni és más fajtával pótolni.

Vegyesek.
Két uj pónzügy/gazgatóság. A  munka nn*g- 

szaporodásával, beállott annak a szüksége, hogy 
uj pénzügyigazgatóságokat létesítsenek, miért 
is legközelebb hazánkban két ilyen uj pénz
ügyigazgatóság fog létesülni. Mint halljuk két 
pénzügyi titkár van erre a pénzügyi igazgatói 
állásra kiszemelve, kik itt fővárosunkban már 
pár éve működnek és mint gén képesített hiva
talnokok ismeretesek.

A dohány csomagolásáról. Már közel féléve 
hogy a „Legf. magy. szivarka doh.“  czimén 
14 fillérjével forgalomba került egy dohányfaj, 
melynek — gép segítségével előállított — 
szemrevaló és nagyon czélszerü csomagolása 
van. A csomag oly formájú, mintha a dohány 
egy jobb fajtájú dobozban lenne. Érthetetlen előt
tünk. hogy miért épen a szivarkadohánynak ezt 
a legolcsóbb fajtáját csomagolják ilyen szemre- 
valóan s miért csomagolják a 34 filléres sót 
Ö2 filléres szivarkadohányt még mindig ama 
szerény, czélszerütlen formában, mint a hogy 
az kezdettől fogva került forgalomba. Úgy lat
szik ismét a különczködés egy nemével állunk 
szemben, mely sajnos, a dohány-jövedék hiá
nyosságai terén elég gyakori s melyet a német 
„Zopl1* elnevezéssel szokott megilletni Nem 
tudjuk mire vélni ezt a nemtörődömséget ?

A pénzügyőr szerelm e. Egy alig 10 éves 
liatal ember lett ismét öngyilkos reménytelen 
szerelem miatt. Waldin Sándor pénzügyőri fel
vigyázó volt a szerencsétlen, ki még csak né
hány hónap előtt lett a külső váczi-uti vám
hivatalba kirendelve szolgálattételre. Waldin itt 
csakhamar megismerkedett egy kereskedő szép 
és fiatal lányával, melybe csakhamar belesze
retett. A  leány elfogadta Waldin udvarlását 
sőt viszonozta is annak forró szerelmét. A  leány 
szülei azonban jövendő vejüket nem pénzügyőri 
ruhában képzelték és csak a napokban is hatá
rozottan kijelentették, hogy leányuknak W al- 
dinnal való egybekeléséhez sohasem fogják 
beleegyezésüket adni. A fiatal 'ember, ki a 
leányt őszintén szerette, ezt annyira szivére 
vette, hogy életunt lett és társai előtt többszőr 
is kijelentette, hogy ezt az életet, mely neki 
elviselhetetlen, többé nem bírja. Tegnap éjjel



szolgálati fegyverével szivenlűtte magát cs rög
tön meghalt Levelet hagyott hátra, melyben 
vidéken lakó rokonaitól elbúcsúzik és azokat 
arra kéri, hogy bocsássák meg tettét, leiemét 
bonezolás miatt átvitték a rendírorvosi in- 
tézetbc.

Á rveres a főkapitányságon. A  múlt esztendő 
beu talált tárgyakat, a melyeknek a tulajdo
nosa nem jelentkezett, junius 2-án, hétfőn ár
verezik a főkapitányság Zrínyi-utczai épületé
ben. Az árverés alá kerülő tárgyak között van 
több kézi kocsi, 18 darab látcső, R17 darab 
eső és napernyő, azonkívül egyéb tárgyak.

Székesfővárosi pénztárnokok a polgármester
nél. A  székesfővárosi központi és kerületi pénz
tárak pénztárnoki karának küldöttségét ma 
vezette Havass Rezső székesfővárosi bizottsági 
tag Halmos János polgármester elé s átnyúj
totta a pénztárnoki-kar kérvényét, melyben 
fizetésük arányosítását kérelmezik. A  polgár
mester biztosította a küldöttség tagjait a tiszt
viselői kar iránt táplált jóindulatáról s meg
ígérte, hogy jóakaratulag fog a kérvénynyel is 
foglalkozni. Az összes pénztárnoki karnál mind
össze 7900 korona emeléséről van szó, méltán 
elvárható tehát, hogy a főváros törvényható
sági bizottsága a kérelmét teljesíteni fogja. 
A  küldöttség Vaszilievics .János tanácsosnál is 
tisztelgett. A tanácsos megígérte, hogy jóaka
rattal íog ez ügyben eljárni.

Közgazdaság.
Az osztrák bizományi raktárak megadótzatis.*.

Az osztrák képviselőházban tegnap Kinder- 
mann dr. és llolslein képviselők a következő 
interpellácziót intézték a miniszterelnökhöz és 
a kereskedelmi miniszterhez :

A  budapesti adófelügy elő óriási adóval rótta 
meg az osztrák gyárosok budapesti bizományi 
raktárait. Így egy osztrák ezéget, melynek leg- 
nagyobb évi forgalma 60.000 korona, 8000 
korona adóval rótta meg, sőt visszamenőleg 
még öt évre 40.000 korona adót vetett ki rá ; 
egy másik ezégre évi 4800 korona adót és 
visszamenőleg öt évre még 24.000 koronát rótt. 
Ez a két példa is mutatja, mily hallatlan mó
don akarják Magyarországon megsarczolni az 
osztrák ipart és mindezt a legkisebb törvényes 
alap nélkül. Utalva a reichenbergi kereske
delmi kamara és az osztrák iparosok szövetsé
gének tiltakozására, a következőket kérdik a 
kormánytól: Mily lépéseket tettek már ez ügy
ben a miniszterek ? Mily eredménynyel jártak 
ezek a lépések r Es ha még nem volt eredmény 
mit szándékoznak a miniszterek tenni annak be
bizonyítására. hogy Magyarorszag nem sarczol- 
hatja meg iparunkat minden jogos ok nélkül?

Az Első cs. k;r. szab Dunagözhajózási tá rs a 
ság a napokban közzétett évi jelentése szerint 
az üzleteredmény kedvezőbb a tavalyinál, a 
mennyiben a tiszta nyereség az előző évi 
2,558.516 58 k.-val szemben ezúttal 2,790.024*00 
korona. Az emelkedés tehát 231.507*51 korona. 
A  mohács— pécsi vasút (izleteredménye szintén 
kedvezőnek mondható. A  tiszta nyereség 811 
ezer 807*78 korona. A  társaság tulajdonát ké
pező pécsi szénbányák 1,721.626*34 koronát 
eredményeztek. A  társaság február 19-cn tar
tott közgyűlése avval a föltétellel fogadta el 
az osztrák kormánynyal a szubvenczió iránt 
kötött egyezményt, ha ezt a Reichsrath május 
15-ig jóváhagyja. Minthogy ez azonban nem 
történt meg, a társaság igazgatósága az osz
trák kereskedelemügyi minister kérésére elha
tározta, hogy a május 31-éré egybehívott ren
des közgyűlésen indítványozni fogja, hogy a 
május 16-ére kitűzött határidőt hosszabitsák

2 . . . .
meg junius 30 áig. A  közgyűlésen a* igazgató
ság indítványozni fogja, hogy az osztalékot 
részvényenkint 42 koronában állapítsák meg, 
380.084-84 koronát pedig uj számlára vigye- 
nek át

1701 1<>'\
1902.

Ajánlat.
Az egri m. kir. pénzügy igazgatóság részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy Egerben lemon
dás folytán üresedésbe jött dohány nagy- és 
különlegességi-áruda betöltése végett, Írásbeli 
ajánlatok beadása utján 1002. évi junius hó 

0 -ik napján déli 12  órakor, a kit*, pénzügy
igazgatóságnál versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
áltál az eladás után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni és a dohány nagy- és 
különlegességi-áruda annak fog átadatni, ki a 
legcsekélyebb eladási dijt fogja követelni; mind
azonáltal a kincstár fenntartja magának azon 
jogot, hogy a versenyzők között szabadon 
választhasson, mi okból az ajánlattevő, semmi 
esetben sem támiozthat igényt azért, mert aján
lata el nem fogadtatott.

Az. eddigi dohány-nagyárus a nagyáruda 
kezeléséért 2% , a különlegességi árudáért 
3%-tóli tő/.sdijat élvc/.ctt.

A dohány-nagy árudának 1901. évi nyers 
forgalma 353.070 korona 67 füléit tett ki és 
ahhoz anyagszerzés végett 260 kisárus van 
utalva : a különlegességi aruda forgalma 30.727  
korona 12 fillér, ugyancsak 10 0 1. évben a 
fogyasztók részére kicsibeni eladás után, a nyeis 
forgalom a közönséges anyagokban 25.9:>5 kor. 
00 fillér, különlegességi anyagokban 30727 kor. 
12  fillér, továbbá az áruda kezelésével a bélyeg
es váltó-űrlapok eladásának kötelezettsége 
l 7 7 0-tóli eladási jutalék mellett, valamint a 
havanna-szivarok eladásának jogosultsága is 
egybe van kötve, mely utóbbi eladásra 1 és 
fél százalék vagy ennél kisebb tózsdijnak igénybe 
vétele mellett adatik meg az engedély. Bélyeg
jegyekben az 1901. évi forgalom 16305 kor., 
váltó űrlapokban 2770 koronát tett ki a for
galom.

Az összes gyártmány-készletek a kassai do
hánygyárnál a bélyeg-készletek pedig az egri 
kir. adóhivatalnál lesznek beszerzendők. Figyel
meztetnek pályázni óhajtók, hogy a dohány- 
gyártmányom eladására vonatkozó szabályok 
(1882. évfolyam) 13. § -a  szerint az üres tar
tályok visszaállítására nézve érvényben levő 
azon eljárás, mely szerint az iires dohány - 
gyártmány ládák, a teljes eladási árak megtérí
tése mellett a dohány nagyárusoktól visszavál
ta lak , 1887. évi április hó 1-től kezdve meg
szüntetvén. a dohány nagy'bani árusok ezen 
ládákat a m. kir dohanyáruda raktáraktól, ille
tőleg fő-, vagy alárusoktól, a megállapított 
eladási áiak megtérítése mellett tulajdonukba 
álvenni kötelesek.

A  kincstár az árudának izonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez 
okból későbbi kérvények az eladási díj utólagos 
felemeléséért tekintetbe vétetni nem fognak, 
úgy kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles leend vállalkozó a dohány nagy- és 
különlegességi-árudát az átvételre kitűzött napon 
átvenni, továbbá a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő, 8 napi tartalékkészletet 16.000, illetve 
4000 korona értekben beszerezni és folyton 
érintetlen teljességben fenntartani, azonkívül a 
napi eladásra szükségelt gyártmány mennyiséget 
is beszerezni.

A  dohány nagy- és különlegességi-áruda és 
evvel egybekapcsolt kistőzsde Eger városában 
élénk forgalmas helyen, a főtéren, tökéletes

D O H Á N Y A R Ü S O K K Ö Z L Ö N Y E
szára'. Lolti és raktári helyiségben személyesen 
kezelendő és az üzletről azon 5 rendbeli könyvek 
pontosan vezetendÓk melyek a dohány eladási 
szabályok 44 S ában részletezve vannak. A 
pályázók kötelesek bánatpénz fejében 1600 kor. 
készpénzben, vagy a tőzsdén jegyzett állam
papírokban 1 koronás bélyeggel ellátott saját- 
ke/.üleg alóirt. lepecsételt ajánlatukhoz csatolni, 
vagy pedig ezen összeget valamelyik állam- 
pénztárnál lefizetni a/, arról szóló nyugtát az 
ajánlathoz mellékelni és az ajánlatot ezen czim 
alatt: „Ajánlat az egri nagy- és különlegességi- 
áruda elnyeréséért**, legkésőbb f. évi junius hó 
10 -én déli 12 óráig a pénzügyigazgatóság főnö
kénél közvetlen, vagy posta utján benyújtani.

Az ajánlatokban az igényelt kezelési d j szá
zalékban számmal és betűkben tisztán kifeje
zendő és az ajánlatokhoz egyúttal a magyar 
honosságot, polgári állást és erkölcsi kifogás
talanságot igazoló hatósági bizonylatok úgy a 
dohány gyártmányok eladására vonatkozó sza
bályok 1-. S-anak határozmánya által megkívánt 
vagyoni bizonyítvány is csatolandók. Olyan 
ajánlatok, melyek ezen tulajdonokkal nem bír
nak vagy má*4 pályázók ajánlatára hivatkoznak 
valamint azok is, melyek határozatlanul szer- 
kesztvék, úgyszintén elkésve benyújtott —  vagy 
utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak semmi kö
rülmények között tekintetni nem f gnak. A  ver
senyzésben részt nem vehetnek azok, kik a 
törvény értelme szerint szerződéskötésre nem 
képesek, továbbá valamely bűntény, csempé
szet. vagy' másnemű jövedéki kihágás miatt, 
avagy az állam biztonsága ellen elkövetett át
hágások miatt jogervényesen elítéltettek, avagy 
az alól csak bizonyítékok elégtelenségéből is 
felmentettek. Továbbá kizárva maradnak azon 
cgyedárusági tárgyak eladói, kik az üzlettől 
bűntetóskép elmozdítanak ós oly személyek is 
kik nem az áruda székhelyén laknak, vagy kik
nek a politikai szabályok az üzlet helyén leendő 
állandó tartózkodását nem engedik meg. 11a 
ezen említett akadályok egyike, vagy másika, 
c.*ak az üzlet átadása után jutna a hatóság tu
domásara: a pénzügyigazgatóságnak jogában
álland az eladási engedélyt azonnal elvonni.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtatnak, a tárgyalás befejezése után 
vissza fognak szolgáltatni; az elfogadott aján
lattevő bánatpénze ellenben, az érintetlen kész
let beszerzéséig visszatartatik.

11a a vállalkozó a dohány nagy- és külön
legességi-árudat. az átvételre kitűzött határ
napon át nem veszi, vagy' később ajánlatától 
önként visszalépne, bánatpénzét elveszti és az 
áruda kezelésének betöltése végett újabb pá- 

i lyázat fog nyittatni
Az ezen vállalatnál mérvadó, részletes felté

telek és azzal egybekötött kölelezettségek a 
pénzügyigazgatósagnál és minden p. ü. őri 
biztosságnál megtekinthetők.

Ajánlati minta.
Alulírott ezennel késznek nyilatkozom az 

egri nagy és különlegességi árudát az erre és 
különösen az anyagkészletre nézve fennálló 
szabályok pontos betartása mellett . °/« szóval 

. száztóli s tözsdijjal elvállalni feltétlenül 
alávetem magam a pályázati hirdetményben 
foglalt határozatoknak.

A  hirdetményben megjelölt okmányok és 
bánatpénz idecsatolvák.

Kelt._. . . .  1902. évi . . .  . . .  hó . . .  n.
N. N, sajátkezüleg. A  czimlapon: Ajánlat az 
egri kincstári dohány nagy- és különlegességi- 
áruda átvételére. —  Eger, 1902. évi május hó 
24-én. Kir. pénzügyigazgatóság.

SeKédszerkcaztö : Heltal Nándor
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLŐNYE“
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT. Un 'Őre Zigarren — Vermincliles.

Unsero Zigarren.
l-'ür tlie kön. ung. Tabak-Regie mag 

es stecs als cin gates Zcichen gelten, 
wcnn liber die Qualitat dér Zigarren 
überhaupt nicht gcsprochcn wircl. Be- ; 
kanntlich sind Zigarren ein Artikel iiber ! 
den niemals oder nur sehr selten etvvas ! 
Gutes gesagt wird, dagegen ist die Kri- 
tik sofort béréit ikre Meinung oftir.als ! 
recht derb zu sagen, wenn die Qualitat 
etwas zu wünschen übrig lásst.

Hier an dieser Stelle jedoch, soll und 
muss von Zeit zu Zeit über die Qualitat 
dér kön. ung. Tabak-Produkte schon aus ' 
dem Grunde gesprochen werden, damit, 
wenn irgendwelche Mangel sich zeigen, 
die Qualitat verbessert werden kann; 
ebenso aber sind wir objektív und ge- 
rechtigkeitsliebend genug, es allemal aus- 
zusprechen, wenn im Publikum eine Zu- 
friedenheit vorhanden ist, die sich aller- 
dings nicht in Lobsprüchen kundgibt, die 
aber auch nichts zu tatlein weiss.

Wir konstatiren zu unscrcr Befrietli- 
gung, dass dics auch gegemvártig tler 
ball ist. lm Allgemeinen wird iiber die 
Zigarren nicht geklagt und auch die Ver- 
schleissei habén von ihren Kunden Ruhe 
wenn sie nur in dér Ragé sind denselben 
die gewünschten lichten Zigarren zu ver- 
abfolgen; gleichwohl sei es uns gestattet 
unsere Meinung iiber einige Fabrikate zu 
sagen, die, sei es aus welchem Grunde 
immer, keineswegs mit anderen Fabrika- 
ten gleichen Schritt haltén.

Die A Trabuco-Zigarren, welche von 
einem grossen Theil tles Mittelstandes, 
aber auch vt>n jenem Theile dei Gonsu- 
menten geraucht wird, die sich die theu- 
erste I lavannah gönnen könnte, dicse 
Trabuco ist es, die eine machtige, nicht 
zu unterscheidende Rivalin in tler öster- 
reichischen Trabuco findet. Untersucht 
mán tlie Sache genau, so findet mán fol- 
gendes: tlie österreichische Trabnco-Zi- 
garre, sie mag aus welcher Fabrik immer 
stammen, ist wohl nicht immer aromatisch, 
jedesmal aber ausgczeichnel gearbeitet, 
mit glatter Decke versehen, und was den 
Rauchcr am meisten besticht, sie brennt 
vortrefflich bis zu Ende.

Von den ungarischen Trabuco-Zigarren 
geniessen einen ausgezeichneten Ruf vor 
Allém die Budapest-Elisabtthstádter Zi
garren, ferner die Franzstádter, die jedoch 
zu nass in den I lantlel komrnen, dann 
die Temesváréi*. Allé Ubrigen Fabrikate 
weisen Nachtheile auf, die nicht noth- 
wendig wáren und die nur eine aufmerk- 
sammere Behandlung bedürfen, um muster- 
giltig zu sein.

Mán wird dicse unsere Meinung in 
Fachkreisen nicht zugeben, dass wissen 
wir recht gu t; alléin wir sind ausser 
Standé die Meinung des Publikums zu 
ignoriren, welche dahingeht, dass zum 
Beispiel eine Kolozsvárer oder Pozsonyer 
Trabuco-Zigarre mit denjenigen welche 
in dér Elisabethstadt oder Franzstadt

erzeugt werden, nicht verglichen wertlen , 
kann.

Die Bl). Britanica-Zigarre, déren Con- 
sum sich verhíiltnismassig nicht sonder- 
lich erhöht, ist ebenfalls eine Zigarre, 
tlie einer besondern Aufmerksamkeit 
theilhaftig werden müsste, damit sie ihre 
ehemalige Beliebtheit wieder erlange. 
Von dieser Sorté ist es das Kassaer 
Faluikat das voll und ganz entspricht, 
freilich nicht mehr in dem Maasse, wie 
dics noch vor Jahren tler Fali war. Das 
Franzstádter Fabrikat ist zu herb und 
scharf, es ist durchaus nicht aus einem 
Matériái angefertigt, welches den Bri- 
tanica-Raucher befriedigt; das Elisabeth- 
stádter Fabrikat wird zu trocken gelie- 
fert aus welchem Grunde die Zigarren 
leicht brechen.

Bezüglich tler librigen Sortén kann 
clermalen kaum geklagt werden. Sie ent- 
sprechen vollstándig, namentlich die E 
Guba werden in sámmtlichen Fabriken 
tadellos hergestellt.

Die Ungleichheit tles Fabrikates bringt 
sehr viele Nachtheile mit sich und so 
wenig sich dagegen ankámpfen lasst, so 
wcnig trágt sie dazu bei, den Konsum 
zu erhöhen.

So sehen wir zum Beispiel, dass unter 
den F'abrikaten tler I I Zigarren ein Unter- 
schietl obwaltet, dass maii Mülie hat 
tlieselben als zu einer Preislage gehörig 
zu erkennen. Einige F'abriken erzeugen 
die Zigarren dünn, unansehnlich und mit 
Deckbláttern versehen, die tlie Bezeich- 
nung Deckblatt gar nicht verdienen; an- 
dere Fabrikate dagegen repráseiitiren 
sich dick, gepresst, hohl gewickelt, als 
waren es IC Guba; wieder antlere sind 
rund, dick, nass und verstopft, weil zu 
fest gewickelt.

Kann es auch nicht verlangt werden, 
tlass sich sámmtliche Fabrikate auf ein 
Haar gleichen, so niuss gleichwohl eine 
Regie-Zigarre zumindest mit tler Ande
ren grosso Aehnlichkeit aufweisen. Das 
ist aber, wie wir oben erwáhnt habén, 
nicht tler Fali. Ganz abgesehen davon, 
dass es dem Beurtheiler tlieser Sortén 
sehr schwer falit tlieselben in eine Ka - 
tegorie einzutheilen, wird auch tler Koii- 
sument unzufrieden, wenn er heute eine 
schön aussehende Zigarre und morgen 
einen unscheinbaren Glimmstengel fiir ein 
und dasselbe Geld erhalt.

Unseres Wissens nach gibt es bei 
dér österreichischcn Zigarre solche Unter- 
schiede nicht. Einzig und alléin die Grenz- 
orte welche Oesterreich von Deutschland 
trennen, sind mit Zigarren versehen, 
welche solche Unterschiede in tler Fabri- 
kation aufweisen. Unserer Ansicht nach 
müsste nach einem bestimmten Muster 
gearbeitet werden, einem Muster, tlass 
sich nicht blos auf die Lángé und den 
Umfang dér Zigarren erstreckt, sondern 
das auch von sámmtlichen Fabriken re- 
spektirt, de facto richtschnurgebend Für 
die Anfertigund dér Zigarre sein müsste.

lm Grossen und Ganzén kann jedoch

wie maii sieht, unseren Zigarren dermalen 
das beste Zeugnis ausgestellt werden. 
Die Mángel welche eine t>der die antlere 
Sorté aufweisl, sind leicht zu beheben 
und es wáre Schatle, wenn tler gute Ruf 
des ungarischen Tabuk-Produktes FCin- 
busse erlitte, tlurch Kleinigkeiten die 
mehr oder weniger eine Aufmerksamkeit 
seitens tler F'abrikationsstelle erfortlern.

Vt)ii den importirten Flavannah-Zigarren 
sprechen wir lieber nicht. Es war ein 
Missgriff diese Sortén einzuführen, und 
zéigt auch dér áussorst geringe Consum 
derselben, dass mán diesen Zigarren nicht 
sehr geneigt ist. Zweckmássig wáre es, 
dieselben nach und nach aus dem Ver- 
kehr zu ziehen und durcli antlere zu er- 
setzen.

Vermischtes.
Zwei nyue Finanz-Direktionén werden dem- 

nachst im Lande errichtet. Mit de- Vermehrung 
dér Arbeitslast erwachst aucli dic Notlnvendig- 
keit dic Zalil dér Kinanz-Birektionen zu ver- 
mehren. W ie wir hören sollen zu I.citern dieser 
F'inanz Direkt onen, beziehungsweise zu Direkto
ron, zwei F'inanz Sekrfttere ausersehen sein. die 
sicli in dér Hauptstadt hereits scit vielcn Jali- 
ren als tiichtige Heamte bewáhrt habén.

Die Packuny dér Tabake. Seit ungefahr einem 
halben Jahr erscheint dér .,Eegf. magy. szivarka- 
dohány** a 11-1 leller, in einer durcli die Ma- 
schine hergestellten Packung, die sich ausserst 
nett und praktisch bewáhrt. Das Packetchen prfi- 
sentirt sich. als oh es eine elegante Schachtel 
wáre, in welcher dér Tabak enthalten. Unbe- 
greillich ist es daher, warura gerade dieser 
billigste Zigarcttentabak in solcli vornehiner 
Packung versandt wird, wáhrend Tabake zu 34 
oder gar f>ü Fleller gleichen Gewichtes noch 
immer das bescheidene Gewand tragen, wie 
bei ihrem ersten Auftietcn. Ks scheint hier 
abernials eine jener Absonderlichkeiten vorzu- 
liegen. wie sie haufig auf dem Gebiete des 
Tabak-Monopois bemerkt werden können und 
dic dér Deutsche mit dem Namen ,.Zopí ‘ be- 
zeichnet. Denn welchen Sinn könnte dieser 
Vorgang sonst habén r

Die Liebe des Finanz-Oberaufsehers. Fán
kaum lü-jahtiger Jüngling hat sich wegen un- 
glücklicher Liebe das Leben genommen. Ks ist 
dies dér Finanz-Oberaufseher Alexander VVral- 
din, welcher vor einigen Monaten zűr Dienst- 
leistung zűr Ujpester Mauth beordret wurde. 
Waldin leinte die hübsehe Fochter eines Uj
pester Kaufmannes kennen und wai in hoisser 
Liebe zu dem Madchen entbrannt. Auch das 
Madchcn zeigte dem Waldin ilire Zuneigung, 
doch die Eltern des Madchens stellten aich 
ihren zukünftigen Schwiegersohn nicht in dér 
Uniform eines F'inanzwachmannes vor und er- 
klárten erst dieser Tagé Waldin, dass sie nie
mals ihre Kinwilligung zu dicsér Éhe gébén 
werden. Dies nahm sich Waldin, welcher das 
Míidchen abgöttisch liebte, so sehr zu Herzen, 
dass er lebensüberdriissig wurde und cinigetnal 
seinen Kollegen gegeniiber erkkirtc, er könne 
dieses Keben, welches ihm zűr uncrtraglichen 
Kast wurde, nicht weiter ertragen. Fleute Nachts 
griff er nach scinem Dienstgewehr und feuerte 
sich eine Kugel ins Herz. Dér Todt trat sofort 
ein. Kr hinterlicss ein Schreiben, worin er seine 
in Teschcn wohnenden Verwandten bittet, ihm 
diese That zu verzeihen, aber er könnte nicht 
anders. Die Leiche wurde behuís Obduktion 
ins geriehtsárztliche Institut überführt.
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f i g y e l m e z t e t é s .
Miután n részemre * 4  4 5 4 .  i z é m  alatt szabadalmazott, gyorsan kedveidé vált

M E T E O R
hajlíto tt papír szivar- és czigaretta szipka

utanoztatott, óvok mindenkit ilyen utánzatok készítésétől, vételétől és 
elárusitásától, mert az utánzások ellen bírói utón lépek föl, a mint ezt 

az utóbbi napokban már több esetben megtettem.
Szabadalmazott Meteor-szipkáim kartonba 

vannak csomagolva, melyek az egész céggel vagy pedig

“ “ .'..ír f t 1 „ M e t e o r - s z i p k a "
megjelöléssel vannak ellátva, mire a t. közönség 

figyelmét felhívom.

F o n t o s  n a g y t ö z s d á s e k n e k !
Van szerencséin értesíteni, hogy újonnan berendezett nyomdát nyitottam, hol fő- 

képen a t. n/igytözsdesek óllal szükségelt nyomtatványok, u. m. 
cloliáiiybcazerzéMl-ivelc,
beszerzési-ivek kistözsdések részére, 
beíró könyvek tözsdésekne «,

“ b fe-lyefs;'beszerzési ivek
elöállillatnak és mindig raktáron tartatnak.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. Kiváló tisztelettel
könyvnyomdája B u d a p e ste n . VII., 
W e s s s lé n y l-u . 4 . (Dreher-palota.)Grünuoald Ödön

D ruekaorten  fö r  G rosstraflkanten .
leh orlaube mir liöflichsl mitzutheden. dass ich eine nem* ltuchdruckerei erricliteta, 

wel he sich hauptsftclilich danut befassen wird, süinmlliehe lür die p t (frosstrafikanten 
nothwendigen Drucksorlen, tadellos und hilhgst lie. zustellen. Drnksorten wie :

H E I S L E R  H E N R I K
Képviselője : FÜ CH S V IliM O S  Budapest, Izabella -u tm a 48.

szab. papir cziga- 
rettiiszipka-gyár.

f Tahik  Faaiungt-BAgon  
Faisungi-Bflgon fö - K l«ln trafik a nten. 
Traflkanten ElnschralbbOebar,  
Stampal Fasaungs*BBgsn

werde ich fortwfthrend auf Láger haltén.
Provinz Auflrflge werden raschesU-ns ausgetührl. lIoehncliluQgsvoll

GRUNWALD ODON könyvnyomdája B u d a p e s t e n ,  V I I .  k é r . ,  
W a s s e l é n y l - U t o i a  4. (Dreher-palota.)

f 4 agy-  é s  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 t .  és T Á R S A
CS, kír. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

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

M illennium -gyufa ,
M agyar korona-srédgyufa ,
M agyar bonvéd-szobor-gyufa ,
K rokod il- gyufa  és
M agyar hnperia l-gyu fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
R ips-gyu fa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni, A legolcsóbb ártétcleket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  Rombach-utcza 8. sz.
alatt van raktárunk. P O J A T Z I  F L .  <38 T Á R S A

DEUTSCH-LANDSBERGBEN (Graz m elle tt).
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