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Előfizetési felhívás.
A „D oh ányáru sok  K ö z lön ye1' október

hó elsején uj negyedbe lép. Felkérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetési ideje október hó el
sején lejár, félévi előfizetési összegeiket, 5 ko
ronát postautalványon e lap kiadóhivatalába 

(„Dohányárusok Közlönye" kiadóhivatala, Buda
pest. VI., Eötvös-utcza 5.) küldjék be.

Nikotinmentes szivarjaink.
Végre kaphatók már a régen várt 

nikotinmentes szivarok, melyek a pu
blikum ama részének szolgálnának, kik 
gyönge szivart szeretnek. Megjelent a 
karcsú „Rosita“ és a havanna alakú „De- 
licias" s egy kis változatosságot hoztak 
a szivarosok egyhangúságába.

A legtöbb ember most arra ki
váncsi, hogy miként nikotinmentesitik 
ezen szivarokat ? A  lehető legegyszerűb
ben — lugozás által. A  dohány t. i. 
pár órán át tiszta vízben áll, miáltal 
kiválnak belőle, persze nem teljesen, a 
benne lévő sók. Ezért nem is helyes, 
hogy ezen szivarokat nikotinmentesek
nek nevezik, mert csak nikotin-sze
gények, t. i. kevesebb bennök a nikotin, 
mint más rendes szivarban. A  vegyi 
elemzés kimutatta, miszerint ezen szi
varokban 0'6°/o nikotin van. Ez oly cse
kély százalék, melylyel teljesen lefőztük 
a németek nikotinmentes szivarjait.

A  németeknél t. i. két helyen 
gyártják a nikotinszegény szivarokat : 
Brémában és Breslauban. A brémai 
Wendt-czég gyártotta nikotin-szegény 
(nikotinschwache Zigarren) szivarok ni
kotin tartalma O870/o— 1'42%, tehát 
sokkal több, mint a mienk. Van ugyan 
egy fajta nikotin-szegény czigarillosja, 
melynek nikotin - tartalma 0-54°/o, ez 
azonban nem szivar. A  breslaui Schliebs- 
czég nikotin-szegény szivarjainak niko
tin-tartalma 0'75°A>— 1’56'Vo. Ezen ni
kotin-szegény szivarok nikotin-tartalma 
megfelel körülbelül ami porlorikónknak 
(l-38"/°). Ami azonban a fődolog, nem 
annyira a nikotin-szegénység, de hogy 
Németországban a nikotin elvonása 
csersavval történik s ez ártalmassá teszi 
a szivart, miáltal nem felel meg ama 
rendeltetésnek, melyre tulajdonképpen hi
vatva van. Nálunk a kezelés minden 
idegen ingredientiától menten történik, 
tisztán vízzel.

A szivarok szívás közben kellemes, 
lágy aromájuok, szépen égnek, szelei
nek, nem szenesednek, igy hát valószínű
leg csakhamar közkedveltekké lesznek.

Csomagolásuk gyönyörű. A „De- 
licias" 5 darabonkint van csomagolva 
hygienikus szempontból. A  szivarok 
ugyanis, amint elkészültek, rögtön a kis 
dobozba kerülnek, mi által ki van 
zárva, hogy valami por vagy fogdozás 
által piszok kerüljön rá s igy aztán tel
jesen megfelel hivatásának, hogy t. i. 
betegek és gyenge dohányosok szivarja 
lesz. A  dobozok külseje is igazán szép. 
A ,,Rosita“ nagy dobozban van 50 dara
bonkint sárga szalaggal átkötve. Ilyen 
50 darabos csomag kettő van egy do
bozban. Külseje Ízléses, elegáns. Álta
lában láttuk minden újításon, hogy a 
dohányjövedék kezd többet adni a 
külső kiállításra is, ami csak dicséretet 
érdemel, miután a belső tartalom, a 
szivar jóságáról ország-világ úgy is meg 
van győződve, lévén ami szivarunk, 
tán Európa legjobb szivarja, nem véve 
ki az osztrák szivarokat sem, melyek 
egyforma izükkel unalmasakká válnak. 
A  mi szivarjainknak karaktere van, még 
pedig mindegyiknek más-más.

Ebben pedig első sorban a dohány
jövedék illusztris főnökét Madarassy 
Gábor, miniszteri tanácsost, és a dohány
gyárak főigazgatóját Vangel Károly, 
pénzügyi főtanácsost, nemkülönben do
hánygyáraink kitűnő igazgatóit illeti di
cséret, kik mind feladatuk magaslatán 
állanak.

Heltai Nándor.

Világos és sötét szivarok jelzé
sére vonatkozólag.

Hogy a magas pénzügyi kormány azzal 
az eszmével foglalkozik, miszerint a ládácská- 
kon elhagyja a világos, barna és sötét jelzést 
nemcsak a közönség, hanem a magas kincstár 
szempontjából is helyesnek nem tartanám, kü
lönösen addig, mig Ausztriában a ládácskákon 
a szinárnyulat jelezve lesz.

Itt első sorban nem azt kell tekintenünk, 
ha a vevő valaki részére —  ajándékba —  
100 darab szivart vesz, hogy a szinárns illat 
tekintetében tudja magát mihez tartani, hanem 
első sorban azt kell tekintenünk, hogy akkor 
ajándékba vett szivarok legnagyobb része 
Ausztriából fog kerülni, mert ott a ládácskákon 
a szinárnyulat jolezve van. Különösen nagyobb 
városokba és kereskedelmi góczpontokba kerül
nek majd ilyen szivarok, mert számtalan ke
reskedő és gyáros éppen Ausztriában lévő 
összeköttetései révén jut ilyen szivarokhoz.

A kérdéses jelzések elhagyásával ilyen 
módon nemcsak az árusok egyáltalában, hanem 
leginkább a dohányjövedék károsodna meg, 
még azért is, mert esetleg a külföldről bejött 
vevő —  kinek hazájában a jelzés divik —  egy 
nagyobb bevásárlástól visszariadna.

Továbbá a kérdéses jelzések elhagyásá
val, és éppen azért, mivel e jelzések a fogyasztó
közönségben már vérré váltak, egy igen kómikus

: állapot lenne előteremtve. Ne vegyük a nagy 
kiterjedésű fö- és székvárost, hanem csak egy 
nagyobb vidéki várost, a hol a nagyon kényes 
fogyasztókózönség nagy része világosabb szín
árnyalatú szivarszükségletét rendesen egy tőzs
déből fedezi, ha jelzés nem lesz, beáll az az 
állapot, hogy időközönkint majd a város két 
ellenkező végén felbukkannak világos szivarok, 
mikor azután a rendes és világos szivarok után 
sóvárgó fog\ asztó a város egyik végétől a másik 
végéhez nyargalhat, még pedig egy kocsikenőcs- 
petroleumos szagu helyiségbe; de most az a 
kisárus, mivel sok macskát egy zsákban venni 
nem mer, csak 100 darab szivart vett, a mely 
mennyiség most hamar elfogyván, a remény- 
teljes fogyasztó kénytelen hosszú orral a város 
másik végére vándorolni, hátha ott még lehet 
világos szivarokat kapni ?

Tapasztalatból tudom, hogy ha annak 
idején valamelyik kincstári dohánynagyáruda 

| egész kerületét világos szivarokkal ellátta, a 
kistőzsérek mindig csak 100 darabot vittek, 
mikor ezeket eladták, másnap ismét jöttek 100 
darabért, ha azután barna szivarok kerültek 

1 forgalomba, már nem vittek, azoknak az el
adásával már nem törődtek.

Ha pedig a ládácskákról a szinárnyulat 
jelzése elmaradna, akkor ezt a jelzést, még a 

í „K “ jelzést is a ládában elkeli hagyni, ellenke
zőleg, szintén a dohányeladást közvetítő do
hányáruraktárnál a dohánynagyárusok közt 
támad a versengés, sőt azután egy dohány
áruraktár kerületéhez tartozó egy és ugyanazon 

, dohánygyárból származó szivarokkal kell ellátni, 
mert tapasztalatból tudjuk, hogy egyik-másik 
gyárnál ha a feldolgozandó anyag mindjárt 

: egyenlő —  a munkások ügyesebbek, tehát szebb 
! szivarokat állítanak eló. h . N .

Az uj szivarokkal való eljárás.
Igen fontos dolognak tartjuk, miszerint 

olvasóinkat egy s másról felvilágosítsuk azon 
alkalomból, hogy az uj szivarok forgalomba 
kerülnek. Ezen felvilágosítást hivatva lennének 
arra, hogy a gyártmány jósagát elősegítsék, 
másrészt pedig arra, hogy az árust több kelle
metlenségtől megóvják.

Mindenekelőtt kell, hogy konstatáljuk, mi
szerint a m. kir. dohányjövedék a két újfajta 
szivar készíttetésénél szem előtt tartotta, hogy 
azon dohányosok kapjanak itt szivart, kiknek 
az erős dohány árt, másrészt pedig olyanok, 
kiknek foglalkozása nagyon hat az idegekre, 
megengedhessék maguknak, hogy egy-ogy szi- 

; vart elszihassanak. Ezen esetekben az uj szi- 
| varok teljesen betöltik hivatásukat, miután egy- 
; részt az idegeket izgató nicotin a minimális 
I mennyiségben van csak benne, másrészt pedig 

aromájuk kitűnő s égésük kifogástalan, mely 
| utóbbi körülmény arra enged következtetni,
I hogy az uj szivarok egészséges, jó dohányból 
! készültek. Természetes tehát, hogy ezen szivar 

száraz állapotban nem kerülhet a fogyasztó
közönség kezeibe, miután a száradás proczesz- 
szusa alatt a nicotin, az illó olajok s más egyéb 
alkatrészek elpárolognak. Nagy nicotintartalmu 
szivaroknál ez nem árt, sőt a publikum leg
többször száraz szivart keres, mert az jobban 
ég. Ellenben az olyan szivarok, mini a „Rosita*

| és „Delicias* legyenek kissé nedvesek, mert ilyen 
; állapotban lehetnek csak ízletesek. Az árus 

dolga most n ár a fogynsztóközönséget, mely
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száraz szivarhoz van szokva, e tekintetben 
felvilágosítani, mi annál könnyebb, mert rögtön 
meg is győződhetik róla, hogy az ilyen félig 
nedves szivaroknak mily szép az égése s a 
hamuja.

Ennek következtében hisszük, hogy a 
m. kir. dohányjövedék nem készíttetett nagy 
készletet, rrinek következménye lesz, persze 
csak kezdetben, hogy megjelenésük után egy
két hó múlva a készlet elfogy. Igaz ugyan, 
hogy óriási mennyiség készült s lehetséges, 
hogy fenti állításunk nem fog bekövetkezni, 
mégis megírtuk a dolgot, nehogy a dohányáru
raktárakat, nagy árusokat vagy kisárusokat ezen 
körülményből kifolyólag esetleg gáncs érhesse.

A fentiekből kiviláglik, hogy a kisárusok 
ne rendeljenek igen nagy mennyiséget ezen 
szivarokból, mert, mint említettük, a hosszú 
fekvés árt ezen szivaroknak, aztán ha eleinte 
nagy vehemencziával rendel akisárus „Rositá“-t 
s az aztán a nagyárudában kifogy s a kis- 
árusnál nagy mennyiségben fekszik, nem ad
hatja meg hü képét a fogyasztás mennyiségé
nek a dohányjövedék igazgatósága részére sem, 
mig ellenben ha a megrendelés a publikum 
vételkedvének arányában történik, akkor a i 
gyártás igen könnyen teljesítheti az összes ki- 
vánságokat s a kellő mennyiségben készíttetheti 
a kívánt szivarmennyiséget.

Végül még felkérjük a dohány nagyárus 
és kisárusokat, miszerint saját érdekükben tu
dósítsanak bennünket, hogy a publikum hogyan 
fogadja az uj szivarokat s van-e kilátás nagy 
forgalomra. Gzélszerünek tartjuk amaz óhajok 
és kívánságok felemlitését is, melyek a publikum , 
körében ez uj szivarokra nézve felhangzanak, 
hogy aztán esetleges javításokat és bajokat oda 1 
utalhassunk, a hol ezek orvoslása bizonyos.

Vegyes hírek.
Az egri dohánygyár. A szivarjai törötten 

érkeznek, majd minden csomag fel van nyitva, 
egy-egy ládában körülbelül 1000 darab törött, 
használhatatlan szivar van. A baj első sorban, 
ugylátszik, a csomag papirosának rossz minő
ségében rejlik, aztán meg a gondatlan bera
kásban.

A pápai dohánygyár a Britanika- és Tra- 
buko - szivarokat uj formájú ládácskákban 
küldte. Ez azonban csak kísérlet volt.

Hogyan dohányozzunk. Dr. Eürst Leonard, 
a lipcsei egyetem orvosi karának tudós pro
fesszora, évekig tanulmányozta a dohányzás
nak az emberi szervezetre gyakorolt hatását és 
kísérleteinek eredményeként azt közli most egy 
könyvben a tudós világgal, hogy a dohányzás 
ellen orvosi szempontból nem lehet kifogás, a 
dohányzás semmiképen sem ártalmas addig, 
amig vissza nem élnek vele. A dohányban a 
nikotin a veszedelmes méreg, amelyet csak 
1828. óta ismernek a vegyészek. A  nikotin 
sárgás-barna olajhoz hasonló folyadék, szaga 
olyan, mint a dohányé, csak vegyi utón lehet 
a dohánylevelekből előállítani. A tiszta nikotin
ból igen csekély mennyiség elégséges, hogy 
borzasztó hatását kiismerjük: három - négy
csöpp megölne egy embert, egy csöpp hatvan 
másodpercz alatt megöl egy nagy újfundlandi 
kutyát és egy negyedesöpp azonnal megöl 
egy tengeri nyulat. Hogyan jut a nikotin az 
emberi szervezetbe ? Többnyire a füst utján, 
amint ég a szivar, a tüzes rósz közelében 
egyre szárad, azaz párolog és a többi nedves 
részszel együtt elpárolog belőle a nikotin is. A 
nikotin-pára a szívás következtében a füsttel 
együtt az ember szájába cs onnan a tüdejébe 
és az ember gyomrába jut. Természetes, hogy 
nem csupán a párolgás utján jutunk a nikotin
hoz, hanem a dohánynedvekkel együtt is ma
gunkba szívhatjuk, ha szopóka nélkül szívjuk 
a szivart, vagy ha leharapjuk a szivar végét ; 
ebben az esetben egy szivar többet árt, mintha 
két szivart szívnánk szipkából. Sok függ attól 
is, hogy milyen a dohány, amelyet fogyasz
tunk, mert a dohány nikotin-tartalma még 
ugyanabban a dohánylevélben is nagyon vál
tozó. Dr. Fürst 96fcle szivart vizsgált meg 
és tapasztalta, hogy a legdrágább és legfino
mabb havanna-szivarok, aminöket az angol 
király, Rothschild és Pierpont Morgan szív , a 
közönséges szivarok nikotin-mennyiségének csak 
hetedrészét tartalmazzák az egészség szem
pontjából, a 14— lő  koronás szivarokból tehát 
hatot is elszívhatunk, azokból hat sem árt

annyit, mint egy britanika. A lipcsei profesz- 
szor nagy elfogulatlanságáról tesz tanúságot 
akkor, mikor kijelenti, hogy a magyar porto- 
rikó háromszorta egészségesebb, mint a német 
szivarok átlaga, mert csak 1*38 százalék a 
nikotin-tartalma, mig a német szivaré 3*73 
százalék. A jó szivarban és dohányban oly 
kevés a nikotin, hogy az a mennyiség, mely 
elpárolgás utján jut az emberi szervezetbe, 
nem ártalmas. Vigyáznunk kell tehát arra, 
hogy szájunk közvetlenül ne érintkezzék a do
hánynyal és hogy a nikotin elpárolgása minél 
kisebb legyen. Mikor ugyanis a szivar ég, nem 
párolog cl belőle azonnal az egész nikotin, 
hanem csak egy kis része —  mig nagyobb 
része visszahúzódik a szivar másik, nem égő 
vége felé. Minél kisebb már a szivar: arány
lag annál több a nikotin-tartalma és igy annál 
ártalmasabb. A lipcsei tanár azt állítja, hogy 
naponkint nyolez-tiz szivar nem árt, ha meg
tartja az ember a hygiena következő paran
csait: 1. Csak gyönge szivarokat szívjunk.
2. Csak jó szivart szívjunk. 3. A szivart és a 
czigarettát sohase szívjuk vég ig ; a szivarból 
legalább két ujjnyit és a czigarettából legalább 
egy ujjnyit el kell dobni. 4. Ha elalszik a szi
var vagy a czigaretta, ne gyújtsunk rá újra, 
hanem dobjuk el. 5. Ne üljünk füst felhő köze
pében, hanem lehetőleg minél kevesebb füstöt 
tűrjünk a szobában. 6. Sohase harapjuk, ha
nem mindig csak vágjuk a szivarvéget. 7. 
Mindig használjunk szipkái, lehetőleg olyat, 
amelyben van nikotin-fogó gyapotdarab. 8. Leg
jobb a nargli s a pipák közül az, amelynek 
leghosszabb a szára.

Hoztuk a fenti czikket. mert bejárta majd 
az összes lapokat s csak annyit füzünk hozzá, 
hogy valóban német alapossággal, de egyszer
smind —  tudatlansággal is van megírva. Már 
az eleje is bornirt. Egy csöpp megöl egy 
kutyát, egy negyedesöpp egy tengeri nyulat- 
Mi úgy hiszszük, egy nsgyobb csöpp megöl 
egy embert, egy kisebb csöpp pedig a tengeri 
nyulat sem. így megy tovább. A 8 parancs
ból álló tiz parancsolatja pedig egyszerűen 
hülyeség.

Az uj szivarok csomagolása. Mily óriási a 
haladás a szivarok csomagolása terén, azt leg
jobban bizonyítják a „ Rosita1' és „Delicias" sziva
rok csomagolása, melyek már teljesen felül
múlják a külföldi csomagolást. Kizárólag a 
„Delicias*, mely Ízléses aranynyomásu karton
ban 5 darabonkint csomagolva semminemű kí
vánni valót nem hagynak fenn. De a „Rosita“ is 
kitünően van csomagolva és mindama bajok el 
vannak hárítva, melyek a faskatulyáknál meg
voltak, hogy pl. a ládácska felnyitásánál a szi
varok rendszerint megsérültek.

Szivarmentö. A vidék t. nagy és kisáru- 
sait egy uj czikkre teszszük figyelmessé, mely 
bizonyára igen nagy kelendőségnek fog örven
deni. Mily könnyen törik a szivar, vagy mily 
könnyen sérül a fedőlap ! A megsérült szivart 
a ,szivarmontő“-vel úgy lehet összeragasztani, 
hogy a ragasztást látni sem lehet, ezenkívül 
ezen preparátum teljesen szagtalan. Utalunk 
hirdetésünkre.

Dohánykivitelünk. .Sokszor utaltunk már 
arra, hogy a „Dohánykereskedelmi részvénytár
saság", mely újabban a jövedelmező szivar- és 
szivarkakivitellol is foglalkozik, miért nem ter
jeszti inkább hazai, magyar dohányainkat a kül
földön, mert ez hivatás lenne.

A részvénytársaság, úgy látszik, meg is 
fogadta tanácsunkat, de sajnos, nem igen ért 
hozzá s ha a szivar- és szivarkakivitelünk 
szintén oly elbánásban részesül, akkor sajnál
juk a dohányjövedéket, hogy beugrott ennek a 
t. részvénytársaságnak s nem adta a kivitelt 
méltóbb vállalatnak.

Hivatalos jelentés érkezeti ugyanis a tan- 
geri főkonzultól, melyben jelenti, hogy az 1902. 
évben Marokkónak a cztikor után a dohány a 
legfontosabb beviteli czikke. Felemlíti u hiva
talos jeleníts, hogy a hazai dohány gondatlan 
csomagolása ellen már gyakrabban tétetett pa
nasz i !

A m. kir. dohányjövedék központi igazgató
ságának ezt figyelmébe ajánljuk s felkérjük, 
miszerint eme felszólamlásunk ne legyen pusz 
tában elhangzott szó, mint eddig történt, ha 
ezen részvénytársaságról van szó. Gondolják 
meg, hogy itt az állam egy igen fontos érdeke 
szerepel!

í

I

M.kir. Dohánynagyárusok Országos Szövetkezete.

Hivatalos rész.
A szövetség a napokban küldte el a kö

vetkező körlevelet az ország dohány nagy- és 
különlegességi árusaihoz, mellékelve van egy 
„Belépési nyilatkozat* is, melyet aláírva kell 
hozzánk visszaszármaztatni:

A magyar dohány-nagyártisok f. évi 
augusztus hó 20-án Budapesten megtartott 
értekezletükön egyhangúlag elhatározták, hogy 
közös érdekeik képviseletére szövetséget alkotnak, 
mely szövetség a „Magyar kir. dohány-nagyáru- 
sok országos szövetsége" ezim alatt azonnal 
meg is alakult.

E szövetség czélját és hivatását feles
legesnek tartjuk t. kartárs előtt bővebben is 
részletezni, esak röviden utalunk alapszabá
lyaink 2. íj-ára, mely a szövetség czélját a 
következőkben Írja e lő : Az (izem folytatása
közben felmerülő visszásságok az üzleti életben 
keletkező visszaélések moggátlása, a kezelés 
körül előforduló nehézmények orvoslása és a 
dohány-nagyárusok országos érdekeinek közpon
tosított és hatékonyabb képviselete az illetékes 
hatóságok előtt.

Gzélul tűzte ki magának a szövetség a 
dohány-nagyárusok foglalkozási ágúnak megerő
sítését és biztosabbá tételét azáltal is, hogy 
arra fog törekedni, hogy a doliány-nagyárus 
engedélye esak fegyelmi utón legyen megvon
ható. Törekedni fog szakmánknak legégetőbb 
kérdéséi, a láda-kérdést is dűlőre vinni. K 
kérdésben szövetségünk igazgatótanácsa kebe
léből albizottságot küldött ki ; ezen bizottság 
memorandumot dolgoz ki, amelyben mcgvilági- 
tóan minden oldaláról a láda ügyet azon kérel
münket lógja magában foglalni, hogy a ládákat 
ezentúl 00, 40 és 20 fillérbe számítsák. Való
színű, hogy eme igazságos kérelmünk illetékes 
helyen kedvező elintézést fog nyerni.

Nem kételkedünk abban, hogy jogos cse
lekvéseink credménynyel járnak, meri működé
sünk elé a legmagasabb helyről is jóindulattal 
néznek. Különös örömünkre szolgál ennek bi
zonyítékaképpen liraonzcnstein Béla államtitkár 
ur Öméltósága f. é. augusztus hó 20-án kelt 
levelére hivatkoznunk, mely-ben Öméltósága 
jogos érdekeink kielégítését kilátásba helyezte.

Erős a hitünk, hogy az ily kedvező auspi- 
eziumok mellett létesült szövetség kitűzött czélját 
el lógja érni. különösen, ha az illetékes felsőbb 
fórumok működését kellőleg méltányolják, a t. 
kartársak pedig a szövetségbe való belépése által 
annak erejét növelik.

A fontiek szerint első sorban t. kartárs 
urnák áll érdekében, hogy szövetségünk tagjai 
sorába lépjen, s nem kételkedünk, hogy t. kar- 
társ ur törekvéseinkben segítőnk, munkálkodá
sunkban társunk lesz.

A mellékelt .. Belépési nyilalkozat‘ -ot kitöl
teni és azt aláírásával ellátva, ideiglenes iroda- 
helyiségünkbe Budapest, VII., Krzsébet-körut 
28. sz. alá, dr. Kaludi Jenő ügyvéd ur ezimére 
beküldeni szíveskedjék.

Kartársi tisztelettel a „Magyar kir. do- 
hány-nagyárusok országos szövetségének el
nöksége* : Soprongi Dezső, elnök, l/irseh Jakon, 
alelnök. Jidek József, alelnök. Holtai Nándor, 
titkár.

— -$■ Ú j d o n s á g .  —

Dohány nagy - és kis-árusoknak.
A szivarmentö kitűnő praparatum törött 

vagy megsérült szivarok megragasztására, pléh- 
skatulyában kicsinyben 20 fillér, papirtokban 
20 fillér. Sötét és világos szivaroknak külön- 
külön preparátum.

Nagybani darusítás esetében 
100 darab pléhskatulyában . . 10 korona.
100 darab papírtokban . . . .  8 korona.

Vidéki megrendelések utánvét mellett, 
franko, czimzendök.

D O R N E R  B E R T A L A N ,
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  C a o k o n a l-u to x a  e b .

Sogédjzorkosztő: Heltal Nándor
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I N H A L T :  Hehamllung dór neuen Zigarren. —  Vermischlos. —  lirielkusten dér Hodaktion

Behandlung dér neuen Zigarren.
Mit RUcksicht auf frűhere Beobachtun- 

gen, vvelche jeweilig gelegentlich dér Ausgabo 
neuer Sorton gemacht wurden. haltén vvir es 
nicht für überlíüssig, unserem Leserkreise mit 
solchen Aufklíirungen an die Hand zu gehen, 
welche geeignet sind, sowohl dic Gülc des 
Fabrikates zu fördern, wie anderseits di«* Ver- 
schleisser vor manchen Unannehmlichkeiten zu 
bewahren, die bisher jede Neuausgabe von 
Zigarren im Gefolgo liatto.

Vor Allém konstatiren wir, dass die kön. 
ung. Tabak-Regie bei Anfertigung dér zwei 
neuen Sortén Rositas á 8 lloller und Delicias 
íi 12 Holler blos jene Kaucher vor Augen 
hatte, welchen dér Genuss starken Tabakes in 
gesundheitlicher Reziehung schadet, odor, die 
vermüge ihrer Beschiütigung, welche dic Norven 
anstrengt, sich gleichwohl den Genuss cincr 
Zigarre nicht vcrsagen wollen. In solchcn Fiil- 
len erfüllen beide neuerschienene Zigarren ihrcn 
Zvveck vollstündig, da einerseiis das die Ner- 
ven aufregende Nikotin, bis auf ein Minimum 
den Zigarren entzogen vvurde, anderseits die 
beiden Sortén den Kaucher insoferne vollsUin- 
dig befriedigen vverden, als diese Zigarren den 
milden, aromatischen Wohlgeschmack beibehal- 
ten habon und dér Verbrennungsprozess der- 
selben ausgezeichnet von Statten geht, ein 
Umstand, welcher darauf hindeutet, dass die 
Zigarren aus gesunden, edlen Tabakbliittcrn 
bestoht. Nun ist es aber eino bekannte That- 
sache, dass eine solche Zigarre nicht ganz 
trocken in die Hande des Konsumonten gelan- 
gen soll, weil durcli das Trockenworden des 
Tabakes, sich das vorhandene Nikotin ver- 
flüchtigt. Bei Zigarren mit bohém Nikotingehalt 
schadet das Trocknen dér Zigarre nicht, aus- 
serdem aber sucht auch dér Kaucher in den 
meisten Fallen eino trockene Zigarre, zumal 
eine solche auch besser brennt. Dagegen sollen 
Zigarren, wie es die Rositas und Delicias sind, 
ein wenig fcucht bleiben, weil in diesem Zu- 
stande dieselben am besten schmocken vver
den. Es ist Sache des Verschleissers, den 
Kunden, welcher an eine trockene Zigarre ge- 
wöhjit ist, in dieser Beziehung aufzuklaren, 
was umso leichter geschehen kann, als dér 
Kaucher sich auch bald überzeugen wird, dass 
diese halbfouchte Zigjrre nicht schadet und 
dass sie schönere Asche liefert, als welche 
trockene Zigarre immer.

In Folge dieser Umstiinde dtirfte die kön. 
ung. Tabakregie wahrscheinlich auch keino 
grossen Vorrűtho angefertigt habén, was viel- 
leicht, jedoch blos im Anlange, zűr Folge ha
bén künnte, dass die Zigarren durch die grosso 
Anfrage, einige Zeit nach ihrem Erscheinen, 
ausgehen düríten. Obgleich ricsigc Quantitiiten 
angefertigt wurden und unsore Voraussetzun- 
gen etwa nicht eintreffen düríten, ervváhnen 
wir dies gleichwohl schon im Vorhinein, um 
zu verhliten, dass einerseits die Tabakmaga- 
zinc und Grosstraíikanten, anderseits die Klein- 
verschleisser nicht beschuldigt werden, dass 
sie zu wenig Vorriithe angeschalft habén, oder, 
dass sie ciné Uebervortheilung seitens dér 
Grosstraíikanten darin erblicken, wenn mög- 
lichcrwoise die Vorriithe knapper werden soll- 
ten, aus welchcm Grunde dann nicht jc- 
des gewünschte Quantum ausgeíolgt werden 
künnte.

Aus dem Gesagten ergibt sich übrigens, 
dass die Kleinverschleisser ihrerseits im An- 
fangc keino zu grossen Vorrathe anschaffen 
mügén, weil erstens bei lángom Lagern die 
Güte dér Zigarren leidet und zvvoitens gerado 
dér Ansturm bei Ausgabe dór Zigarren es ver- 
ursacht, dass die Zigarron ausgehen, ohno 
dass dieser Umstand für die königl. ung. Ta- 
bakdiroktion richtunggcbend sóin künnte. Denn, 
wenn die Zigarren, sei es bei dem Grosstra

íikanten, sei es bei den Kleinverschlcissern I 
unverkauft. lagern, ist dics noch immer kein 
Beweis dessen, dass das Publikum sie 
wünscht; wenn jedoch die BestGlungen nach 
Massgabe dér Kauflust des Publikums erfolgen. 
so kann die Fabrikation natürlich sehr rasch 
nachfolgen und sammtliche Wünscho befrie- 
digt werden.

Zum Schlusse müchten wir noch sowohl 
die Gross- wie Kleinverschleisser in ihrem 
eigenen Interessé ersucht habén, uns darüber 
Mittheilungen zu machen, wie die beiden neuen 
Sortén von Seite des Publikums aufgenommen 
werden und ob dieselben Aussicht auf einen 
Holtén Absatz bieten. Auch dürfte es zweek- 
imissig sein, wenn etwaige Miingel, vvelche 
das Publikum aussert, uns miigetheilt werden, 
dainit wir in die Lage kommen das Alles 
dorthin zu leiten, wo eine Verbesserung er- 
müglicht werden kann.

Vermischtes.
Pa|)ier-Zigarren8pitzel. Wir können es 

noch haíbwegs begreifen, wenn die Gross- und 
Kleinverschleisser solche Waaren, welche sie 
als Nebenartikcl führen und die im Inlande 
entweder schlecht oder gar nicht erzeugt wer
den, aus dem Auslande bezichen ; dagegen ist 
es unverstandlich, wenn solche Artikel, wie es 
eine Papier-Zigarrenspitze ist, wozu nicht die 
geringste Kunstfcrtigkcit gehört, aus dem Aus
lande bezogen wird. Die Firma Heisler in 
Chrast, Böhmen, erzeugt Papier-Zigarrenspitzen, 
an dencn sonst gar nichls Merkwürdiges ist, 
als ihr Preis, dér so hoch geschraubt ist, dass 
die Verschleisser an dér Waare nur cinen mi- 
nimalcn Nulzen erzielcn. Nachdem unseres 
Wissens nach dér Hauplbestandtheil dér Zi- 
garrenspitze, nümlich die Kielfeder, aus Ungarn 
bezogen wird, dér ungarische Fabrikant aber 
leistungsfühig genug isi, um einen solch gering- 
fügigen Gegenstand herstellen zu können, wie 
es dieser ist, erscheint es als eine unpatrio- 
tische That, wenn eine Ausliinder Firma die 
durch den Konsumenten verausgabten Heller 
einheimst, wodurch, nebenbei gesagt, das hie- 
sigo Fabrikat vollstündig lahmgclegt wird. Es 
wíire béréi Is an dér Zeit, wenn mán zumindest 
in jenen Geschafien, die einen Staatsartikel in 
den Handel bringen, an dériéi ..Kleinigkeiten" 
denken vvürde, die zusammengenommen eine 
wgrossoS ach e  bilden, eine Sache, die an dér 
allgemeinen Verarmung des Landos die Schuld 
triigt.

Die Packung dér neuen Zigarren. Welch’ 
riesiger Fortschritt in dér Verpackung dér 
Zigarren cingetrcten ist, das beweisen die beiden 
neuen Sorion Rositas und Delicias, déren Ver
packung ahnliche Emballagen des Auslandes 
übertrifft. Namentlich die Delicias, die in Kar- 
tons á 5 Stück in einem geschmackvollen, mit 
Golddruck versehenen Etui verausgabt vver
den, lassen in dicsér Beziehung nichts zu 
wünschen übrig. Aber auch die Rositas liegt 
ausgezeichnet gut verpackt in einem Karton, 
dór ebenso hübseh, wie praktisch allé Fohler 
vermeidet, welche die Holzschachteln aufweisen, 
indom beim ölínen der Letzteren nicht sel- 
ten die Zigarren beschadigt werden, was bei 
diesem neuen Karton ausgeschlossen ist.

Die Kleintrafiken der Hauptstadt. Die all- 
gemeino Klage, dass es zu viel Kleintrafikan- 
ten in der Hauptstadt gibt, ist theilweiso be- 
rcchtigt, theihveise nicht. Sie ist berechtigt 
insoferne, da die grossen Kosten an Lokalmiethe, 
l’acht und sonstigo Spesen. immor grösser 
vverden, unberechtigt jedoch, indem es lieute ! 
gerade so viel Kleintraíikanten in der Haupt- ! 
stadt gibt, wie vor 10 Jahren. Damals gab es 
in sammtlichen zehn Bezirken 930 Trafikén, 1 
jetzt 925. Und um wieviol Hiiuser und

Gassen gibt es jetzt mehr, wie auch die 
Bevölkerungszahl seither um 70— 80.000 zuge- 
nommen hat.

Die hauptstüdiische Finanzdirektion hat, 
zu ihrem Lobé sei es gesagt, nichts für die 
Vermehrung der Trafikén gethan und neue 

, Trafikén nur dórt, wo dies unumganglich noth- 
wendig vvar, bewilligt. Im Ganzén wurden im 
verílossenen Jahre 16 neue Lizenzen ausge- 

I stollt. Wenn gleichwohl von der Vergeringerung 
der Verschleissstellen gesprochen werden kann,

| so müsste dies ausschliesslich bei jenen
Trafikén geschehen, die mit einem anderen 
Geschafte verbunden sind, wodurch zweierlei 
Zvvecke erreicht vvürden. Erstens wáre die 
Qualitat der Verschleissstelle eine der Haupt- 
stadt entsprechende, zweitens könnten jene 
Verschleisser. die ausschliesslich das Trafik- 

j  geschaft betreiben. existiren.
W ir sehen es auch durchaus nicht ein, 

warum in Strassen, wie Andrássy-, Uellöi-, 
i Kerepesistrasse Trafikén bestehen sollen. wo 
' das Trafik geschaft den Nebenartikcl bildet. Es 

kann freudU begrüsst werden, dass die Haupt- 
! stádtische Finanzdirektion bisher streng darauf 

gosehen hat, dass selbst in Seitengassen der- 
! malen „ausschliesslich Trafikén'* errichtet wur

den. Ein solcher Zuwachs hat bisher Keinem 
geschadet, was ganz natürlich ist. da die 
Existenzfahigkeit einer Trafik dadurch voll- 
standig crwiesen isi, wenn der Verschleisser 
scine Rechnung dabei íindet. Bei den Spezerei- 
hiindlern und Greisslern ist das natürlich an- 

I ders, weil diese mit jedem, selbst mit dem 
geringsten Ertrágnisse zufrieden sein können 

! und daher eine sehr unbequeme Konkurrenz 
| den Berufstrafikanten bieten.

Die Verminderung der Trafikén sollte 
demnach nur in diesem Sinn vorgenommen 
werden, wie auch dórt, wo ein gar zu gerin- 

i ger V’orkehrsumsatz keine Aussicht avf das 
Prosperiren einer Trafik bietet. W as die Ent- 
fernung einer Trafik von der anderen betrifft, 
kann unserer Meinung nach, eine allgemeine 

’ Regei nicht aufgestellt werden und bildet das 
Abziihlen der Schritte nicht die geringste Si- 

; cherheit dafür, dass einer Nachbartrafik ge- 
! schadet wird odor nicht. Die Hauptsache liegt, 
j wie gesagt, in dem Bestehen solcher Ver

schleissstellen, die sowohl von Aussen, als 
| nach Innen solche sind.

Briefkasten der Redaktion.
Herr F. K. in M. Bezüglich der Schlies- 

sung der Geschafte an Sonntagen, wird dem- 
nachst eine Verordnung erscheinen. W ir glau- 
ben nicht, dass detn Wunsche der orth. Is- 
raeliten cntsprochen vverden wird, nachdem jetzt 
der Sonntags'.iiho vvegen einen grossen Theil 
der Zeit über die Geschafte ohnehin geschlossen 
bleiben.

Herr W. H. in Sz.-P. Die Leitung des 
Verbandes der Grosstrafikanten wird Ihnen 
hierüber Aufschluss gébén.

Frau I. St. in Budapest. Kann erst nach 
Durchsicht der Aktenstücko beurtheilt vverden.

Herr F. in Ny. Das ist kein korrektes Vor- 
gehen.

Herr A. St. in V. Wir bedauern Ihrem 
Wunsche nicht enisprechen zu können.

Herr I. B. in V. Wenn allé Grosstrafikan
ten so denken vvürden wie Sie, dann vviire ja 
die Sache sehr bald in Ordnung.

Frau R K. in Budapest. Sie sind im Un- 
recht. Mán darf nicht immer von seinem cige- 
nen Standpunkte aus eine Sache betrachten.

Herr A K. in N. W ir bedauern vvahrlich» 
dass es Leute mit Ihrer Denkungsart gibt.

Herr P. T. in S. Die Angelegenheit ist 
derart unbcgreitlich, dass vvir Anstand nehmen 
sie zu veröffentlichen.
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A P o ja tz i-fé le  g yú jtó  a leg job b!
Szám os év óta M agyaro rszágban  leg jobban  be  van  vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
cs. és k ir. szab. gy u fagyá rak

DEUTSCII- Ej A 1% l>tt II1MC
= =  Vidéki m egrendelések közvetlenül D eutsch-Landsbergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lett kitüntetve, u. m. 

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „G-rand P r ix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

■»AltV4N S. és TÁRSA, V., Ilolil-iilc/n ». sz.

::

>

*

A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytőzs 
dében, valamint nagyke 
reskedésekben kapható.

r

Á ltestes

renom irte sF a b rika t 
dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

— !

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Adinclení liivcletés felesleges, a. do

hányzó egyszer* veszi és többé 

mást nem szihat ■ ■

leg jobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahiively.
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
BudapeNt, V., §aN-ntcza * » .  NKáin.
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