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T A H T A I.O n. A Az egyöntetű gyártmány. — Az országos hitelszövetkezet. — Árlejtés.

A fogyasztás visszaesése.
A magy. kir. dohánygyártmányok fo

gyasztásúról szóló statisztikai kimutatás 
most is azt a nem épen meglepő ered
ményt mutatja, hogy a fogyasztás kézzel
foghatókig csökken. Ezen eredmény előre
látható volt, a mennyiben ti fogyasztás 
emelése czéljából semmi, ellenkezőleg 
unnak csökkentésére meglehetősen min
den megtörtént.

Hogyha hozzánk az ti kérdés intéztei
nek, hogy miként lehetne a fogyasztást 
emelni, akkor mindenekelőtt arra utalnánk, 
hogy mi oly javaslatokkal nem fukar
kodtunk, a melyek alkalmasak voltak 
ezen czél elérésére s idöközönkint többé- 
kevésbé nagyon hasznos és gyakorlati 
intézkedéseket proponáltunk. Mi ajánljuk 
a szivarnemek szaporítását még azon 
esetben is, hogy ha egypár éven keresz
tül még a külföldi szivarok behozatala 
szükségessé válnék. Mi ajánljuk egyes 
nagyon életképes belföldi szivarnemeknek 
a különlegesőgiek elárusitásából való ki
vételét ős az általános elárusitásba való 
bevonását.

Mi ajánljuk a külföldi szivarkák beho
zatalának beszüntetését, tekintettel a szi- 
varkagyárlás és fogyasztás terén mutat
kozó különös elevenségre.

Ajánljuk a sokszor tőlünk hangoztatott 
s felette szükségesnek mutatkozó szivarka- 
gyárosok üldözését, a kik a dohánytözs- 
dékben vett törökdohányból óriási mennyi
ségű szivarkát gyártanak és elárusítanak. 
Végre megemlítjük még a felelte szüksé
ges egyes szivarnemek átdolgozását, meg
javítását és egyes nemeknek kiküszöbö
lését. illetve más szivarnemek forgalomba 
bocsátását és a mint már ajánlottuk, a 
havanna szivaroknak az általános eláru- 
sitásban való szaporítását s egyes köz
kedveltségnek nem örvendő szivaroknak 
a forgalomból való kivonását.

És még sok más ilvfajta újításokról, 
a melyeket úgy a szivarok, mint a szivar
kák. nemkülönben a pipadohány tekin
tetében ajá illatba hoztunk, várják a fogyasz
tás emelésének biztosítását.

De mit használ ez minden. A nyomda
festék türelmes és aki abból hasznot luizni 
nem akar, az nélkülözheti is. Hogyha a 
fogyasztás visszaesésének okait kutatják, 
azt rendszerint kapcsolatba hozzák az 
időszaki viszonyokkal.

De nem veszik maguknak azt a fárad
ságot kikutatni, vájjon megtörtént-e 
mindaz, a minek megtörténnie kellett 
volna, hogy a rósz kereskedelmi viszo
nyok közölt és a kedvezőtlen eredmény
nek előidézése meggátoltassák. Tény, hogy 
a rósz kereskedelmi viszonyok nagy be

folyással vannak az áruk fogyasztásának 
eredményére. Vájjon azonban ezen körül
mények atkalmazhatók-e a dohánytermé
kekre, ez mindenesetre nyílt kérdés marad. 
Tegyük fel, hogy a fogyasztás visszaesé
sét csakugyan a kedvezőtlen kereseti 
viszonyok de faeto okozzák, mi követ
kezik abból? nem-e épen ily időben 
kellene oly rendszabályokhoz nyúlni, a 
melyek a visszaesést meggátolni képesek? 
Mindenesetre igen!

A magán spekuláczió meg is tenné azt, 
de hogy milyen irányban s mily eszkö
zökkel, az mindenesetre az illető keres
kedő ügyességének van fentartva. Hogy 
az állam miért nem határozza el magát 
az általa űzött óriási ipari vállalat elő
nyére váló sürgősen szükséges reformok 
s újítások eszközlésére, azt nem tudjuk.

Talán a másik oldalon sem tudják, 
hogy miért nem történik ez. Az ered
mény csak azt mulatja, a mint ezt a 
czikk elején említettük, hogy a dohány- 
egyedáruság emelése tekintetében misem 
történik.

Hisz mi saját véleményünket nyilvánít
juk, midőn azt mondjuk, hogy minden 
elkövettetik, ami a fogyasztásnak a vissza
esését előidézni képes. Nos hát, a kinek 
ugv tetszik, nézze meg a dohányelárusi- 
tást Magyarországon, hogy áll ez ma, 
s azt, a mit erről rövid idő alatt leplezet
lenül mondottunk. Hogy ezen mulasztást 
nem az elárusítók tették, hanem mások, 
a kik felelőségre vonhatók, ezt megerő
sítjük.

Az elárusilás, mely nemcsak olvasóink 
érdekét érinti, hanem az egésznek föté- 
nyczöjét, megkövetelheti, hogy vele tüze
tesen foglalkozzanak. De hogy akarják 
ezt létrehozni, talán a jelenlegi elárusi- 
tási hálózattal? Hisz a dohánytözsérek- 
nél a dohány- és szivar-elárusitás nem a 
a fő, hanem mellékelárusitási czikk mind
addig, inig a minisztérium el nem hatá- 
roza magát termékei elárusitásál meg
felelően díjazni. Nagyou-nagyon tévednek, 
hogyha azt hiszik, hogy a pár százezer 
forinttal kevesebbel beállított kiadást meg
takarításnak lehel venni. Nem ebben, 
hanem a folytonosan emelkedő fogyasz
tásban keresendő véleményünk szerint a 
haszon.

Többször nyílik alkalmunk panaszkodni, 
hogy egy ttj szivarnemnek forgalomba 
hozatala, ha ilyen foganatba vétetett, 
mily módon eszközöltetik; mi csak a 
Hunnia-szivarkál hozzuk emlékezetbe, a 
melyből :l hónapban 4 millió darab kelt 
el, a mit a napi sajtó óriási csodálkozás
sal fogadotl, holott minden félig-meddig 
szakértő nagyon jól tudja, hogy ezen 
szám Magyarországon a forgalomba hoza

tal napján elfogyasztva s nemcsak eladva 
lett volna.

Ily jelenségek alaposan csak azt bizo
nyítják, hogy a mit mondunk, annak 
igazságát vagy be nem látják, vagy a 
viszonyok olyanok, a melyek az előre
haladást lehetetlenítik, tehát épen az 
ellenkezőt előidézik. A gyakorlatban ez 
azonban mintegy. Vájjon emez, vagy 
amaz a körülmény erre hátrányos, vájjon 
emez vagy amaz nem történt meg, mert 
a bürokratikus ezopf ehhez ragaszkodik, 
az mindegy. Tény az, hogy a fogyasztás 
ijesztő módon visszafelé megy, s hogy 
jövőben is csökkenni fog, hogyha a jobb 
tudat érvényre nem jut, a mely abban 
nyilvánul, hogy teljesen tudatában lesznek 
annak, hogy iit egy luxus tárgyat képező 
fogyasztási czikkröl s nem bizonyos adó
nemről van szó.

Dohány, szivar s szivarka kell, hogy 
legyen, de hogy „mit" s „mennyiért* 
kínálják, erről van szó. A vevő nem te
kinthető adózónak, hanem kell hogy vevő
nek, az elárusító nem szolgának, hanem 
közvetítő alkusznak kell hogy tekintessék.

Csak azután, hogyha ezt a megkülön
böztetést mindazok elismerik, a kiknek 
hivatásuk a dohányegyedáruság vezetése, 
csak akkor lehet a jövedelem emeléséről, 
a melynek bekövetkeznie kellene, sz ó ! 
Magában véve elég sajnos körülmény, 
hogy a fogyasztás emelése, a milyen 
azelőtt volt, évek óta nem registrálható, 
de mennyire sajnosuk a statisztikai kimu
tatások számai, a melyet laikus ugyan 
ignoráihat, de a szakembernek a csodál
kozását előidézik.

Hová fog ez vezetni?

Az egyöntetű gyártmány.
A szivarok minősége és gyártm ánya tekinte

tében különbözők a vélemények. Mig egyesek 
az t állítják, hogy ez vagy amaz a gyártm ány jó- 
minőségü, mások azt állítják, hogy ez más 
gyártm ánynál inkább található. A valót e te
kintetben eltalálni meglehetős nshéz, am ennyi
ben a nyers termékek kell hogy egyenlőek 
legyenek s ha ez tényleg úgy van, akkor a jó 
ság tekintetében egyik vagy másik gyártmány 
iránt táplált hiedelem kizárólag képzelődésen 
alapszik.

Nem tagadható, hogy a látszat szerint egyik 
gyártmány a másiktól elüt. Nem tagadható to 
vábbá, hogy nem ritkán az az eset előfordul, 
hogy egyes gyártmányok bizonyos ideig nagyon 
jól izlcnck, úgy, m intha egész más anyagból 
lennének előállítva. Ezt talán a szivarok elő
állításánál előirt vegyítés alkalmazása teszi, 
vagy az alkalmazott hivatalnok tudatlansága 
játszik közbe, amennyiben egyes dohányfajták 
elkülönítését rosszul teljesiti, ez azonban kérdés
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dolga. Tény az, hogy a szivarok egy és ugyan
azon nyers anyagból készítendők volnának s Tiá 
eiriienv történik, akkor a minőség tekintetében 
előforduló különbség nem csoda. Hogy a szivar 
gyártásának megítélésénél annak formája s 
ajokja nagy szerepel játszik, az bizonyos, és a 
különbség szemmel látható, amely sokszor alkal
mas tévedést előidézni.

Szükséges azonban, hogy az em ber a sziva
rokat a dohánytőzsdében lássa, amiiil azok ott 
elárusillalnak s nem a gyárban magában, ahol 
frissen s el nem csomagolva léteznek. Hogy ha 
valaki megkísérli a budapesti erzsébetvárosi, 
temesvári, szornolnoki és kolozsvári gyárakból 
kikerült trabuko szivart egymás mellé ulti tani, 
el fogja ismerni állításunk helyességét. De egyéb
ként ~áhiint egy kézírás a másikhoz teljesen nem 
hasonlíthat, annál kevésbé hasonlíthat az, a mi 
"kézzel s nem géppel van gyártva. Es mégis egy 
kívánatos s gyakorlati újításnak felelne meg, 
hogyha az egyenlőség elérésére törekednének, 
amint azt a szivargyártás tulajdonképen felmu
tatni tartoznék.

Koni kevésbé hátráltatja az áru eladását az, 
hogy az áru mindennap m iskép néz ki, ami a 
fogyasztóban azt az előitéletet szüli, hogy ma 
nem azt kapta, amit tegnap kapott. Az a kép
zelődés, amely a gyártmányok idegen-zeni ki
nézése állal erősen befolvásollatik, előidézi azt, 
hogy az elárusítót aggodalom szállja meg, a hány
szor az üzletbe lépőnek más-más gyártmányt 
kell kiszolgáltatnia. A mi nézetünk szerint ezen 
csak úgy lehetne segíteni, hogy ha egy és ugyan
azon időszaki gyártmányok egy és ugyanazon 
gyárban előallitlatnának. Ennek keresztül
vitele tudomásunk szerint csak abban ütközik 
akadályba, hogy a nyersanyag szállítás i ezáltal 
leien es költséget okozna és azonkívül a kész 
árunak szállítása nagy összegbe kerülne. Mind- 
am clkll a beosztás úgy volna eszközlendő, 
hogy u szállítási költségek egészben m g volna- 

. nak takaríthatok.
A szivarok és különösen a szivarkak most is 

niinden irányban küldetnek szél s pedig akkor, 
a mikor a rendeltetési hely készlettel nem ren
delkezik. Mindamellett az egy időben elkészíteti 
áruk azon vidékeken m aradná iák, áltól clőállit- 
tatnak és miután a jobb szivarnemek, u. rn.
A A. A. Bb. főkép a fővárosban kelnek el, ezek 
kezelése nem volna nehéz. E sz ruit a jobb 
minőség a fővárosban volna előállítandó, a hol 
mellesleg mondva jobb elbánásban részesülne 
is, mig a vidéki gyárakban előállítótL F. (i. U. 
és K. szivarok ezen vidékeken is nagy kelen
dő-égnek örvendenének. Az innét szétküldött 
AA. A. Bb. szivarok szállítási dija nem rúgna 
oly m agisra, mint a kész áruk megküldésénél 
ez az eset.

Be még egy körülményt kell kiemelnünk, a 
mely ezen ajánlatnak n egilélésénél megfonto
landó. Tekintettél a szivarok szerkezetére, azok 
ki fogastul in szétküldése minden áron óhajtandó, 
amennyiben az a fogyasztásra nagy befolyás
sal vall és igy gyakorlatilag nem volna aján
latosabb, mint a szivarokat egy és ugyanazon 
gyárban állandóan előállítani. Fölösleges meg- 
említenünk, iiogv a mestert c-ak a gyakorlat 
szüli és bogv gyakorlott és iskolázott gyári 
munkás bámulatos munkál végezni képes. Hogy 
ha a mi ajánlatunk ez idő szerinti viszonyok 
közölt nehézkesnek is tűnik föl, amennyiben a 
mai berendezés, a mint az ina fennáll, ellene 
szól, mégis hisszük, hogy eme javaslatunk a 
gyártást más irányba terelni képes. Ez utóbbi 
alig Hiszik nehéznek és annak keresztülvitelén -I 
kedvező eredményre lehet következtetni. Ebből 
kifolyólag nagy érdeklődéssel lehet e vúllo/.ás- 
nak eredményét várni és szemlélni, amely akkor 
következik be, hogy Iiu arra határozzák el ma
gukat, liQgy az általunk megnevezeti n m ek e t

legalább egy évig a fővárosi gyárakban előállí
tanák s csakis úgy, hogyha a gyárak mindegyike 
más-más szivarnemet előállítaná. Egy év lefor
gása ulán nagyon könnyen megítélhető volna, 
vájjon a gyártm ány kifogástnian-e és vájjon a 
fogyasztók a nekik nyújtott anyaggal nieg van
nak-e teljesen elégedve.

Természetesen ki volna zárva, hogy a dohány 
fajták sem előnyükre, sem hátrányukra ne le
gyenek kizsákmányolhatok c-s bog a fogyasztó 
úgy az erősebhez, mint a könnyebbhez, vala
mint annak aromájához és ízléséhez, úgy hozzá
szokjék, mint magához a szivarformához, a mely 
egyforma lehelne s kellene, hogy egyforma 
legyen.

Az országos hitelszövetkezet.
A h ivata los lap mai szám a közli L ukács 

m in iszter h irdetm ényét, m ely szerin t e h ite l
szövetkezet (tloluhi t/f/iilrxr dcczem her 4-én 
délelő tt II ó rakor az uj városházán  fog m eg
tart,al ni. A m iniszter kinevezi egyszersm ind  
/*o/ntrits m iniszteri tanácsost az intézethez 
korm ánybiztossá. A p ár nap előtt közzétett 
kinevezések szerin t a  szövetkezet elnöke lett 
•S':rrhrn;/i S ándor gróf tolnai főispán, alolnükei 
pedig Hajós .József és H 'jaróii/- Ihnchiirri 
K eim ül.

A k inevezettek  közül csak is llajó< az, a 
ki a szövetkezetek  körül érd- ineket szerzett. 
Kóroh/t S ándor gró Hál és fti/ón/// Endrével ö 
kezd te  meg az t a. h ite lszövetkezeti m ozgalm at , 
m ely a Hrslmvfjf/ri hitelszörrllf .rlrt s az éhből 
le jle tt lim a i slörr/le'r/c/,- l-ól/mn/i iutrirfrf 
létrehozta . Ez intézel sikerei voltak azok, 
m elyek a közvélem ényt a szövetkezeti-ügy  
leié fordíto tták . Ezekben I Ia jósnak  igen nagy 
része van. A régi vezetők közül csak ö az, 
k it m ellőzni nem  m ertek , h a b á r bizonyos, 
hogy  ha  az érdem ek m éltány lásáró l lett 
volna szó, a lübbiekkel szem ben is m áskén t 
kelleli volna eljárn iuk . K étség te len , hogy ez 
e ljá rás  éppen nem fog ösz tönzőleg  hatn i 
azokra, a  k iktől a lárs'iulalmi tev ékenység  
lollemlile.se volna várható , pedig m aga az uj 
in tézet lépten nyom on rá lesz utalva, a tár 
sadalom  jobb ja in ak  tám ogatására .

A Hazai szövetkezetek szervezetét az 
állam i verseny valószínűleg m eg fogja h o n 
iam , a m ennyiben sok szövetkezel* rá  fog 
szorulni az országos központ kedvezésein*. 
Ezzel széniben nagy kérdés, vájjon a szövet
kezetek függetlenségi* nem kerü l-e  komul v 
veszedelem be ? A belépés, vagy be nem  lé
pés iránt határozni egyéb irán t a falusi sz ö 
vetkezetek  jo g a , de agy  halljuk , hogy a köz 
pont is állást foglal s nem sokára összehívja  
a szövetkezetek  kongresszusát.

M ilyen halast tett a korm ány  in tézkedése 
a szövetkezetek  körében, a rra  nézve közöljük 
a m agyar gazdák egyik je lesén ek , a  sz ö v e t
kezetek körül igazán érdem eket szerze tt 
fö ldb irtokosnak  hozzánk intéz ll leveléből a 
következőket, m egjegyezvén, hogy e levél az 
azoiu lénynyé le lt h írek  h a tá sa  alatt kerüli 
ki írója tollából.

A központi hite lszövetkezel elnöke te h á t 
a  folnam egyei főispán. M int a hogy az első 
őszi dér m egcsipkedi az ég felé törekvő lom 
bos fák leveleit, úgy hatolt ez a  liir a szö
vetkezeti eszm e őszinte, önzetlen  bará ta ira .

Hat Valiiban igaz, lehetséges M agyarorszá 
gon. hogy mellőzik azt a  férfiul, ki* közel 15 
évig nem törődött, k iesinylésse l, k ish itűség  
gél. a halá lhoz  nagyon hasonló  erkölcsi dér 
m edtséggel s szakad a tlan , sokszor em ber 
lolotii m űködés állal, pá ra tlan  szívóssággal 
m egterem tőt 1 sok száz gazdaság i szövet keze 
tel : sem m i m ásra nem ügyelve, p usz tán  és 
k izáró lag  lelkének belső szózatára  hallga tva  
a szövetkezeti eszm ének M agyarországon 
sípjává, leikévé, lön?

K inek galam bösz fővel, tö rékeny  testte l, 
sokkal keiiyelniesehh volna IcHhi kasté lyában’ 
tisztelőit, lóg,adni vagy vagyonának  kam atait 
m ás louram k példája szerint a külföldön 
elkölteni, sem m int évek ó ta  tö rhete tlen  lélek- 
, ! : sí p arasz tgazdák , a napszám osok  ügyes-
Imjos dolgaival, hitelével, n iogtukurito tt fillérei 
vei foglal kozni.

Mii fesz a  ko rm án y ?  A k ise m b e re k  riugv 
h a ja m : a szövetkezés sürgős szükségére az

uzsora ellen , — ráü ti az un iverzális seb- 
tapaszt, m elyet M agyarországon  /Óisjuinlmk 
neveznek.

A m agyar g azd a lá rsad a lo m n ak  van egy  
töredéke, m ely éb er figyelem m el kiséri m ind- 
am az ü g y esk ed ések e t és apró  rav aszk o d áso - 
kal, m elyeket a  ko rm án y  a  k ö zgazdaság , 
nevezetesen a  fö ldm űvelési po litika terén  
elkövet.

A l-is/imt/a re jte lm es okoskodásai a k iegye
zésről. B rosúra  egy m illió pé ld án y b an , m ely 
nagyobb  h ite lesség  kedvéért a  végén B án lly t 
sz id ja , m in t a  bokrot-. V otőm ugkülcsönük a  
m énesu rada lm ak tó l. M indezeket s ehh ez  h a 
sonló apró  eszközöket töm érdek nyom d afes
ték seg ítségével tá la lják  a gazdák ö zö n ség  elé, 
nyilván azzal a titkos hátsó  g o n d o la tta l : 
neked  tu n y a , álm os, tehe te tlen  m ezőg azd án ak  

; ez is elég .
Ily ügyeskedések  kel és apró  in tézk ed ések 

kel a g azd a!á rsad a lo m  helátó éb er tö redéké- 
1 nek ezu tán  c sak u g y an  nem im ponálnak , ső t 

napról n ap ra  v ilágosabban  látja  beigazo lva 
am a sa n d a  g y a n ú já t, hogy a ko rm án y n ak  
nem  a n n y /ra  a he ly es közgazdasági politika, 
m in t in k á b b  a  gazdatársadu lom  s az e g ész 
séges a g rá rp o litik a  h jjrs  frs im jáse  a  legfőbb 
gondja.

A szövet kezelőkről szóló I8ÍJ8. évi X X III. 
tü rvényezikk  küszöbön levő m ostoha v ég re 
h a jtá s a  is igazolja ezt.

8cjréds/.crkf.s/.iő : Heltai Nándor.

72301. .
Akliíjtes.

A m .-szigeti kir. p énzügy igazga tóság  részé 
röl közh írre  le telik , hogy a raliéi nagy  á ru d a  
kezelésének b iztosítása ezéljából a ló liro ll kir. 
Iíénzügyigazgatóság iiáI. I8ÍJN. évi novem ber 
ho -8 -á n  délu tán  10 ó rakor zárt írásbeli a ján  
latok u tján  versen y tá rg y a lás fog ta rta tn i.

A betö ltendő nagy  á rudához 27 k isá m s 
van an y agbeszerzés végett u talva.

A szobán lorgó d o hány  nagyáru d a  anyag
készletéi a in .-szigeti m. kir. dohány  Id ám 
tól szerzi Im*.

A dohány  n ag y áru s edd ig  I- eladási 
d íjban  részesült az á lta la  m egrendeli anyagok  
után.

K/on n ag y ária  Iával össze vau kötve a 
bélyeg es váltó  űrlapok á ru lása  is, és abbeli 
készletéi a in. szigeti kir. ad ó h iv a ta ln á l szer- 
zendi be.

A bélyeg és váltó  űrlapok eladásából I 1 u 
ju ta lék  já r.

A n agyaruda kezelese az a rra  a lkalm asnak  
talált s  legcsekélyebb  tüzsdedijl igénylő pályá 
zónák fog adom ányoztatiii s csakis ezen 
tőzsdeilij képezheti az a ján la tok  tárgyúi.

A n agyáruda évi forgalm a a legközelebb el 
mull évben 17-1 IMI Irt Ili k it leli ki nyeri él
ték ben.

A m agas k in cs tá r ezen évi forgalom  állati 
dóságára , agy  a  kislőzsdék szam ara  nézve 
kezességet nem vállal; a lózsdij u tó lagos lel 
em elését nem engedélyezem ! i és bárm inem ű
kárpó tlási igényt te k in te ti........ in ......ml. ellen
l-en a nagyáriáin  válla lkozója .'illll Irt értékíi 
anyagkészle te t tartozik  m indig  készen tarlnn i.

A pfdyázók a ján la ta ik n ak  b iz tosítására  öt) 
Irt készpénzt, vagy m egfelelő értékű  óvadék 
képes é rték p ap írt kötelesek a ni. szigeti kir. 
ad óh ivata lnál bánnm pénziil letenni és az. arró l 
szóló nyug tá t öt) kros bélyeggel e llá tan d ó  
lepecsételt Írásbeli a ján la to k h o z  esntnlnl

Az a ján la to k  IMIIM, évi novem ber hó 27-én 
délu tán  •> u rá ig  ezen pénzngyiguzgalósitg  liinn 
kenni benynjlandók .

A további feltételek és a d ohány  n ag y áriá in  
kezelésével összekötött kötelazottsógok ezen 
ktr. pénzügy igazgatóságnál és a  m .-szigeii 
pénzügyi b iztosságnál .......

•M. Szigeten, IMIIM, évi novem ber hó d-én.

M kir. pénzügyiga2gatusag.
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„DOHANYARUSOK KÖZLÖNYE”
( O R G A N  D É R  T A B A K - G R O S S -  U N D  K L E I N V E R S C H L E I S S E R  U N G A R N S ) .

INHALY. Dér de» C o i ik u u i*. — Kin einlieiilielicH Faluikat StaiitHeinnnlimen und Ausgahen fiir Talmk. — Hriefkaaten dér Kedaktion.

Dér Rückgang des Consums.
Abennals hal dér stalistische,’ Áliswois 

uber den Consum dér k. u. k,, Tuhak- , 
produkle dió keiuesweg* i'iherraschende 
Thalsache feslgestellt, dass dér Consum 
In iuuueiiser Weise aliiiiminl. Dieses Ro- 
sulhtl war, wie gesugt, voruusspiseheu, 
mididéin zűr Holmiig des Consums gar- 
niclils, dagegen zum Seliwiiidon desselben 
so ziemlich alles getlian wird.

Wenn die Frage an mis hoi;aulrilt, 
was zűr llehung des Consums; gellian 
werden sollle. so verweisen wir in ersler 
Roilie daruul', dass wir mii Vörsehlsigeii, 
welclic dieses Zie! zu erreieheu vermögen, 
keineswegs gespai'l Imiién und im Zeilen- 
laul'c nudli' oder weniger selir. niilzlielie 
und pruklische Kinricldímgeii proponirl 
halién. Wir nemien nur die Verinehrung 
dér Sorién, sclhsl auf die (iel'ahr hin, dass 
noeli wührciid einiger Jahre dyr Roziig 
von Zigarren aus (lem Auslande erl'olgen 
müssle.Wirnennen die F.inzichung nielire- 
rer sehr lebensfiihiger inliinder Sorién aus 
dem ■ Spezialiliilen-Versehleiss und die 
Fehergahe derselhen an den allgemeincn 
Verschleiss. Wir nemien die zu cnt- 
wickelnde rührige ThiUigkcil auf (lein 
(iehictc des Zigarelten-Fahrikales und 
Versehleisses, das rnterlassen des llezu- 
ges von aiis'liinder ZigareUen. Wir nemien 
die von mis schon so ofl erwi'dmle. 
dringend nolhwendige Verl'olgung dér 
Ziguretlcii-Kabrikanlen. welehe aus deli 
in den Traliken gokauflen tiirkiselien Ta
bukén ungelieiiere .Masseil von ZigareUen 
erzeugen und verkaufen. Sehliesslieh 
erwahiion wir noeli die dringend nollt- 
wendigc l'iuiinderung. Verhessernng, Ah- 
sehallimg hezw. Neiieiiil'üiirung maneher 
Sorlen, wie wir avicli enipl'ohlen halién, 
in (lem allgemeincn Verschleiss die lla- 
valinali-Sorlen zu vermehren und die 
uielil gaugharen Sorlen einzuzielieii

I lid noeli eilic jMcllgo derarliger, so 
wolil die Zigarreli, die ZigareUen wie aueli 
den Rauehlahak lielrelíender Neiienmgon, 
die wir in Vorschlag gehrachl. halién wir 
fin zweekdienlich, dem Consum oineii 
Aul'sehwung zu siehern. doeli was hilfl 
das alles. Ilié DruekorsehWiirze isi gedul- 
dig und wer aus ilirem V'iirhandensein 
cinen .\ulzen zu ziclien niclil gewilll isi, 
dér verzichlel ehen dalaid'.

Wird iiíicli (iriinden. welehe cinen der- 
arligen lUickgang des Consums versclml- 
deli, gesuehi, so sind es gewöhniich die 
Zeilverliiillnissc, mii delien mail diesel- 
hun in Verhindung hringl. Alán unlerziehl 
sieli nielil dér Midié, zu erforschen, oh 
maii aueli alldas gellian hal, was gellian 
werden niuss, in schlechlon (leseliiilis- 
zeilen cinen Misserliilg hinlanzilhullcn. 
Indess sind schleehte (iescliilflsverliiillllisse 
allerdiíigs von Kín Huss fiir die Ildiié des 
zu erreiehenden (’.onsiuris eincr jeileii 
Waare. Oh sic aher aueli hei den Tahak- 
produkleii rüekseldagend wirken niüssen, 
’das hliehi! allerdiíigs noeli ciné (illene 
Frage. Oesclzt deli Fali jedoeh, es wiirell

die Krwerhsverhiillnisse de faeto Scliuld 
daran, den C.onsuni zu honimén, was , 
folgerl hieraus? Müssle nielil gerade in 
solelien Zeiten jede Massregel ergrilíen 
werden, cinen Rückgang zu verhindern? 
Gewiss! Die Frivat-Spekulation wiirde 
dics II■ mi, in weleher Weise und mii 
welchen .M idein, das naliirlich liliehe 
iiiuuer und iininer wieder ihrer Geschiifts- 
kundigkeit ülierlassen. Waruni sieli dér 
Slaal niehl enlseldiessl, zulu Vorlhoile des 
von i11 1 1 1  lielriehenen kolossalen induslriel- 
len llniernehinens dicse dringend nolh- 
wendigen Reformén und Verbesserungen 
vorzunehnien, das wissen wir niehl. Viel- 
leiclif weiss maii es übrigens aueli auf 
dér anderen Seite nielif. waruni dics 
niehl gcseliield. Das Resullat heweisl nur, , 
dass wir Reehf hehallen, wenn wir F.in- 
gangs erwiilinten, dass zűr llehung des 
Tahak-Monopols gar nielils geschiehl. Doeli 
wir gelien ja aueli unserer Meinung Aus- 
druek, die da laulel, dass Alles gellian 
wird, was cinen Rückgang des Consums 
vorursaehen muss.

Nun delin, wem es heliehl. dér sebe 
sieli einuial das Verschleisswesen an, wie 
es donnáién in Ungarn hesleht und das 
wir kiirzlich ganz ungesehininkt geschil- 
derl halién. Oh das ciné IJnterlassung 
isi. wofiir Andere veranlworllieh sind, 
als die Verseldeisser. möehlen wir ölnie 
Wcileres hejalleii. Dér Verschleiss, den 
wir niehl nur, weil er das Interessé un- 
seres Leserkreises. sondern weil er Ihal- 
siielilie.li cinen l lauplfaklor fiii' das Ganzé 
Iliidéi. Dicsér Verschleiss erforderl es 
aueli, dass maii sieli mii iliin eingehend he- 
lasse. doeli wie will mail das zu Standé 
hringen, mit einem Versehleissernelz, wie 
es (lermalen hesleht? Niehl Hailpl-, nein 
Nehenarlikel sind faliak und Zigarren 
zumeisl hei den Verseltleissern, und sic 
werden es iusolange sóin. als das Minis- 
lerium sieli niehl enlseldiessl, fúr den 
Vorlriob seiner Rrodukle enls|ireeliend zu 
bezahlcu. Maii irrl sieli sehr gewallig. 
wenn maii es als cin F.rsparniss hotraeh- 
lel, dinige huuderüausond Gulden jilhrlieh 
als Minderaiisgahe einstellen zu kiinnen. 
Niehl darin liegi dér Niilzen, vielmelír 
liegl, dicsér in einem síéiig ziinehnienden 
Kon-um. dér. unserer Meinung naeh. 
naliirgemiiss eintrelen intissle. I.* érnél* 
haltén wir niehl sulién leider \  eranlassung, 
darüher Klage. zu füliren. in weleher 
Weise eine nőne Sorle. wenn ciné solelie 
cinmai elemi ducii angeferligl wird, sieli 
gewöhniich oinlühii. \\ ir erinnern nur 
an die llunnia-Zigarelleii, von (lenen in 
drei Monalen l Millionen Sliiek ahgeselzl 
wurden, was die Tagespresse mii kolossa- 
lem Krslaunen zűr Kenntniss niniinl, 
wahrend jeder halhwegs kundige faeli- 
niann es reelil gul weiss. dass an einem 
einzigen Tagé dér Kinführung dicse Ali
zaid in Ungarn aufgebraiiehl, niehl nur 
verkaufl worden wiire. Solehe Ercheinun- 
g'en heweiscn nur zu deutlich, dass mán 
eiitweder die Wahrheil (lessen, was wir 
vorbringen, niehl einsehen will. oder dass

die Verhaltnisse solehe sind, welehe ein 
Vorwartssehreilen immöglich maehen, 
dalier alsó das gerade Gegentheil hervor- 
nifen. In dér Praxis bleibt sieh dics ganz 
gloieli. Oh dicse oder jene Umstande 
hinderlieli sind. oh das oder jenes niehl 
geschiehl, weil dér bureaukratische Zopf 
dran -hangi, das isi ganz dinerjei* Tliaf1- 
saelie isi, dass dér Verschleiss in er- 
sehreekender Weise zurückgeht, wie es 
aueli Thalsache isi, dass er aueh in Ziir 
kiinIT zuriiekgehen wird, wenn sieli nicht 
hald die hessere l'T'kennlniss Ralin hricht, 
die darin hesleht, dass mari sieh dessen 
voll und ganz bewusst ist, es wiire hier 
von einem Konsumarlikcl, dér llieilweise 
aueli l.uxusarlikel ist, die ITede und nicht 
elwa von dinerSteuergattung irgendwclcher 
Art. Tabuk, Zigarren und ZigareUen muss 
maii wolil halién, aher mii das „was" 
und „wieviel* des Gebotenen hátidéit es 
sieh. Dér Kiiufer kaim nicht als Sieticr- 
liliger. sondern er muss als Kunde be- 
Iraehtel werden. dér Verseldeisser niehl 
als Diener, sondern als Zwischenhandler 
angesehen werden. Eret dann, wenn sieti 
dicse F.rkenntniss all Jelien aufdriingen 
wird. dérén Borul' es ist,d as Tahakmo- 
nopol zu leilen', őrsi dann kaim von 
einer Krímiimig dér Kinnahtnen gesprochen 
werden. die, wie gesagt, eintrelen müssle. 
Isi es schon bodauerlich, wenn seit Jahron 
kein wesentlieh erhöhter Konsiiin zu ver- 
zeielmcn isi, ein soleher, wie er cinst 
gang und .gebe war, unt wieviel mehr 
isi es zu beklagen, wenn die slatistischen 
Ausweise Zil'fern verlaiitharen, die doni 
Kaién vielleiohl imponiren kölnien, gleieh- 
wolil aher das lirslaunen des Fachkenners 
herausfordern niüssen. Wohin soll .das 
aueli l'iihren?

Ein einheitliches Fabrikat.
Dió Moinungen bozUglioli dér Vorschiedenheit 

dór Qualitiilou dór Xigarren in llinsiclit dér 
Vorscliiedenhoil dór l’abrikate sind getlieilt. 
W'iihrend Maneher behaii|»tet, dieses oder jenes 
1'abrikaL sói von jjfiiter Oualitiil, moinon Andere, 
dass diós bői einoin anderen Fabrikat dér Fali 
isi. Das llichligo dabei herauszulinden, ist ziem- 
licli sclnviorig, xuinal das llohnrodnkl dasGleicho 
sóin soll. und wenn dics thatsachlich dér Fali 
isi. dann liogt. eine Verschiedenlieit bezüglieh 

• dór < iüte des cinen gi'gi'ii das andere Fabri
kál lodiglich in dér F.inbildung.

FnUiugbar isi. es jedoeh, dass, /.umindost dem 
Anscheine naeli. die Fabrikate slreng von oiiiau- 
der dilleriren. l«,orner kaim nicht gcliiugiiet 
werden, dass es nicht selten vorkoinnil, dass 
manclies Fabrikat eino /eillang so schmeckl, 
als wiire es aus einem ganz anderen M alm ai 
er/.eugt. Mag die Mischung, welehe bei dér /igav- 
renfabrikation vorgeschrieben isi, hieran Sebuld 
Iragen, oder mag Ibalsaclilieli das rnversliind- 
niss irgend cincs Deamlon daliéi mitwirken. 
imlem er die l'abaksorten bei dér Sichtung 
schleclit eintheilt, das liléibe dahingestellt Tluit- 
saclie isi es. dass die Zigarren aus ein und dorii- 
s$lbon KohstolV angeferligl werden sollten, und



4 I) () II Á N YÁ R U S O K K Ö Z L 0  N Y K.

wenn dies nicht geschieht, dann ist dió Ver- 
schiedenheit der Qualitílt ebon kein W under.

In Hinsicht der Form  und Gestalt der Zigar- 
ren, welche bei Bourtheilung eines Fabrikates 
bekanntlich eine grosso Rolle spielen, müssen 
wir entschieden zugeben, dass eine Verschieden- 
heit sichtbar ist, welche hauíig geeignet ist. lrr- 
thüm er hervorzurufen. Mán m uss die Zigarren 
eben sehen, wie sie in den Trafikén zum Ver- 
kaufe dargeboten werden und nicht in den 
Fabriken selbst, wenn sie noch frisch und un- 
verpackt umherliegen. W er es versucht, einige 
Trabuco-Zigarren aus den Fabriken Budapest- 
Krzsébetváros, Tem esvár, Szomolnok, Kolozsvár 
neben einander zu légén, der dürfte sicherlich 
die Richtigkeit unserer Behauptung einsehen. 
lm  Uebrigen ist das gar nicht zu verw undern, 
denn ebensowenig wie eine Handschrift der 
anderen ganz ahnlich sein kann, ebensowenig 
vermag es etw as zu sein, was m it der Hand 
und nicht m it der Maschine angefertigt wird.

Und doch entspriiche es einer wünschens- 
werthen und praktischen Neuerung, wollte mán 
daran gehen, hierin eine Gleichmüssigkeit zu 
schaffen, wie sie die Regie-Zigarre eigentlich 
aufweisen müsste. Nicht unwesentlich behindert 
es den Verkauf einer W aaro, die jeden Tag 
anders aussieht und wobei der Consumenl das 
Vorurtheil iiat, dass er etwas Anderes erhiilt, 
als er gestern erhalten hat. Die Einbildung, 
welche durcli das frem dartige Ausselien des 
Produktes stark  beeinílusst wird, sie bew irkt es, 
dass der Verkilufer seine liebe Notii hat, so oft 
der Kunde in den Laden tretend, aberm als ein 
neues Fabrikat vorgesetzt erhiilt. Abzuhelfen 
wiire diesein Uebelstande unseres Krachtens 
nach nur in der Weise, wenn die jeweiligen 
Sortén in ein und derselben Fabrik erzeugt 
würden.

Die Durchführbarkeit einer solchen Verfügung : 
stosst, wie wir wissen, insoferne auf Schwierig- 
keiten, als der T ransport des Rohm aterials 
dadurch wesentliche Kosten verursachen würde, 
ausserdem  auch der T ransport fertiger W aaren 
bedeutende Summen an Frachtgebühren be- 
anspruchen würde. Gleichwohl. liisst sich die 
Eintheilung in einer solchen W eise bewerk- 
stelligen, dass diese Frachtgebühren állmaiig 
vermindert, zuletzt ganz erspart würden. Die 
Zigarren und nam entlich die Zigaretten wer
den ja  auch derm alen nach allén Richlungen 
hin versendet und zw ar erst dann, wenn der 
Bestim m ungsort selbst keine Vorrathe besitzt. 
Demnach verbleiben die jeweilig verarbeileten

W aaren in jenen Gegenden, wo sie orzengt 
werden, und da die besseren Sorton, wie A A , 
A, Db, hauptslichlich in der H auptstadt ihren 
bedeutendsten Umsatz erzielen, so liige die Art 
der Manipulation sehr nahe. Ks mUsslen somit 
diese besseren Sorton in der H auptstadt ange
fertigt werden, wo sie, nebenbei gesagt, auch 
eine bessere Bohandlung erfahren würden, 
w ahrend die F-, (!-, H- und A'-Zigarren in den 
Provinzfabriken erzeugt, auch in diesen Gegen
den ihr Haupt-Absatzgcbiet íinden, die von 
hier aus zu versondenden Sortén A A , A , Db 
dürften jedoch kaum in Hinsicht der Kraclit- 
kosten grössere Auslagen verursachen, als dies 
gegenwiirlig durcli die Zusendung der fertigen 
W aaren der Fali ist.

Noch eines U m standes hűtlen wir zu er- 
wahnen, der bei Reurtheilung unseres Vor- 
schlages von em inenter W ichtigkeit ist. Mit 
Rücksicht auf die BeschafTenheit der Zigarre, 
welche doch m öglichst tadellos geliefert zu 
werden wíinschenswerth und für den Absatz 
von hóhér W ichtigkeit isi. könnte nichts Prak- 
tischcres empfohlen werden, als die Zigarren 
standig in ein und derselben Fabrik zu erzeu- 
gen. W ir brauchen kaum zu orwiihnen, dass 
nur die Übung den Meister m aciit und dass 
eingeiibte, eingeschulte A rbeiter im Laufe der 
Zeit staunensw erthe Ueistungen vollbringen.

Klingt unser Vorschlag un té r den dermaligen 
Verhiiltnissen auch etw as schwerfiiliig, indem 
die ganze Kinrichtung, sowie sie heute bestehl, 
dagegen spricht, so glauben wir immerhin 
zum indest den Versuch empfohlen zu müssen, 
in dicsér W eise der Fabrikation eine andcre 
Richlung zu gébén. Dieses Uetztere sebeinL uns 
kaum scliw er und die Durchführung liisst auf 
sehr günstige R esultate schMessen. Mán darf 
m it grossem Interessé den zu vollziehenden 
l ’mschwung erw arten und beobaehtcn, der da- 
mals eintrelen dürfte, wenn m án síeli dazu 
entscliliessl, die von uns genannten Sorton 
zum indest ein Jah r láng in den hauptsladtischen 
Fabriken erzeugen zu lásson und dies auch nur 
so, dass jede diesel* Fabriken eine anderc 
Sorté erzeugt. Nach Jahresfrist würde es sich 
deullicher kenntlich maciién, dass die Fabrikáló 
tadellos und die Konsumcntcn mit (lein Gebo- 
tenen selír zufrieden wiiren. Freilich m üsste es 
vermieden werden, dass die Tabakgatlungen 
wedor zu ihrem Vorlheilo, noch zu ilirem Nach- 
theile jeweilig gewechselt werden, dam it der 
Konsument sich an die S tiiike odor Aliidé, an 
das Aroma, wie an den Gesclnnack iiberhaupl

so gewöhnt, wie an die Form  der Z igarre 
selbst, die eine gloichmüssige wiire und auch 
sein künnte.

Staatseinnahmen und Ausgaben 
fúr Tabak.

Vöm I. Juli 1808 bis Knde S ep tem ber 1808, 
dem nach im dritten  (Juartale, betrugen die 
Kinnahmen des Tabnk-Gefillles 13,875.018, so
m it mii 320.325 Gulden m ehr als in der gleichen 
Periode des Vorjahres. Die Ausgaben betreffend 
würden im III. Q uartal 3,361.327 Gulden ver- 
ausgabt, was eine Krsparniss von 2,004.610 fl. 
gégén das correspondirende G uartal des Vor- 
jah res ausm achl. Ist dieses Ziírernergebniss 
auch bei den Kinnahmen für den ersten  Rlick 
tro tz  der Geringfügigkeil Uberraschend, so 
m üssten vorerst die Kinnahmen geprüft wer
den, um zu konslatiren, w oher dieses Resultat 
sLammt, nád idéin  der Gonsum von Tabak 
und Z igarrren bedeutend zurückgegangen ist. 
W as die Ausgaben belriflt, so wurde das 
erzieltc Krsparniss, wie bekannt, n u r dadurch  
erreicht, weil im V orjahre bedeutende O uanti- 
liiten llavannuh-Tabake und -Zigarren angekauft 
würden. was nalürlich zűr Folge hat, dass diese 
Ausgaben in dicsem Jalire e rsp art würden. Im 
Uebrigen würden wir es lieber sehen, wenn die 
Ausgaben konlinuirlich sleigen, denn das wiire 
ein Beweis dafiir, dass auch Kinnahmen zu e r
zielen sein werden. Die Krrichtung einiger F abri
ken zum Reispiel würde das A usgaben-K tal 
stark vergrössern und doch gübe es nichts 
Ntitzlicheres und für das Tabak-AIonopol Kr- 
spriesslicheres als das.

K ric fkasten  d e r ltcd n k tio n .

Herrn H. Sch. in B. Un- A bnnm  •ment is t 
bere its  sün I. Mai abgohm leii und  ersuclien  
wir, (Isissclbe m m m ch r bis Mai ISIID durcli 
K iuscndim g von II. 5 zu ern eu ern .

W as Ilire F rago w egen (hu* l Ium iiu-Z iga- 
re tten  betrilíl, so hringcii w ir auch heu te  
cinen A riikéi, au s w eleliein S ie die l ’rsaehe  
en tno lnnen  kőim en, w arnm  dieselben in d e r  
l ’mvinss n icht zu habén  sind , Ilire d r itte  
I*'rag-e, ob S ie verpflichlct sind  von 7 l ’h r  
Morgóim bis 0 l ’ln* A hends an  Ilire KUmii- 
tra fik an ten  W aaren  auszu lo lgen , b ean tw orten  
w ir mit ..N ein". Mit A usnalnne d er S o n n - 
tage  sind  Ilire A m tsstu iideu  von S 12 und 
von 2 () U hr. Die S o im tag sru h e  betre llen d ,
the ilen  wir Ilm en m ii, d ass  bei K in fü lm m g 
(hirselben die N’e m rd n n n g  nalü rlich  l'iir d as 
ganze  I am d ( liltigke it habén  wird. W ir g lau b en  
nicht, d ass  die A ngelegonheit noch liingere. 
Zeit in A nsprucli nohm eii dürfte.

Hiirsrcdnktcur : Fordinand Haltai.

p T *  N 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 FL. ÉS TÁRSA
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)
ajánlják legjobb niinöiségückiick elismert ttyiil'a-Kyártmáiiyaikat, és pedi-r ngy kénes-, mint különösen szalon-gyufájokat. 

E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy keriveltségnek és rendkívüli kercslelnek örvendenek, főleg a 
lllllennium-g.riila,
Mntt.yar koroiiii-NvéiIgyiifa,
Mngynr lioiivédsziiliiii'-gyufH.
Krokodil-Kyufa és
M a g y a r  l i i i p o i i i i l - g y i i l a  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar 

államférfiak arezképoivel diszitvék.
lti|>N-g;yulti dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk, 
alatt van raktárunk.

közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézni. A legolcsóbb árléleleket tartalmazó 
Bud ipest és közvetlen környéke részére VII., Rom bach-utcza 8. szám

P o ja tz i  Fl. é s  T á r s a
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyára 

DEUTSCH-LANDSBERGBEN Graz mellett.

N •i. ii o t t  li le. Uu.lnpml S/.«‘i 'i:nen-iit(ty.ii JJf>.
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