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A folyó évben.
Hogy ha a mull év végével mindazok 

felől jelentésünkéi megtettük, a mi a 
dohányelámsitás telén vívmány gyanánt 
jelezhető volt, úgy kötelességünkké vált 
mindama e téren tapasztalt mizériák 
felöl is véleményünket elmondani, a melyek 
clháritandók s mily újítások volnának 
létesítendők, hogy ha a dohányelárusitási 
ügyet arra a polczra emelni akarjuk, a 
melyen látni óhajtanok.

Alapjában nem mondhatjuk ezt prog- 
rammmik. a mit itt elősorolni kiválniuk, 
a mennyiben egyes dolgoknak kiküszö
bölése vagy életbeléptetése nemcsak a 
szükségtől függ, tekintve, hogy ez magá
ban a dohányegyedáruságban fekszik, i 
hanem a fennálló viszonyok által legtöbb- 
nyire lehetetlenné válik. Akár igy, akár 
niiiugy, puldiczisztikai kötelességünk épugy 
a kártékony, mint a hasznos dolgokat ügy- ! 
körünkbe belevonni, még akkor is, hogy 
ha kilátás sincs, hogy a kitűzött ezélt 
elérjük.

A lehetőségei, hogy ily kívánalmak mégis 
teljesítve lesznek, volt szerencsénk eléggé 
lapasztalni, ha évek múltán is.

Hogy mennyi lelt általunk felszínre 
hozva s megbeszélve, azt az olvasó már 
időközben kiismerhette, de mégis szükség 
mutatkozott erre s mi ezt eredménynyel 
meg is leltük és ebben fekszik épen 
annak gyakorlati értéke, a mit egy szak
sajtó nyújtani képes és kell, hogy nyújt
son. Természetes, hogy ily olvasmány 
nem lehel kedélyes s azzá nem is lehet, 
de bál ki keres egy szaklapban szóra
kozást és időtöltést! A czél kell hogy el 
legyen érve s annak meg kell lennie, 
hogy ha a. szükséges hangoztatva lesz és 
hogy ha évek is kellenek hozzá.

A dohánynagyeláriisilás terén való vál
tozás behozatalának szükségessége már 
azáltal is mutatkozik, mert az elárusi- 
lási provízió az azzal járó nagy lelelüs- 
séggel s munkával nem áll arányban.

A mk. pü. minisztériumnak, a mely 
tudomással bir ezen viszonyokról, kellene 
annyival is inkább a dolgon változtatni, 
a mennyiben az elárusilás tereli működő 
ezen faktor, rossz díjazása folytan, olyan 
más ténykedésre kényszcrillclik. a mely 
miatt a dohánytermékek elárusitása hát
rányt szenved.

Magától értetődik, hogy itt nincs azok
ról a dohánynagyámsokról szó, a kiknek 
liszta jövedelme meghatározható, söl in
kább azokról van szó, a kikről bebizo
nyítható, hogy a mk. dohánytermékek 
elárusitásál ingyen ellátják. Mi kénytele

nek vagyunk ezt oly hibának jelezni, a 
mely a dohánygyártmányoknak szabad 
elárusitásál hátráltatja és csak óhajtandó, 
hogy e tekintetben oly változás bekövet- | 
kezzék, a mely hivatva volna, ezen hátrány
nak véget vetni.

Egy másik lényeges hátrány, mely által 
az elárusilás nem ritkán meggátoltad!?, a 
dohányegyedámság darusításának kettévá
lasztásában keresendő. A mint a gyakorlat 
tanítja, oly téren, mint adohányegyedáru- 
ság, kettéválasztás nem lehetséges, a Imi 
a fövezetöség függővé tétetik a kevésbé 
tekintélyes állástól. Ezen abszurdum, mely 
e tekintetben nyilvánul, nem szorul 
magyarázatra, a midőn a következmé
nyekkel számolni kell, a melyeket maga 
után von.

Miután erről véleményünket eddig tor
kig nyilvánítottuk, csak arra szorítkozunk, 
hogy a mostani állapotot kétségbeejtőnek 
tartjuk az egészre nézve és hogy a kél 
magas állásnak egybeolvadását örömmel 
üdvözölni fogjuk.

Egy másik ok, a mely a dohánynagy- 
árusok tevékenységét hátráltatja, a do
hányraktárak, a melyek legtöbbjének úgy 
látszik sejtelme sincs a valódi hatáskörről. 
Az a mód és alkalom, a mint a dohány
áruk a dohányraktárakba bejutnak, sok 
dohányraklári tisztviselőnek alkalmid szol
gál az áruk hátrányára protekeziót oszto
gatni. Nem a mi feladatunk e fölött pa
naszt emelni, a mennyiben ez messze 
vezetne; azonban a mit kijelentenünk 
kell, abban áll, hogy a. dohányraklári 
tisztviselők szabályrendeletekkel volnának 
ellálinidók, melyek szerint eljárjanak, 
továbbá nekik megfoghutóvá tétessék, hogy 
a dohányraklárnak nincs más feladata, 
mint a beszállítón, árukat a feleknek oly 
sorrendben kiszolgáltatni, a mint azok 
befolytak, s nem véljük megengedhetőnek, 
hogy a dohányraktári tisztviselők maguk
nak saját kényelmükre rendeleteket alkot
hassanak.

A mi a ládák kérdéséi illeti, ez egy
előre ii napirendről eltűnt. a mennyiben 
a dohánynagyárusok éveken keresztül 
elmulasztották ezt kérvényileg érvényesí
teni, a mi kétségtelenül nekik valami 
formában sikerült volna is. Ennélfogva 
bevárandó, inig e tekintetben oly kibon
takozásra kilátás nyílik, a mely hi
vatva lesz ép úgy a dohánynagyárusokat 
kártalanítani, mint a kincstárt kielégíteni.

A kis dohányárusoknál jelenleg a va
sárnapi szünet behozataláról szóló kérdés 
van napirenden. Hisz tudjuk, iniR kedve
zően áll ez az ügy s a mi véleményünk 
szerint, rövid idő múlva a kis dohány- 
árusok javára, fog eldőlni.

A dohánytözsdék apasztása ép úgy a 
székesfővárosban, mint a községekben s 
vidéki városokban szintén oly fontos ügy, 
a mely sürgős megoldásra vár. Mi csak 
ebben az egyben véljük feltalálni azt a 
módot, a mely által a dohány kistözsére- 
ket keresetképessé lehet tenni s igy 
akarva nem akarva kénytelenek voltunk 
ezen ügyre ismételve visszatérni. Még 
sok és egyéb más volna itt felsorolható, 
ami a dolog természetéből kifolyólag életbe- 
léptetendö vagy kiküszöbölendő volna. 
Hisz minden nap hoz uj ős uj eseménye
ket, a melyekkel mindig, mint egy uj 
kérdéssel állunk szemben.

Egyetlenegy, úgy a dohánynagy-, mint 
dohánykisárusokra fontos kérdés, megér
demli, hogy erre különös súlyt fektessünk, 
miután az valamennyiükre életkérdésnek 
mondható. Értjük ez alatt azt a bizony
talanságot, amely a kereset tekintetében 
fennáll.

Bizony borzalommal tölt el minket, 
hogyha meggondoljuk, miszerint egy 
osztály, a melynek 42000 hozzátartozója 
van, a véletlentől vagy az alsóbbrendű 
alkalmazottak kedvétől függjön.

És mit is lehet egy üzletembertől köve
telni, aki egy üzletet átvenni vagy beren
dezni fog, aki beruházásokat, munkás
ságát stb. áldozatul hozza és aki óráról- 
órára azon veszélynek van kitéve, hogy 
keresetét elveszíti. Nem tűnik ez fel? 
Vájjon nem kell-e minden derék üzlet
embernek elsősorban arra gondolni, hogy 
üzlete biztos legyen és hogyha még oly 
keveset hoz is? Mi ugv hisszük, hogy az 
egészséges elárusitás érdekében fekszik, 
miként az, aki a dohányelárusitással meg- 
bizatotl, egyúttal a megélhetés gondjától 
ment legyen.

És a kereset bizonytalansága tényleg 
létezik, s azt minden nap tapasztalhatjuk, 
hogy ez áldozatot kíván s kap. Csak 
abban a pillanatban, a melyben a dohány
nagy és kisárusok keresete biztosítva lesz, 
csak akkor, amikor az altól való félelem, 
hogy utolsó kenyerüket is elveszíthetik, 
elenyészett, csak azután lehet egy fontos 
állami czikknek, a milyen a dohányegyed- 
áruság, elárusítóit nagyra növelni. Es azért 
fel munkára, részint az elérhetők kivívá
sáért, részint a messze távolban lebegő 
czélok eléréséért. Hogy ezeket minél előbb 
kivívhassuk, kell hogy biztosítva legyünk 
a mi tisztelt olvasóinknak támogatásáról 
ős elsősorban arról, hogy a mi szándé
kaink azoknak igazságszeretetével és 
elismerésével találkozzék, a kik hivatvák 
e téren áldásdusan működni.
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Szivarok és szivarkák.
A tünetek úgy mutatkoznak, hogy a szivarka 

csakugyan komolyan akarja kiszorítani a szivart. 
Az az óriási szivarkafogyasztás egyfelől, más
felől bizonyos nemű szivarok forgalmának csök
kentése. mind arra mutat, hogy a szivar napjai 
megvannak számlálva, természetesen nem abban 
az értelemben : ma vagy holnap.

A szivarról a szivarkák ra való átmenetet 
érdekes megfigyelni. Épen úgy játszódott le 
az az eljárás, a midőn félszázad előtt a pipa 
félig-meddig kiszorittalott és ugyanaz a szivar 
által helyettesítve lett. Némi szkeptikus mosoly
gással találkozott akkor a vélemény, hogy eljöhet 
az az idő, a melyben a pipa teljesen eltűnik. 
Nevetséges ! A pipa eltűnjék ! Azon pipa, mely 
az ágyfejhez támasztva állott, hogy a dohányzó 
kezéhez közelebb legyen : azon pipa, a melylyol 
a dohányzó hálni ment és a melyet nem ritkán 
az éjjel is használta s melylyel megint feléb
redett. És mégis jött oly idő, a melyben a pa
rasztgazda szivarcsutkáját szolgájának felajánl
hatja. hogy azt pipájában felhasználhassa. Csak
hogy a jó parasztgazda téved, az ő szolgája is 
szí szivart s nem ritkán egészen megtöltött szi- 
vartárczát hord magával.

Legújabban a szivartárcza helyettesítve van 
a szivarka tárczával vagy dohán yszelenczével. 
Sőt az egyszerű falusiak is a szivarka-szíváshoz 
hozzászoknak és a czigánynak sem kell már 
többé a nekinyujtoll «bagó», hanem szivarka 
kell neki, ha nem is mindjárt egyptomi.

Hogy miként keletkezett az ízlésnek ezen 
átalakulása s változása, ki tudná ezt megmon
dani ? Legkevésbbé módi ez, a mint annak 
idején a pipától a szivarhozvaló ál pártolás 
módi volt. Valószínűbb az, hogy a gyakorlati 
ember előnyét látja abban, a midőn mindig 
közelebb jut a kényelemhez. Mert végleg meg 
kell adni, hogy sokkal kényelmesebb egy szivar
kát szájbadugni vagy megcsinálni, mint egy 
szivart levágni, meggyujtani és azt félóra 
hosszáig szopni.

A szivarka tart egy pár perczig s ha a do
hányzó kívánja, következik egy újabb. A szivarka 
az embernek nem alkalmatlan, azt lehet minden 
perczben eldobni s magának azt a luxust meg
engedni, hogy egy újra gyújtson. De utóvégre 
tény az is, hogy a dohányzó nem érzi azokat 
a hátrányokat, a melyeket‘ folytonos szivarozás 
a dohányzónak okoz, s a mely az agyra hatván, 
természetesen az egész idegrendszerre befolyással 
van. Egy kis vagy ha úgy tetszik egy állandó 
gégekatharust kapni, mit szóljunk hozzá !

A szivarkaszivó óra hosszákig nem dohányzik 
s ezzel abban a hiedelemben ringatja magát, 
hogy a katharus elmúlt.

A szivarka nem idéz előhólyagokat, legalább 
nem olyan nagy mérvben, mint a szivar, s 
nikotinmérgezés még a legerősebb szivarka- 
szivónál sem következik be, holott ez szenve
délyes szivarzónái nem ritka eset.

A mi a takarékosságot illeti, a mely szintén 
iigyelembe veendő, körülbelül megállapítható, 
hogy egy szegény ember, a ki szivarkáját kö
zönséges belföldi vagy komisz törökdohányból 
készíti, sokkal jobban jön ki, mintha sziva
roznék.

Sőt magában véve a módosabb és jobb körök
höz tartozó dohányos, aránylag olcsóbban szi- 
varkázik, mint a magához egyenrangú szivarozó. 
Azon dohányos, aki 4 kros szivarkát szí, mint 
szivarozó aligha szívna mást, mint Havanna- 
szivart. s ha szenvedélyes szivarozó, nem elég 
neki 20 darab szivar sem, tehát sokkal olcsób
ban szivarzik, mint ama mérsékelt szivarozó, 
aki naponta csak ő szivart kiszí.

A szivarkafogyasztás, a melyet jelenleg bámu
lunk, egészen indokolt s természetes. Ha még

hozzávesszük a mai munka kereskedelmi, tár
sadalmi s szocziális viszonyokat, a melyek a 
múltakkal szemben annyira megváltoztak, úgy 
biztosok lehetünk, hogy a szivarka a legköze
lebbi jövőben, ha nemi is kizárólag egyedural- 
kodást fog gyakorolni a dohányzás terén, de 
mégis annak élén fog állani.

Hogy vájjon a szivarkának győzelmét, a szi
varnak pedig pusztulását kell-e kívánni, az 
aztán más kérdés.

Tekintve azon tényeket, melyeket feljebb elő
soroltunk, tekintve azon hátrányokat, melyeket 
a szivar magán hord és tekintve azon előnyö
ket, a melyeket a »szivarka nyújt, a szivarka 
úgy ezen szempontból, mint hygienikus, úgy 
nemzetgazdasági szempontból volna üdvözlendő- 
És ami a dohányegyedáruság és elárusítók 
érdekeit illeti, azokra a szivarkafogyasztás 
emelkedése s a szivarfogyasztásnak csökkenése 
nincs semmi hátrányos befolyással, hanem ellen
kezőleg előnyös.

Persze, azok a magánspekulánsok, a kik a 
dohányegyedáruságnak saját kezelésünkbe való 
átvétele előtt, millió számra menő szivarszál- 
litmánvt külföldről rendeltek, ezek ezáltal 
szivükön lettek találva, bár ezen <szegény 
emberek* milliókat nyerlek. Most azonban ez 
az üzletke nem megy, mert a szivarkák gyár
tásához nem kellenek. Remélhetőleg a jövőben 
sem lesz rájuk szükség.

A mint látni, a szivarka nemcsak a szivart 
szorította ki, hanem azokat is kiszorította, a kik 
midőn a szükség idejében dohányegyedáruságunk 

: gyors fellendülése folytán szállításaikra utalva 
voltunk, az országtól sok milliót elvontak, a 
melyek tagadhatatlanul itt maradtak volna, így 
pedig az idegenbe vándoroltak Lzl is előnynek, 
sőt szerencsének tekintjük ama aránylag fiatal 
állami iparra nézve, a mely oly fényes ered
ménnyel vezettetik. Ebből az indokból lehet 
reménylenünk, hogy a dohányegyedáruság Ma
gyarországon fényes jövőnek néz eléje, sokkal 
fényesebbnek, mint azt álalában hinni lehetne. 
Csak a viszonyok állandó megfigyelésére, bölcs 
intézkedésekre, becsületes és lelkiismeretes keze
lésre van szükség, hogy ezen óriási vállalat 
minden ágazatában fellendüljön. Ebben a tekin
tetben teljesen meg vagyunk nyugtatva. A mi 
államtisztviselőink, a kiknek élén oly férli áll, a 
kinek képességeit dicsérőleg kell kiemelni, tud
ják, mi a kötelességük s a szerint cselekednek 
is. Azon átalakulás, a milyen most nyilvánul s 
jelenleg érvényesül és a mely nagy horderővel 
bir a dohányegyedáruság sikerére, kell hogy 
ügyes kéz által vezéreltessék, óles szemekkel 
megfigyellessék és a szükséges intézkedések 
megtétessenek, feltéve, a mi kizárva nincsen, 
hogy meglepetések be ne következzenek. Szóval, 
ezen irányban nálunk mind rendén van, s mi 
nem kételkedünk, hogy a mk. dohányjövedéki 
központi igazgatóság a gyerekre, t. i. a szivar
kára oly gyöngéd gondot fog fordítani, a mely 
szükséges, a nélkül, hogy a vénnek, a szivarnak, 
a mely kihálóban van, a természet által előirt 
életkorát valami módon megrövidítené.

Vegyesek.
A magyarorszagi dohánybeváltás, amint la

punkat az ország különböző részeiről értesítik, 
folyamaiban van. A mull hónapok ködös és 
nedves időjárása azonban a dohány minőségének, 
kivált egyes vidékeken, megártott és igy a re
mélt jó kvalitás már általánosságban nem lesz 
meg. amit kifejeznek különben az eddig fizetett 
átlag-árak is, melyek többnyire közepesek, llelyen- 
kinl, ahol a szárítás és simítás kitűnő időben 
történhetett, a dohány minden tekintetben meg

felelt a beváltási hivatalok kívánalmainak; az 
ilyen dohány természetesen kedvező körülmé
nyek között is vétetett át a beváltó hivatalok
ban és az érte kifizetett átlag-árak is a remélt
nek megfelellek. Részletes híreink a következők:

Nyíregyházáról Írják la| Hiúknak, hogy a do
hány-simítást ás csomózását a nedves ás ködös 
időjárás nagyon akadályozta, lielyenkint a dohány 
kvelitása is szenvedett, mindazállal remélni 
lehel, hogy a szabolcsi dohány megtarthatja 
továbbra is jó  hírét. Nagy-Kapósról (Ungm.) 
értesítenek bennünket, hogy a dohány beváltása 
érésén folyik, sőt a kisebb termelők már 
nagyobbára ál is szolgáltatták produktumaikat 
a kincstárnak, olyan árakon azonban, aminőkkel 
legkevésbbé som lehelnek megelégedve. Fizettek 
egy-egy m.-mázsa rétháti dohányt ti 1 - írtjával, 
fcs igy ;i mun ka költségei is alig térülhettek 
meg. Gitiártrót írják, hogy az abauj-lornamegyci 
dohányosok nincsenek megáldva az időjárással, 
mert a folytonos köd a dohány minőségét leg
alább is 80 százalékig befolyásolta. Igv tehát a 
remélt kitűnő kvalitású dohánynak egyrésze 
csekély értéket fog képviselni. Aradról Írják 
nekünk, hogy ott is beszállítják már a dohány- 
termést a beváltó hivatalokba: a termés mennyi
ségileg közepes, minőségileg jó  volt. Derecskéről 
(Riliarm.) is panaszkodnak a dohánytermelők a 
ködös és nedves időjárás miatt: itt azonban az 
utóbbi időben uralkodott szárazság és napos 
idő sokat javított még a minőségen és igy re
mélhetőleg a dohány átlagban mégis csak elég 
jó  árakon kerül a beváltó hivatalokba.

A kisiparosok támogatása. Vagy ötszáz kis
iparos nem tudja mindennapi kenyerét megke
resni, mióta a nyílt piaczokat megszüntették és 
eddigi elárusító-helyeiket elvették tőlük. E kis
iparosok nagy része a vásárcsarnokok helybérót 
nem tudja megfizetni és igy kereset nélkül 
maradt. Az iparlestületek megkérték a keres
kedelmi minisztert, engedje meg, hogy a kis
iparosok ideiglenesen az Övezeten belül is áru
síthassanak. A  miniszter kikérte a fővárosi ta
nácsnak s a kereskedelmi és iparkamara véle
ményét. A tanács a kérés elutasítását javasolta, 
mert a csarnokokban elegendő számú kisiparos 
van. A kereskedelmi és iparkamara ellenben 
jogosnak mondta a kérést s azt javasolta, en
gedjék meg a kisiparosoknak, hogy a vásár- 
csarnokok előtt való tereken és a vásárcsarno
kokat övező utczákban árusíthassanak. A minisz
ter ina leirt a fővároshoz s fölhívta a közgyűlést, 
hogy részletes adatok alapján tárgyalja a dolgot. 
Kívánatosnak és szükségesnek mondja a miniszter, 
hogy a közgyűlés módot keressen arra, hogy a 
szegény kisiparosok megélhessenek.

A dohányzó tanuló-ifjuság. A dohány-jöve
déki igazgatóságnak az 1898-ik évről szóló ki
mutatása örömmel konstatálja, hogy ez évben 
88ő,()()0 forinttal többel füstöllek el Magyarorszá
gon, mint megelőző évben és ezt a tekintélyes több
letet főleg a nőknek és a tanuló-ifjúságnak fokozott 
dohányzásával magyarázza meg. Ez adathoz érde
kes megjegyzéseket fűz egy tanár. Az illető azt 
mondja: «Nem tudom, hogy e feltevés minöslalisz- 
tikai alapon nyugszik, de saját megfigyeléseim ré
vén helyesnek ismerem el. Valóban a modern 
mamák ebben is versenyre kelnek a papákkal 

! s igy mi sem érthetőbb, mint az, hogy a füs
tös szülői atmoszféra hatalmába ejti az ifjút is. 
Más kérdés, hogy most rendjén van-e ez a do
log V A mamák ügyeibe nem igen avatkozhatunk, 
de ha a család már itt is ellenkezésbe jön az 
iskolával, ennek annál komolyabb kötelessége, 
hogy az érvényben levő iskolai remi- és fegyelmi 
szabályok segítségével teljes erővel küzdjön az 
annyira ártalmas dohányzás ellen.»
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„D O HÁN YÁR USO K K Ö ZLÖ N YE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS- U N D  K LE IN  VERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T ,  lm Iniifendcn .bilire. Zigarren und Zigarivtten. — Annoncen.

lm laufenden Jahre.
Habén wir zum Schlusse dós verllos- 

senen Jahres gelreulich über alldas Be- 
riclil erstatlel, was auf dem Gobiole dós 
Tabak-Verschleisswesens als Errungen- 
scliall zu bczeiclmen isi. so obliegl es 
úus numnchr, misére Meinimg aucli über 
jene Misüren zu sagen, welche abgeschaITt, 
über jene Neuerungen, welche eingeführl 
vverden müssten, soll das Verschleiss- 
wesen zu jener Bliithe gelangen, wie es 
mis vorschwebt.

lm Grunde genommen kőimen wir es 
kein Programul nemien, was da erörtert 
werden soll, sinlemalen die Kiiifiihrung 
oder AbschalTung inam,her Dinge nicbt 
nur von dér Nolhwendigkeil abbiingl, 
zunial das Wesen des Tabak-Monopols 
es in síeli triigl, dass Vieles durch die 
bestebenden Verhallnisse bániig zűr Un- 
mögliclikeil wird. liiimerliin aber iniissen 
wir auch das etwaig Schadliche oder 
Nülzliche in den Bereieb imserer publi- 
zislischen Thütigkcil ziehen, aucli daim, 
wenn vor dér Halld keiue Aussicht vor- 
handen isi, das gewünschle Ziel zu er- 
rcichen. Die Möglichkeil, dass solche 
Wiinsche dennocb erlullt werden, habén 
wir zűr Genüge erkannl, wenn auch Jahre 
daru bér hinweggingen.

Wie Vieles wtirdc von mis erörtert und 
besprochen, was den Deser ini hanté 
dér Zeit bercils ermüdel hatle; alléin es 
zeigte sich die Nothwcndigkeit dessen 
und wir thalen es mit Értőig, und dalin 
liegl eben dér praktische Wertb, den eine 
Fachpresse bielen kaim und soll.

Allerdings, eine solclie Lektüre ist 
nichl aniusanl und kaim es aucli nic- 
nials sein. Dodi wer wird in einein Fach- 
blatte Kurzweil und Unlerhaltung suchen ! 
Dér Zweck soll erreicbl werden und das 
niuss auch gcschehen, wenn auf Nolli- 
wendiges hingewiesen wird. und vergin- 
gen darüber aucli Jahre!

Auf doni Gebiete des Grossverschleiss- 
wescns erweist sich eine Acuderung 
scbon dadurch als dringend nolhwendig, 
weil déren Verschleissprovision inituntcr 
in gar keinein Verhallnisse zu dér ver
mi tworlungsvollen, mű hsa mén Arbeits- 
leistung steht. Von Seite des Finanz- 
ministeriums, wo maii dicse Verhallnisse 
selír gul kenni, inüsste nádi dicsér Rich- 
tung Ilin Wandlung gcschaffen werden. 
unisomehr, als dicsér wichtigste Faktor 
i111 Verschleissbctriebe durdi die Gering- 
fügigkeil seines Vcrdiensles zu ganz an- 
dercn Geschaftsnianipulatiouen gedriingt 
wird, wodurch dér Verscbleiss dér Tabak- 
produkte natiirlich leidet. Selbstverstand- 
lich isi liier nichl die Hede von jenen 
Grosslralikanten, derén Heineinkoimneii 
nachweisbar ist, vielmehr von jenen, die 
ebenlalls nachweisbar, den Vcrtrieb dér
k. u. Tabak-I’rodukte ganz umsonst fae- 
sorgen. Wir sind beniüssigl, dics tűr cinen 
solchen Fehler zu haltén, dér den Holtén 
Verkauf dér Tabak-Erzeugnisse machlig 
bilidért, und es kaim nur gcwünschl I

werden, dass darin eine Aendcrung ein- 
trill. welche geeignel ist, diesen Uebel- 
stand zu saniren.

Fin zweites wesenlliches Hinderniss, 
wodurch dér Verschleiss nicbt sellen eine 
Slockung erleidel, bestéid in dér Zwei- 
theilung des Tabak-Monopol-Belriobes.

Wie die Praxis lehrt, kaim es auf cinem 
Gebiete, wie es das Tabak-Monopol ist, 
nicht zwei Stellen gébén, wobei die wicli- 
ligere, ausfiihrende Anitsstelle abhiingig 
sein soll von dér ininder wichligen. Das 
Absurde, das in diesem Umstande gele- 
gen ist, leuchtel sofort cin, wenn mán 
die Konsequenzen sich vergegenwiirligt, 
die derselbe unleugbar nacli sicb zielit. 
Da wir hierüber bereils saltsam unsere 
Meinung gesagl habén, wollen wir blos 
darauf hiuweisen, dass mis dér gegen- 
wiirtige Zustand als verbiingnissvoll tűr 
das Ganzé diinkl und, dass wir cin Zu- 
sammenschmelzen dér beiden hőben 
Amtsslellen mit Frenden begriissen wlirden.

Fin Weiteres, was die Arbeitsthatigkeit 
dér Grosstralikanten behindert. sind die 
Tabak-Magazine, von denen die meisten 
kei ne Ahnung von ilirein eigenen Wir- 
kungskreis zu babén scheinen. Die Ari 
und Weise, wie die Waaren in den Ta- 
bak-Magazinen einlaufen, gibt vielen dic
sér Tabak-Magaziiis-Beainten Gelegenheil, 
Prolektionen zu iiben und zum Nach- 
tlieile dér Waaren selbst zu verfahren. 
Es ist nicbt unsere Sache, hier Anklage 
darüber zu erheben, nachdetn uiis das 
zu \veit lühren würde; alléin, was wir 
zu sagen bemüssigt sind, bestehl darin, 
dass maii die Tabak-Magazins-Beamlen 
mii Inslruklionen versehe, wie sic zu 
verfahren habén, ferner, dass maii ilmen 
begreitlieh mache, cin Tabak-Magazin 
habé keine andere Aufgabe, als die 
Waaren, die einlaufen, in ebendieser 
Reihenfolge an die Parleien auszufolgen, 
wobei wir es durchaus nicbt gellen lásson 
kőimen, dass sich die Magazins-Beamten 
V'erordnungen schalíen zu ihrer eigenen 
Bequemlichkeit.

Was die lvislenfrage betriITt, so ist sie 
vor dér 1 land von dér Tagesordmmg 
verscbwunden, iiachdem die Grosstrali- 
kiinten es durch viele Jahre hindurch 
versaumt haltén, uin etwas bittlich ein- 
zuschreiten, was ilmen ölnie Zweifel in 
irgend einer Fönn gewiibrt worden wiire. 
Alis dem Grunde heisst es auch abwarten, 
bis die Zeil irgend cinen Ausweg schaITt, 
dér gecignet isi, sowobl die Grosstrali
kanten sebadlos zu haltén, als auch das 
Aerar zu befriedigen.

Für die Kleintrafikanten steht gegen- 
wiirlig die Frage dér Sonntagsrube allén 
andoren voran. Maii weiss jedoch, wie 
sehr günstig dicse Angelegenheit steht, 
die, unserer Meinung nach, in sehr kur
zor Zeit zu Gunsten dér Kleintrafikanten 
enlschicden sein wird.

Die Verminderung dér Kleintraliken 
sowobl in dér Hauptsladt, wie auch auf 
dem Aachen Dalidé, nicht minder iu den 
Provinzsladten, isi ebenlalls eine dér

wichtigsten Angelegenheiten, welche ein 
dringendes Eingroifcn erheischt. Wir er- 
blicken darin das einzige Mittel, die lvlein- 
tralikanten erwerbsfahig zu maciién, und 
sind daher gezwungen, innner und immer 
wieder auf dieses Kapilelzurückzukommen.

Nocli Vieles und Manches wiire hier 
anzuführen, was je nach seiner Eigen- 
schafl eingeführt oder abgestelll werden 
müsste. Brjngt docli jederTag neue Vor- 
konumiisse, bei dessem Ereignen wir 
stels vor einer neuen Frage stehen. 
Eine einzige, sowohl fiir Gross- als fül- 
Kleintraflkanten bedentungsvolle Frage 
jedoch verdient es, dass wir ihrer ganz 
besonders gedenken, indem dieselbe für 
samnitliche Berulstrager eine Lebensfrage 
genannl werden kaim. Wir meinen die 
Unsicberbeit des Erwerbes, wie sie der- 
nialen bestehl. Wahrlich, es überfiillt 
Einen mii Sehaucrn, wenn inán daran 
denkl, dass es eine Branche gibt, derén 
42.()()(> Anhiinger vöm Zufalle oder von 
den Lauiien irgend eines subalternen 
Beamten abhangen sollen. Was kann 
maii auch von einein Geschaftsmanne 
verlangen, dér ein Geschal't übernehmen 
und einrichten wird, dér Investitionen, 
Arbeitsleistung u. s. w. zum Opfer bringt 
und dér gleichwohl stündlich vor dér 
Gefahr steht, seinen Erwerb zu verlieren. 
Fiült das nicht auf? Muss nicht jeder 
lüchlige, gewandte Geschaftsmann in erster 
Reihe daran deliken, dass sein Gescháft 
auch ein sicheres sei, wenn es auch 
noch .so wenig eintraglich ?

Wir glauben, dass es im Interessé 
eines gesunden Verschleisswesens liegt, 
wenn Jeder, dér mit dicsem Verschleisse be- 
traut wird, auch dér Sorge enthoben 
isi, an den Morgen zu deliken. Und 
dicse Unsicherheit des Erwerbes, sie isi 
vorhanden und wir kőimen tiiglich die 
Wahrnehimmg maciién, dass sie ihre 
Opfer sucht und Iliidet. Erst in dem 
Augenblicke, wo Gross- und Kleinver- 
schleisser in ihrem Gewerbe gesichert 

i sein werden, erst wenn sie die Furcht 
verliisst, ihr tilgliches Brot zu verlieren, 
erst dalin kann davon gesprochen wer
den, cinen Verschleisserstand grosszu- 
ziehen für cinen slaatlichen Ariikéi, wie es 
derjenige des Tabak-Monopol-Betriebes ist.

Und so gehen wir denn an die Arbeit 
bebufs Erreichung dicsér theilweise rasch 

í erreichbaren, theilweise in weiter Férné 
liegende.n Zielen. Sollen wir dieselben je 

, oher erreichen, dann muss mis dér Bei- 
sland unseres Leserkreises sicher sein; 

j in ersler Reihe aber das Gerechtigkeits- 
; gefühl und das wahre Erkennen unserer 
Absiclitcn von Seite Derer, die berufen 
sind, liier segensreich wirken zu kőimen.

Zigarren und Zigarretten.
Schon sprechon allé Anzcichon dafür, dass 

di« Zigarretle allén Krnstes bestrebl isi, die 
/igám,* zu verdrüngen. Die immense Zunahine 
des Zigaireltenconsums einerseils, anderseils 
das kontinuirliche Fallen einzolner Sortén Xi- 

! garren im Consum, das A lles dcutet darauf Ilin,
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dass die Tagé dér Zigarro gezühlt sind, freilich 
nicht in dem Sinne von lieute auf morgen.

Dicse Uebergangspha.se von dér Zigarro zűr 
Zigarrette isi interessant zu boobachton. Gonau 
derselbe Vorgang spielte sich ab, als vor cinem 
halben .lahrhundert allenthalben die Pfeife ver- 
driingt und állmaidig durch die Zigarro ersetzt 
wurdc. Mit skeptischem Laciiéin wurde die Mei- 
nung aufgenominen, es kttnnte einmal eine Zeit 
kommen. \vo die Pfeife ganz verschwinden wird. 
Lacherlich! Die Pfeife verschwinden! .lene Pfeife, 
welche an dér Bettkante stand, damil sic dér 
Kaucher nur eher bei dér lland habé: jene 
Pfeife, mit welcher dér Haucher zu Béllé ging, 
die er nicht sellen auch wahrend dér Nacht- 
slunden benützte und mit dér er wieder er- 
wachte: I nd trotzdem kam eine Zeit, \vo dér 
Bauer, dér sichs leisten kann, den Stingel seiner 
Zigarre seinem Knechte schenkt. damil dicsér 
ihn für seine Pfeife verwende. Doch dér gute 
Bauer irrt sich, auch sein Knecht rauclit bereils 
Zigarren, nicht selten triigt er bei sich eine 
gefüllte Zigarrentasche.

Neuerdings wird dicse Zigarrentasche durch 
die Zigarrettentasche oder das Tabalier abgc- 
löst. Jawohl, die biederen Bewohner des Dorfes 
habén sich ebenfalls schon dér Zigarrette zu- 
gewendet, und selbst dér Zigeuner tanzt nicht 
mehr für den ihm dargereichten «Bago», son- 
dern für eine Zigarrette, wenn dicse auch nicht 
gerade eine egyptische isi.

Wodurch dicse Wandlung, diesel* VVechsel 
des Geschmackes entstanden, wer künn te das 
sagen ? Mode ist’s nicht, ebensowenig wie es 
seinerzeit Mode war, von dem Gebrauch dér 
Pfeife zűr Zigarre überzugehen. Wahrschein- 
licher ist es, dass dér praktische Mensch seinen 
Vortheil einsieht, indem er sich irnrner mehr 
dér Bequemlichkeit zuwendel. Denn am lOnde 
muss mán zugeben, dass es weit bequemer ist, 
eine Zigarrette in den .Mund zu stecken oder 
auch zu drehen, als eine Zigarre abzuschneiden, 
in Brand zu setzen und dann eine halbe Stunde 
daran saugen zu miissen. Die Zigarrette dauert 
einige Minuten und es folgt, wenn dér Raucher 
will, eine neue. Mán wird durch sie nicht be- 
lastigt, mán kann sie jede Sekundc wegwerfen 
und sich den Luxus gönnen, eine frische anzu- 
zünden. Mán empfindet schliesslich auch nicht 
jene unleugbaren Nachtheile, die dér Genuss 
fortwahrenden Zigarrenrauchens mit sich bringt 
und diese ihre Wirkungen auch auf das Gehirn 
und demzufolge auch auf das gesammte Ner-

vensystem ausübt. Kin kleiner oder wenn mán 
will, cin standiger Rachenkatarrh, was will das 
besagen! Dér Zigarrettenraucher rauclit einige 
Stunden nicht, worauf er sich einbildot dér 
Katarrh wsire geschwunden. Kolgetibel gibtes bei 
dér Zigarrette nicht, zumindest nicht. in dem Masse, 
wie bei dér Zigarre, und eine Nikotinvergiftung 
tritt nicht cinmai bei dem stiirksten Zigarre!len- 
raucher ein, wahrend sie bei leidenschaftlichen 
Zigarrenrauchern gar kein seltenes Kreigniss ist.

VYas die Sparsamkeit betrifft. die dabei in 
Heclinung zu ziehen ist, so kann füglich behaup- 
tet werden. dass dér anno Mami. dér sich seine 
Zigarrette aus gewOlinlichem inlünder oder ordi- 
niirem tilrkischen Tabak drelit. weit billiger 
davon kommt, wie wenn er Zigarren rauchen 
wollte. Aber selbt. dér gutsituirte, den besten 
Kreisen angehörige Raucher dürfl.e im Vergleiche 
zu dem Zigarrenraucher seines Slandes weit 
billiger rauchen. Dér Zigarrettenraucher. welcher 
sich eine Zigarrette a 4 Kreuzer vergönnt, 
würde als Zigarrenraucher doch gewiss niclits 
anderes als Havannah rauchen, und wenn der
selbe seiner Leidenschaft noch so sehr frOhnt 
und 20 Stück pro Tag consumirt, so rauclit er 
weit billiger, als dér gewiss massige Raucher, 
dér es blos bis 5 Stück Zigarren pro Tag bringt.

Die Sleigcrung des Zigarrettenconsums. die 
wir gegenvviirtig anslaunen, isi daliéi* nicht zu 
verwundern und eine vollstiindig gerechtfertigte 
und natürliche. Niniint mán dazu'noch unsere 
gegenwartigen Arbeits-, geschaftlichen, gesoll- 
schaftlichen, sowie sozialen Verhiiltnisso, die im 
Vergleiche zu früheren Kpoclien sich so gründ- 
licli gépiidért habon, so kann inán (lessen siclier 
sein, dass die Zigarrette in naher Zukunft. wenn 
auch nicht die Alleinherrscherin auf dem Ge- 
biete des Rauchsportes, so doch an dér Spitze 
stehen wird.

Ob mán dér Zigarrette den Sieg. dér Zi
garre die Xiederlage wünschen soll. das 
freilich ist eine andere Krage. Gemass den 
vorhandenen Thalsachen, die wir oben ge- 
schildert, gemilss den Nachlheilen, welche 
die Zigarre an sich hat und den Vortheilen, 
welche die Zigarrette in sich triigt, wiire diese 
Krscheinung sowohl vöm Standpunkte dér 
Hygienie, wie auch demjenigen des volkswirlh- 
schaftlichen Interesses zu begrüsson.

Und was die Interessen des Tabak-Monopols 
betrilTt, was diejenigen dér Verseli le issei* anbe- 
langt iiat dci* steigende Zigarretten-( lonsum und 
dér fallende Consum dér Zigarre kei ne Nach

theile, sondern nur Vortheile. Freilich, so manche 
Privatspekulanten, welche sóit dór IJebernahnie 
des Tabakmonopols von S«*iL«* unserer Regierung, 
in eigeno Régié, die l.iofcrung ungeziihlter 
Millionen Zigarren aus dem Auslande besorgten. 
dürften dadurch bari getrollen werden. obgleich 
die amién Leute .Milliómul verdienten. Xun 
gelit das Gesehaftchen nicht mohr, denn zűr 
Krzeugung dér Zigarretten bedarf mán ihrer 
nicht. MolVentlich wird maii ihrer auch in 
Zukunft nicht bedürlen!

Wie maii sielit. hal auch die Zigarrette nicht 
nur die Zigarre. sondern auch diejenigen ver- 
drangt, welche in Zeiten dér Notli. \vo maii 
bei mis durch den rasch erfolgten Aufschwung 
des Tabakmonopols auf dérén Lieferung ange- 
wiesen war und dem Lande viele Millionen 
Gulden entzog, welche unleugbar sonst hier 
verblieben wiiren, ins Ausland gewandert sind. 
Auch das nemien wir cinen Vortheil, nemien 
wir (‘ in Gliick für jene vcrluiltnissmassig jung»* 
staalliche Industrie, welche mit solcli glanzen- 

1 dem Krfolge betrieben wird. Aus dem Grunde- 
steht auch zu erwarten. dass das Tabakmono- 
pol in Ungarn cinci* glanzenden Zukunft ent- 

i gegengeht, viel gliinzender als mán allgemein 
anzunehmen scheinl. Ks bedarf nur dér steten 
Beobachtung dér Kreignisse, dér weisen Ver- 
fügungen auf allén Zweigen dieses Riesen- 
I nternehmens, sowie dér ehrlichen, gewissen- 
haflen Handhabung derselben. In diesel* Be- 
zieliung sind wir vollstündig beruhigt. I nsere 
Beamlenschaft, an derem Spitze ein Mami steht.

; dem die hiezu erforderlichen Kigenschaften lo
béiul nachgeriihml werden miissen, sie weiss, 
was ilire Pílichl ist und wird demgemiiss danacli 
handeln. Kine Wandlung, wie diejenige es ist, 
die sich gegenwsirtig vollzieht und die von un- 
geheurer Tragweite fiir das Gedeihcn des Tabak- 
monopols ist, muss von sehr geschickter lland 
géléi lel, von sehr gulem Auge beobachtcl 
werden, uni die nolhwendigen Verfügungen zu 
trefferi, falls, was nicht ausgeschlossen ist. 
IJeberraschungen eintrelen solllen. W ie gesagt, 
nacli dieser Riclilung Ilin ist bei uns Alles in 
schOnst(»r Ordnung und wir zweifeln nicht daran, 
dass die kön. ung. Tabak-Regie dem Knnlr, 
niimlich dér Zigarrette. jene zartlichc Pllege 
angedeilien lásson wird. die nothwendig ist, 
ölnie dem f / r r i s r .  dér Zigarre, die im Slerben 
begrilTen ist. die von dér Natúr vorgeschriebene 
Lebensdauer irgendwie ábzuktirzen.

11ilfHr<Mlnkt<*nr : Ferd inanü  H e lta i.
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anerkannt bestes und feinstes echt französisches
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Unentbehrlicher ArtikeJ in den k. n. 'rahak-tiross- und Kleintraliken!
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weil von Jedermann verlangt.
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