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T A K T A L O N .  A fogyasztás csökkenése. A szivarok. Ajánlati hirdetmény. — Vegyesek.

A fogyasztás csökkenése
A jövő évben lesz épen egy fél szá

zada annak, hogy Magyarországon a 
doháuyinonopoliumot felállították. Köny- 
nyeu elképzelhető, hogy a kezdő évek a 
dohány és szivar fogyasztás tekintetében 
nagyon sovány eredményeket értek el, a 
mi könnyen megmagyarázható, ha tekin
tetbe vesszük, hogy a magyar ember a 
reá erőszakolt dohánytermékeket csak 
nagyon nehezen szokta meg, részint pedig 
azért, mert az akkori pénzügyi viszonyok 
sem engedték a fogyasztás fejlődéséi.

A fogyasztás azon a kezdő évektől 
fogva évről-évre emelkedett és a dohány- 
monopolium félszázados fennállásában 
megtízszereződött. A fogyasztás folytonos 
emelkedésének megvannak a jó okai. 
Mindenekelőtt a népesedési mozgalom, 
mely évről-évre nagyobb mérveket öltött, 
továbbá az önnállóvá leli. Magyarországon 
az ízlések is jobban megtisztullak, mely 
körülmény természetesen az összes élve
zeti czikkek forgalmára befolyással volt. 
Egy félszázadon át, évek hosszú során 
keresztül, midőn az összes üzletágak kü
lönböző változásokat szenvednek, a dohány- 
monopolium terén csak három ízben for
dult elő egy kis különbözet annak hát
rányára. Tiz-tiz évi időközökben háromszor 
történt, meg, hogy valóban a fogyasztás 
csökkenéséről lehetett beszélni. Daczára, 
hogy enuek okát mindig megtalálni vélték, 
az mégsem áll. A közgazdasági hanyatlás 
évében a dohánytermékek forgalma elég 
élénk volt, inig a közgazdasági fellendülés 
évében határozott csökkenés volt konsta
tálható. Mostanság a szivarok minőségét 
hozzák ezzel kapcsolatba, általában azon
ban ez csak véletlennek nevezhető, habár 
nem tagadható, hogy az üzletmenet ezáltal 
különösen a városokban szenved. Konsta
tálnunk kell mindenekelőtt, hogy egy 
hosszú félszázad alatt még egyszer sem 
adták magyarázatát a forgalom csökke
nésének. Nos azt kérdezzük, vájjon lehe- 
letlenség-e az okára akadni valamely czikk 
áruforgalmának csökkenésére, mint azt a 
dohány és szivarnál tapasztaljuk? Hatá
rozott nemmel felelünk!

Az államnak, mint a doháuymonopolium 
tulajdonosának, minden eszköz birtokában 
van azokat az okokat megismerni, melyek 
a fogyasztást hátráltatják.

Egész sereg tisztviselővel rendelkezik és 
mi több, egész sereg elárusítóval, kik közül 
minden egyes adhat felvilágosításokat, ha 
arra szükség van. Miért nem történt, vagy 
nem történik ez meg? Vagy talán oly 
csekélynek tekintik e jelenséget, hogy nem 
tartják érdemesnek az okál kutatni?

Jelenleg ismét, tehát már negyedszer 
állunk szemben a dohánymouopolium 
hanyatlásával. IIol keresendő és hol talál
ható ennek oka?

Egyik azt mondja rosszak a szivarok, 
mások a fogyasztás csökkenéséi, a rend
kívüli rossz kereskedelmi viszonyokkal 
hozzák vonatkozásba, némelyek ismét azt 
állítják, hogy a doháuymonopolium a 
fogyasztás tekintetében elérte tetőpontját 
és ennek további emelkedése nem várható.

Lehetséges, hogy egyik vagy másik ezek 
közül szerepel, játszik: lehetséges, hogy
mind e körülmények közreműködnek a 
csökkenés magyarázatához, de semmiesetre 
se hisszük, hogy a dohánymonopoliumnak 
ne lehetne reménye, a mainál sokkal 
nagyobb kiterjedést nyerni.

Mi azt hisszük, hogy e kérdések a leg
fontosabbak, miután nem látszik épen 
lehetetlenségnek, hogy egy eddig nem 
ismert ok hozza létre a forgalom ijesztő 
csökkenését. Igen, ez lehetséges. Jelenleg 
épenséggel nem lehet tudni, hogy a fogyasz
tás miért esik.

Lehetséges, hogy azt a dolog termé
szete hozza magával, de az is lehetséges, 
hogy valami csekély okok, melyek köny- 
nyen eltávolithatók, okozzák a bajt, mely
nek nagysága jelenleg ki nem számítható.

Csak nem régen tettük azt az ajánlatot, 
hogy az összes fontosabb nagy és kis- 
tralikosokhoz kérdő ivet terjesszenek. E 
tervet ajánljuk most is. A kérdő ivet a 
mi a gyártmányokat illeti, a gyáraknak 
kellene kiállítani, de valamely praktikus 
adminisztráczió hivatalnok személyében, 
ki az ügyet minden fázisában pontosan 
ismeri. Ezeket a kérdő iveket a pénz
ügyigazgatóságnak posta utján kellene 
visszaszolgáltatni és otl szakférfiak által 
a feleletek által a dolog mibenlétét meg
állapítani.

Azután, ha az ország GO pénzügyigaz
gatósága e megállapodásaikat a m. kir. 
dohányjövedék igazgatóságának bekülde- 
uék, akkor nagyon könnyű volna a logyasz- 
tás esésének okát megállapítani, a hibákat 
kijavítani, a közönség Ízlését kielégíteni, 
esetleg az árusítást jobban szervezni, 
mint az mai nap van.

Most még egyszer kifejezést adunk itt 
véleményünknek és azt hisszük, hogy 
csak a dohánymouopolium érdekében 
cselekszünk, ha megemlítjük, hogy a 
forgalom csökkenése gyors és erélyes 

; cselekvést lesz szükségessé. A dolog jelen
leg nem látszik lehetetlennek. Mégis csak 
kell valahol a hibának rejleni és ezt meg
keresni több mint kötelesség.

A szivarok.
A sok panaszszal szemben, melyeket hozzánk 

a szivarok minőségéről intéznek, szükségesnek 
tartjuk az olvasó felvilágosítására a következő
ket elmondani :

Nagyon is igaz, hogy az utolsó időben épen 
azok a fajták, melyeket a legtöbb dohányzó ki
van és fogyaszt, jóság tekintetében nagyon sok 
kívánni valót hagynak hátra. E helyen nem 
régen ezt határozottan hangoztattuk és amellett 
azon kívánságnak adtunk kifejezést, hogy a Re- 
galitás, Trabuco és Británica fajokat ne olyan 
anyagból állítsák elő, mint a milyenből eddig. 
Megelégedésre constatáljuk, hogy a fővárosi gyá
rakban az utolsó időben előállított Bb. Britán:ca 
és a Trabuco szivarok jobb minőséget mutat
nak. mint a ,,barná“ -val jelzett szivarok. A  ne
vezett fajok kellemes kedves illattal bírnak. 
Nem tudjuk, honnan van az, hogy épen a ,,vi- 
lágos“ jelzésű szivarok sokkal erősebbek, mint 
a sötétek és ez a körülmény főleg az oka. hogy 
ha erős szivarokról beszélnek. Mindenesetre csu
dálatos, hogy ez a kis fedő levél, melyben húsz
szor akkora tömegű dohány van, képes a szi
var erősségét vagy gyengeségét befolyásolni ; 
mialatt egész különös módon a szín a szivar 
erősségével, vagy gyöngeségável nem egyezik 
meg. 'Jó lesz, ha a dohányárusok vevőiket arra 
figyelmessé teszik, hogy a sötét szivarok épen 
nem erősek és a világosak nem okvetlen gyen
gék. Egy próba a mondottak igazságáról min
den dohányost meggyőződtethet.

Arra is figyelmessé teszszük olvasóinkat, hogy 
a sötét szivaroknak sokkal tovább kell heverni, 
mig szárazok lesznek, mint a világosaknak. 
Miután a sötét fedőlap a tulajdonképem egész- 

; séges dohány, mert csak az van teljesen tneg- 
j érve és a sötét lap sokkal több zsíranyagot 

tartalmaz, mint a világos és azért a sötét szi
var száradása nem is következhetik be oly gyor
san. A dohányzó kielégítésére nagyon praktiku
san cselekszik minden trafikus, ha ezen legszüksé
gesebb czikkekből tekintélyes készletet tart. De 
mit használ V A szivarok a gyárakból meglehe
tős nedves állapotban jönnek, miután még min
dig kevés gyár létezik, melyek képesek volná
nak az óriási fogyasztásnak és amellett a rak
tár készletnek is eleget tenni. A gyárak azon 
körülményekkel is számolnak, hogy minden 
trafikos viszonyaihoz mert készletet tart raktá
ron. Természetes, ahogy mi a viszonyokat ismer
jük, ez nem mindenhol lehetséges és miután uj 
trafikok berendezésével nem igen takarékoskod
nak. csak ritkán képes valamely dohányarus 
némi készletet beszerezni. Tekintettel arra. hogy 
a folytonosan kevesbedő jövedelem, mely a trafi
kok szaporítása folytán áll be, kedvét szegi a 
nagyobb tőkebefektetéseknek, melyek a kamatot 
tekintve, majdnem ugyan annyit jövedelmeznek, 
mint a mennyit a dohány és a szivar hoz. Nos 
azonban, mindezekért semmi esetre sem lehet 
a dohányzót felelőssé tenni. Az nem törődik
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a viszonyokkal, csak jó és szívható szivart kö
vetel. Ha ezt nem adják meg neki, akkor pa
naszkodik és kritizál és a kellemetlenség és kár, 
mely ebből keletkezik, az a trafikosra háramlik. 
Ily körélmények között nem lehet mást tenni, 
mint a tényekkel számot vetni és ahoz alkal
mazkodni. A kinek trafikja van és vevőit némileg 
ki akarja elégíteni, annak azon kell lennie, hogy 
legalább a legszükségesebb fajtákból oly készle
tet tartson, hogy képes legyen mindig száraz 
szivart kiszolgálni.

És még valamit! Szükségesnek tartjuk, hogy 
a tratikos az árukban oly tájékozódottsággal bír
jon, hogy vevőit egyről-másról mindig felvilágo
síthassa. Már megbocsátanak a nyíltságért, mely- 
lyel beszélünk, de mi ezt nagyon is kívánatos
nak tartjuk. Jelenleg ez ugyanis a felvilágosítást 
illetőleg épen megfordítva van. Gyakran lehet 
hallani traflkostól, hogy egyik vevője ezt, a 
másik meg mást állít. A  mennyire komikus, ép 
oly igaz ez, hogy nálunk vevők az elárusítók 
tanítói. Ha csak az lenne az eset, hogy a do
hányzó egyszerűen csak megmondja véleményét, 
még megjárná; azonban a legkülönbözőbb fel
fogások hangzanak el a trafikokban és a trafi- 
kosné azt mind készpénz gyanánt veszi. Ha az 
árusító vagy az árusitóné a czikkeit pontosan 
ismeri, mely bekövetkezik, ha avval komolyan 
foglalkozik, akkor olyan elárusító lesz belőle, 
mint a milyennek lennie kell. Korántsem kell, 
hogy talán leczkéket kell vennie az elárusitás- 
ból, de oly könnyen venni, mint azt őszintén 
szólva némely trafikos és trafikosnő teszi, még 
sem szabad. Kénytelenek vagyunk ezt elmon
dani, mert nem ritkán hallottunk oly naiv ki
jelentéseket, melyek arra engednek következtetni, 
hogy sokan sem az árukat sem üzletüket nem 
ismerik. A legjobb szivar is rossz lehet és a 
legrosszabbat is sokszor jóvá lehet tenni meg
felelő bánásmóddal és üzletismerettel.

Vegyesek.
Halandósági táblák. Az országos központi sta

tisztikai hivatal által szerkesztendő halandósági 
táblák ügyében a következő értesítést vettük:

Külön magyar halandósági táblák eddig nem 
igen voltak, úgy hogy a magyarországi biztosí
tásoknál is idegen halandósági táblák szolgáltak 
alapul, hátrányára úgy maguknak a biztosító
társaságoknak, mint a biztosított közönségnek. 
Hegedűs kereskedelemügyi miniszter e helyzeten 
változtatni óhajtván, elrendelte, hogy az 1900. 
év végén végrehajtandó népszámlálás alkalmából 
tétessék meg minden szükséges intézkedés az 
iránt, hogy Magyarországra vonatkozólag is 
legyenek halandósági táblák szerkeszthetők. E 
végre megbízta a magyar királyi központi sta
tisztikai hivatalt a föladat tüzetes tanulmányo
zásával, a hivatal pedig részletes emlékiratot 
dolgozott ki, mely úgy az egész népességre 
kiterjedő általános, valamint csupán az élet- 
biztositottakra vonatkozó részleges halandósági 
táblák Magyarorszagra vonatkozó szerkesztésének 
módját kifejti. A kereskedelemügyi miniszter az 
emlékiratban foglalt főbb elveket elfogadva, 
utasította a hivatalt, hogy az emlékiratot mind
ama hazai és az országban működő külföldi 
biztosító-társaságoknak, a melyek életbiztosítási 
ügyletekkel foglalkoznak, küldje meg. Az emlék
iratot a biztosító-társaságok a statisztikai hiva
tal igazgatójának elnöklésével értekezletileg fogják 
tárgyalni, a mely értekezlet oly időben fog meg
tartatni, hogy a magyar halandósági táblák 
szerkesztése 1901. évtől kezdődőleg, vagyis az 
uj század kezdetétől fogva okvetlenül megindít
ható legyen.

Alig kell mondanunk, hogy Hegedűs intézke

dését helyeseljük és nagy súlyt helyezünk arra, 
hogy végre nálunk is megtörténjenek a szüksé
ges intézkedések arra nézve, hogy ki legyenek 
mutathatók a nemzet egyes rétegeinek foglalkozá
sok szerint megoszló csoportjainál mutatkozó 
halálozási viszonyok, úgy, a mint azt az angol 
statisztikai hivatal időnként közzé szokta tenni. 
E nélkül szociális higiéniánk javításáról sokáig 
nem lehet szó, pedig hogy ez fontos és életbe
vágó dolog, azt a sajtó és közvélemény Fodor 
Józsefnek másfél évtized előtt tartott akadémiai 
fölolvasásakor elismerte. Mindamellett máig sem 
történt ez irányban számot tevő intézkedés 

Érmek. A párisi kiállításon hivatalosan árulják 
az összes franczia köztársasági elnökök képérmeit. 
Naponta átlag kétezerötszáz frank hasznot hajt 
e vásár az állami pénzverő intézetnek. Szívesen 
vásárolják Thiers-t, Mac-Mahon-t, Casimir-Pé- 
rier-t, Garnot-t, Félix Faure-t s Loubet-t, 
csupán Grévy nem kell senkinek.

26878. hz.
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Ajánlati hirdetmény.
A segesvári kir. pénzügyigazgatóság részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy Nagyküküllő vár
megye Nagy Selyk községben felmondás folytán 
üresedésbe jött dohany-nagyaruda kezelésének 
biztosítása végett Írásbeli ajánlatok utján folyó 
évi augusztus hó 27-én déli 12 órakor alulirt 
kir. pénzügyigazgatóság helyiségében verseny- 
tárgyalás fog tartatni. — Az írásbeli zárt aján
latok irt időpontig a kir. pénzügyigazgatóság 
főnökénél nyújtandók be, s ugyanakkor azok 
nyilvánosan fel fognak bontatni. — Az ajánlat 
tárgyát csak a dohányforgalom utáni tőzsdij 
(eladási jutalék) képezi, megjegyeztetvén, hogy 
az eddigi nagyárus a közönséges gyártmányokért 
1 ‘9°/o jutalékot élvezett. — A jogosítvány elnye
résére annak lesz kilátása, ki erre alkalmasnak 
találtatik és a kik százalékokban kifejezve a 
legkisebb eladási jutalékot követeli, mindazon 
által a kincstár fenntartja magának azon jogát, 
hogy a versenyzők között szabadon választhas
son, miért is egyik ajánlattevő sem támaszthat 
igényt azért, mert esetleg olcsóbb ajánlata el 
nem fogadtatott. — Az eddigi nagy árusnak 
következő forgalma volt 1899. évben:

a) Közönséges anyagban és pedig hozzá utalt
kisárusok után .........  37.085 kor. 50 fill.

Saját kisárulása után ... 1.829 ,, 50 „
Simító dohány után ... 53 ,, 12 „
A közönséges gyártmányú dohányanyag a 

nagy-szebeni m. kir. dohányáru raktárból lesznek 
beszerzendők, még pedig oly kötelezettséggel, 
hogy anyagkészlet szállítására szolgáló tartályokat 
(ládákat) vállalkozó a megállapított eladási ár 
megtérítése mellett tulajdonul átvenni köteles. 
— A nagyárus a dohány nagyáruda ügyvéte
léért, melylyel mindig a kisárulási jog van egy
bekötve, anélkül, hogy neki bizonyos jövedelem 
biztosíttatnék, az árulásra beszerzett dohány
gyártmányok összegéből járó százalékos tőzsdijban 
részesül, mely tőzsdij a szállítási és egyéb keze
lési kiadások levonása után annak tiszta jőve- I 
delmét képezi. — Ugyanazért a kincstár az 
árudánál sem egyéb jövedelmet, sem a fennebb 
kitüntetett forgalom változatlan fenntartását 
nem biztosíthatja, s e czimen vagy bármi okból 
is tőzsbér emelésére irányzott kérelem, avagy 
bárminemű kárpótlási igénye figyelmen kívül 
fog hagyatni. — Köteles leend vállalkozó a 
dohány nagyárudát 1900. évi október hó elsején 
megnyitni, s már előzőleg a fogyasztási viszo
nyoknak megfelelőleg csonkithatlan tartalék 
készletként és pedig közönséges gyártmányokban 
2000 korona értékű anyagot beszerezni azt

folyton érintetlen teljességében fenntartani s 
ezenkívül a megfelelő forgalmi készletet besze
rezni köteles.

A dohány nagy áruda, valamint a nagyáru
dával kapcsolatos kisárus Nagy-Selyken a főté
ren, de mindenesetre az élénkebb forgalmú ut- 
czák egyikében tökéletesen száraz bolti és rak
tári helyiségben személyesen kezelendő s a 
dohány eladási szabályok 44. §-ában részletezett 
könyvek kifogástalanul vezetendők. A pályázók 
kötelesek bánatpénz fejében a fennt kijelölt 
csonkithatlan dohány anyag készlet érték össze
gének megfelelő 1 0 °/0-ot azaz 200 koronát a 
segesvári kir. adóhivatalnál készpénzben vagy 
állampapírokban, avagy ovadekképes és biztosí
tékul elfogadható más értékpapírokban (melyek 
azonban a tőzsdén jegyzett érték 2O°/0-nak le
vonása mellett mutatkozó értékben fogadtatnak 
el) pénzügyi letétbe helyezni s az arról szóló 
nyugtát ajánlataikhoz csatolni. A fenntirt időig 
beadandó ajánlatok 1 koronás bélyeggel látan
dók el és sajátkezüleg Írandók alá s lepecsétel- 
ten a következő czitnmel: .,Ajánlat a Nagy-
Selyken megürült dohány nagyáruda elnyerése 
iránt“  alulirt kir. pénzügyigazgatóság főnökének 
saját kezéhez beküldeni. Az ajánlatban a köve
telt tőzsdij (eladási jutalék) °/r°M an számmal 
és betűvel tisztán kitüntetendő és az ajánlat
hoz egyúttal a magyar honosságot, a mag/ar 
nyelv tökéletes bírását, polgári állást és erkölcsi 
kifogástalanságot igazoló bizonylat. Végül kereszt, 
illetőleg születési levél csatolandó.

Olyan ajánlatok, melyek az irt kivánalmak
nak meg nem felelnek, vagy más pályázók aján
latára hivatkoznak, valamint azok is, melyek 
határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén elkésve 
benyújtottak vagy utóajánlatok, figyelembe vé
tetni nem fognak.

A versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik terhes szerződés kötésére nem képesek, to
vábbá valamely bűntény, csempészet vagy más
nemű jövedéki kihágás miatt, avagy az állam 
biztonsága ellen elkövetett kihágások miatt el
ítéltettek, avagy a pénzügyigazgatóság által egyéb 
okoknál fogva alkalmatlanoknak találtatnak. 
Nemkülönben kizáratnak a versenyzésből azok 
is, kik Nagy-Selyken állandóan nem laknak. Ha 
ezen akadályok egyike, vagy másika az üzlet 
átadása után jönne az igazgatóság tudomására, 
az eladási engedély azonnal be fog vonatni. 
Azon pályázó bánatpénze, kiknek ajánlata el 
nem l'ogadtatik, a tárgyalás befejezte után vissza 
fog utalványoztatni. ellenben az elfogadott aján
lattevő bánatpénze a csonkithatlan készlet be
szerzéséig visszatartatik. Ha azonban a vállal
kozó a dohány árudát az átvételre kitűzött határ
napon át nem veszi, vagy később ajánlatától 
önkönt visszalépne, bánatpénzét elveszti és az 
áruda kezelésének biztosítása czéljából újabb pá
lyázat fog nyittatni. Egyebekben a dohánygyárt
mányok eladására vonatkozó s ezen kir. pénz- 
ügyigazgatóságnál megtekinthető szabályok mérv
adók.

Segesvárt. 1900. Július hó 11-én.

Magy. kir. pénzügyigazgatóság.

Első cs. és kir. uab. eredeti selmeczl pipa-, tajtékpipa- és 
plpaatár-gyár pöserö-berendciéssel.

TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm e e z  mellett

Alá , Hullott 1836-ban

Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendő 
óh kitűnő minőségre* nézve páratlan 
valódi selmcezi agyagpipáit, tajték- 
pipáit, pipaszárait úh sz í varszipkáit, 
m inden kivitelben, a legolcsóbb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmentes visszaküldés esetén kívánatra 
bérmontve küldetnek

bflijedüli hirneooH jó gi|6rtm6m|.



O c u t N i l i e r  l ' l i c l l .

„DOHANYARUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  I)er Rückgang de» Konsums. — Dió Zigar en. - Vermisrhtes.

Dér Rückgang des Konsums.
lm künftigen Jahrc wird es ein halbcs 

Jahrhundert, seitdem das Tabak-Mono- 
pol in Unfifarn eingefiihrt wurde. Wie 
leicht ilenkbar, waren die Anfangsjahre 
in Hinsicht des Tabak- und Zigarren- 
Konsums damals sehr gering, was theils 
dadurch entstand, weil mán sich in 
Ungarn nur schwer an die aufgezwunge- 
nen Tabak-Produkte, welches die da- 
malige österreichische Regierung lieferte, 
zu gewöhnen vermochte, theils aber auch 
waren es andere Lebens- und Geldver- 
haltnisse, welche den Tabak-Konsum nur 
sehr gering erscheinen liessen.

Gleichwohl stieg dér Konsum seither 
von Jahr zu Jahr und verzehnfachte sich 
in dem halben Jahrhundert des Bestandes 
des Tabak-Monopols. Das kontinuirliche 
Steigen des Absatzes hatte allerdings 
seine guten Gründe. Vorerst war es die 
Populationsbewegung, die alljáhrlich eine 
bedeutende Zunahme aufwies; dann aber 
auch wurde namentlich in dem selbst- 
standig gewordenen Ungarn ein gewisser 
Wohlstand fühlbar, dér selbstverstandlich 
auf den Konsum eines jeden Genuss- 
artikels von Einfluss war. In dér lángén 
Reihe von Jahren eines halben Jahr- 
hunderts, in welchem sonst siimmtliche 
Geschiiftszweige verschiedene Wandlun- 
gen durchzumachen habén, vollzog sich 
auf dem Gebiete des Tabak-Monopols 
nur dreimal eine kleinc DifTerenz zu Un- 
gunsten des Tabak-Monopols. In Zwi- 
schenpausen von zehn zu zehn Jahren 
gab es dreimal je  ein Jahr, wo von cinem 
wirklichen Riickgange des Konsumes ge- 
sprochen werden könnte. Trotzdem mán 
jedesmal die Ursachen hiefiir gefunden 
zu habén vermeinte, war dies gleichwohl 
nicht dér Fali. In Jahren des volkswirth- 
schaftlichen Niederganges war dér Ab- 
satz dér Tabak-Produkte háufig flott, 
wahrend nachweisbar in Jahren des volks- 
wirthschaftlichen Aufschwunges ein Rück
gang zu verzeichnen war. I Iíiufig brachte 
mán auch die Qualitiit dér Tabak-Pro
dukte damit in Verbindung, docli auch 
dies erwies sich für das Allgemeine als 
hinfállig, wenn auch nicht geliiugnet wer
den kann, dass dér Gescháftsgang na
mentlich in den Stadten darunter litt. 
Innerhalb dér lángén Zeit eines halben 
Jahrhunderts hat es noch niemals cinen 
Moment gegeben, wo die wirklichen Ur
sachen des gescháftlichen Rückganges 
eruirt hatten werden können. Das sci 
hier vor Allém konstatirt.

Und nun fragen wir, ob es zu den 
Unmöglichkeiten gehört, den geschaft- 
lichen Rückgang eines Artikels auf die 
Spur zu kommen, eines Artikels, wie es 
derjcnigc dér Zigarrcn und des Tabakes 
ist? W ir antworten entschieden mit Nein !

Dér Staat, als Besitzer des Tabak- 
Monopols, hat siimmtliche Behelfe in 
Hiúidén, die Ursachen genau kennen zu 
lemen, welche den Konsum beschriinken. 
Kr gebietet über ein 1 leer von Beamten,

und was noch mehr ist, über ein Heer 
von Verschleissern, von denen jeder 
Einzelne, wenn es nüthig ist, zűr Erthei- 
lung von Auskünften herangezogen wer
den kann. Warum geschah und geschieht 
dies nicht ? Oder halt mán diese Er- 
scheinungen für zu gering, um die Ur
sachen kennen zu lemen ?

W ir stehen abermals und nun bereits 
zum viertenmale einem Rückgange des 
Tabak-Monopols gegenüber. W o ist die 
Ursache zu suchen, wo zu finden? Die 
Einen behaupten, die Zigarren wiiren 
schlecht, die Anderen bringen das Sin
ken des Konsumes mit den áusserst 
schlechten Geschaftsverhiiltnissen in Ver
bindung, wieder Andere behaupten, das 
Tabak-Monopol híitte bereits in Hinsicht 
des Konsumes seinen Kulminationspunkt 
erreicht und eino weitere Steigerung des- 
selben standé nicht zu erwarten.

Möglich, dass eines oder das andere 
hiebei eine Rolle spielt; möglich, dass 
die gesammten Umstande mitwirken, um 
den Rückgang erklarlich erscheinen zu 
lassen, keineswegs aber glauben wir, 
dass das Tabak-Monopol nicht zu dér 
Hoffnung berechtigt, dass es eine weit 
grössere Ausdehnung erlange, wie die 
gegenwíirtige.

W ir denken, dass diese Fragen von 
höchster Wichtigkeit sind, zumal es gar 
nicht so unwahrscheinlich ist, dass eine 
dermalen nicht gekannte Ursache es ver- 
schulden kann, dass dér Konsum in er- 
schreckender Weise abnimmt. Jawohl, 
das kann geschehen. Kleine Ursachen, 
grosse Wirkungen ; dieses Sprichwort ist 
ein Wahrwort. Gegenwiirtig weiss maii 
durchaus nicht, warum dér Konsum falit. 
Es ist möglich, dass es die Natúr dér 
Sache mit sich bringt, es ist aber auch 
möglich, dass irgend welche kleinliche 
Ursachen, die leicht behoben werden 
könnten. einen Schaden anrichten, dessen 
Grösse gegenwiirtig nicht bemessen wer
den kann. Wir habén erst kürzlich den 
Vorschlag gemacht, dass mán an siimmt- 
lichen bedeutenden Gross- und Klein- 
trafikanten Fragebogen versende. Die 
Fragebogen müssten von Seite dér Ta- 
bak-F'abriks-Stelle aus verfasst werden, 
was das Pabrikat anbelangt, sie müssten 
aber auch von tüchtigen, praktischen 
Administrations - Beamten, welche den 
Verschleiss genau kennen, Fragen ent- 
halten. Diese Fragebogen müssten an 
die F'inanz-Direktionen per Post abge- 
liefert und dórt von Fachmannern in Be- 
zug ihrer Beantwortung gesichtet und 
zűr Grundlage eines vollstiindigen, ge- 
nauen Berichtes aufgearbeitet werden. 
Wenn alsdann die im Lande sich befind- 
lichen 60 Finanz-Direktionen ihre Berichte 
an die Direktionén dér kön. ung. Tabak- 
Regie einsenden wiirden, dann wáre es 
ein Leichtes, die Ursache des Konsum- 
Rückganges festzustellen, Fehler zu 
andern, Neuerungen zu schaffen, den 
Geschmack des Publikums zu befriedi- 
gen, eventucll den Verschleiss prak-

1 tischer zu organisiren, als dies dermalen 
dér Fali ist.

Wir gébén nochmals dieser unserer 
Ansicht hier Raum und glauben nur im 
Interessé des Tabak-Monopols zu han- 

I deln, wenn wir erwahnen, dass dér an- 
haltende Rückgang des Konsums ein 
rasches energisches Handeln erforderlich 
macht. Die Sache erscheint uns diesmal 
nicht so unbedenklich, zumal, wie gesagt, 
dér Rückgang anhaltend und dieser nicht 
siimmtliche Sortén in gleicher Weise um- 
fasst, da muss doch irgendwo ein Haken 

I stecken. Ihn zu t>uchen ist mehr als 
| Pflicht.

Die Zigarren.
Den vielfachen Klagen gcgenüber, welche 

bei uns über die Qualilát dér Zigarren einlau- 
fen, sind wir genöthigt zűr Aufklárung unserer 
Leser folgendes zu sogen :

Es ist wohl richtig, dass in letzterer Zeit 
gerade jene Sorton, welche von den anspruchs- 

| vollsten Rauchern verlangt wurden, in Hinsicht 
ihrer Gűte Vieles zu wünschen übrig lassen. 
Wir habén dies auch kürzlich an dieser Stelle 
ausdrücklich betont und dabei den Wunsch aus- 
gesprochen, dass die Sortén Regalitas, Trabucco 
und Britannica, aus keinen solch herben, kráfli- 
gen Tabak erzeugt werden mögen, wie dies 
einige Zeit hindurch gcschah. Zu unserer Befrie- 
digung konstatiren wir nun, dass die in den 
hauptstádtischen Fabriken in letzter Zeit er- 
zeugten Bb. Britanica und A. Trabucco-Zigarren, 
insoferne eine bessere QualitíU aufweison, als 
namentlich die mit ,,barna“  bezeichneten Zigar
ren dér genannten Sorton ein mildes und an- 
gonehnies Aroma enthalten, das sich beim 
Rauchen kundgibt. W ir wissen nicht, wie es 
koinmt. dass gerade die mit ,,világos‘ ‘ bezeich
neten Zigarren kráftiger sind, als die dunklen 
und wird dieser Umstand auch haupts. îchlich 
die Schuld tragon, wenn mán von zu starken 
Zigarren spricht. Jedenfalls ist es unerkl&rlich, 
dass das kleine winzige Deckblatt, in welcher 
eine zwanzigfach grössere Monge Tabak steckt, 
die Stárke oder die Milde dér Zigarre zu beein- 
flussen im Standé sein soll ; indess, es ist doch 
so und eigenthümlicherweise stimmt die Farbe 
dér Zigarre mit dér Stárke oder Schwáche der- 
selben nicht. Es wird gut sein, wenn die Tabak- 
Verschleisser ihre Kunden darauf aufmerksam 
maciién, dass die dunklen Zigarren keineswegs 
stark, die lichten keineswegs leicht sind. Ein 
Versuch wird jeden Raucher von dér Richtig- 
keit des Gesagten überzeugen.

W ir maciién aber auch darauf aufmerksam, 
dass die dunklen Zigarren weit lángere Abla- 
gerung bis zum Trockenwerden brdürfen, als die 
lichten. Nachdem das dunkle Deckblatt cigent- 
lich dasjenige ist, welches technisch ausgedrükt, 
als ,,gesund“ betrachtet werden kann, da nur 
dieses vollstándig reif ist, so ént hált das dunkle 
Blatt auch ungleich mehr FettstofT, als das 
lichte, weshalb das Trockenwerden dér Zigarren 
nicht so bald erfolgen kann. Um den Raucher 
zu befriedigen, wird daher jeder Kleintrafikant 
praktisch handeln, wenn er sich von diesen



nothwendigsten Ariikéin einen ziemlichen Vor- 
rath anschafft. Es nützt eben nichts Die Zigar- 
ren kommen aus den Fabriken in ziemlich 
nassem Zustande, nachdem es nocli iminer viel 
zu wenig Fabriken gibt, welche den Riesenkon- 
sum nebst Vorrüthen anzufertigen vermöchten. 
Auch rechnet die Fabrikationsstelle mit dem 
Umstande, dass jeder Verschleisser den uuf ilin 
entfallenden, verhídtnissmüssig genügenden Vor- 
ratli hat. Freilicli, so wie wir die Verhültnisse 
keimen, kann das nicht überall zutreffen und 
nachdem mán mit dér Errichtung neuer Trafi
kén nicht spart, so vermag nur selten ein Ver
schleisser sich Vorráthe anzuschatten. In Anbe- 
tracht des sich fortwáhrend verkleinernden Um- 
satzes, welcher durch die Vermehrung dér 
Trafikén entsteht, erlahmt auch das Interessé 
und die Lust Summen zu investiren, welche 
auf Zinsen angelegt, beinahe dasselbe Ertragnis 
sichern würden, als dér Verkauf von Tabak und 
Zigarren eintrügt. Nun aber, fflr all das kann 
doch keineswegs dér Raucher verantwortlich 
gemacht werden. Diesel* kümmert sich um die 
Verhöltnisse nicht und verlangt eine gute rauch- 
bare Zigarre. Wird sie ihm nicht geboten, dann 
klagt und kritisirt er und die Unannehmlich- 
keiten, wie dér Schaden. die hieraus enlstehen, 
fühlt dér Verschleisser. Untcr solchen Umslün- 
den lasst sich daliéi* nichts anderes thun, als 
mit den Thatsachen rechnen und sich ihnen 
fügén. Wer eine Tabaklrafik besilzt und seine 
Kunden halbwegs zufrieden stellen will, dér 
muss darauf seben, dass er zumindest von den 
nothwendigsten Sorlen einen derartigen Vorrath 
hat, dass er stets eine trockene Zigarre zu bie- 
fen in dér Lage ist.

Und noch etwas ! W ir haltén es für noth- 
wendig, dass sich die Verschleisser mit den 
Artikeln derart vertraut maciién, dass sie den 
Kunden zu jeder Zeit Auskünfte über dies und 
jenes zu ertheilen vermögen. Mán verzeiche uns 
die OíTenheit mit dér wir sprehen, alléin wir 
halfen sie fúr dringend nofhwend g. Gegenwár-

j tig ist es nümlich unigekehrt in Bezug dieser 
Auskunftertheilung. Nicht selten hört mán von 
Verschleissern, dass dieser Kunde das und ein 
Anderer jenes behauptet. So komisch es klingt, 
so selu* Thatsache ist es, dass bei uns die Rau- 

í cher die Lehrmeister dér Verkftufer sind. Ware 
; es blos dér Fali, dass dér Raucher seine Mei- 
I nung sagt, so ginge es noch a n ; alléin, die 

sonderbarslen Begriflfe werden in dér Trafik 
: Iául und die Traíikantin immt das alles für 

baare Miinze. Wenn dér Verschleisser oder die 
Verschleisserin ihren Ariikéi genau kenut, was 
dann dér Fali sein wird, wenn sie sich init 
ihm ernst beschüftigt, dann wird erst von einem 
Verschleisser, wie er sein soll, die Rede sein. 
Mán muss dabei durehaus nicht deliken, dass 
es nothwendig ist, Lektionén im Verkaufe von 
Zigarren zu nehmen. alléin, gar so spielend 
leiclif, wie es sich, often gostanden, dér grősste 
Theil df*r Trafikaiilen und Trafikantinen maciién, 
ist das auch nicht. Wir seben uns dazu ge- 
zwungen, all dies zu sagen, nachdem wir liaufig 
solch naive Áusserungen hören, die darauf 
schliessen lassen, dass so Viele, Viele, weder 
den Artikel, noch ihr Geschaft im Geringstcn 
kennen. Die beste Zigarre kann schlecht und die 
schlechte nicht selten gut gemacht werden, 
durch entsprechende Behandlung und Goschafls- 
kenntniss.

Vermischtes.
Ein Preisrauchen. Über einen neuen, ganz 

unsinnigen Sport wird dér ,,Franki’. Presse“ 
aus Neustadt am Mardt berichtet: Am Sonntag 
tagié hier dér pfólzische Rauchverband und 
veranstaltete ein Preiswettrauchen. lm Zigarren- 
Schnellrauchen trug den ersten Preis .1. Klin- 
genberger aus Frankenthal davon. Er blies sei- 
nen Glimmstengel in 2*20 Minuten in die Luft, 
strengte sich aber dabei derart an, dass von 
Zunge und Gaumen sich die liaut lösle. lm

Langsamrauchen holté sich den ersten Preis 
J. Christ aus Neustadt, dér seine Zigarre zwei 
Stunden in Feuer hielt.

Die Erhöhung dér Kohlenpreise. Mán tele- 
graphirt uns aus Berlin: In dér heutigen
Silzung dér Aeltesten dér Kaufmannschaft wurde 
die andauernde Kohlénnolii besprochen und 
erwogen, oh zu dérén Beseitigung ein Kohlen- 
ausfuhrverbot oder die Aufhcbung dér Aus- 
nahmslarife für Kőiden dér Regierung zu em- 
píehlen sei. Die Aeltesten bezweifelten jedoch 
die Wirksamkeit beidéi* Massregeln. Aus Ober- 
schlesieu wird eine Erhöhung des Kohlenpreises 
um 4 Pfennigé per Zentner für 1. Október an- 
gekiindigl.

Erweiterung des Verfügungsrechtes des Auf- 
gebers. Die ungarischen und österreichischen 
Eisenbahnen hielten bislier das Prinzip fest, 
dass Verfügungon des Aufgebers bezüglich Rück- 
oder Weitersenduiig oder Ablieferung des Gules 
an einen anderen Empfünger am Bestinimungs- 
orle nur im Wege dér Aufgabeslation getroflen 
werden können. Dicse llarte dér betriebsregle- 
mcntarischen Zusatzbeslimmungen verursache 
den Partéién insofern Unannehiiiliclikeiten, als 
es sehr liaufig. so namentlich im Getreide- 
handel vorkommt, dass dér Kfiufer aus Ge- 
scháftsrücksichten provisorisch als Aufgeber und 
Empfanger figurirt und es ihm in solchen Fal
ién unmőglich gemacht wurde, über sein eige- 
nes Gul von se:nem Domizil aus zu verfügen. 
Nach wiederholten Reschwerden und langwieri- 
gen Verhandlungen habén sich die Eisenbahn »n 
endlich entschlossen, dem vollkomnien gerecht- 
fertiglen Verlangen dér IIandelskrei.se nachzu- 
geben und wollen in den erwíihnten Fallen 
— vorerst jedoch nur bei Gütern in Wagenla- 
dungen die Verfügungen des mit dem Em- 
pfánger identischen Absenders auch in dér Be- 
stimmungsstation zulassen.

Hilfsrediikleur: Ferdinand Heltal.

„LE GRIFFON" -  -  -  
-  -  -  „LE SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIf lARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintratiken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

GENERAL-DEPOT:

* G O L D Z I E H E R  G É Z A
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