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A dohánytermékek hanyatlása Ausztriában.
• J elszó : Mit definiálni nem lehet,

Monstrumnak nézi azt a tömeg.

A cs. k. osztrák dohányjövedék vezér- 
igazgatója, nemes Kempf Károly dr. nemrégi
ben nyilatkozott a Nene Freue Presse egy 
munkatársa előtt a dohányfogyasztás hanyat
lásáról, mely nyilatkozat újszerűsége miatt 
általános meglepetést keltett. A vezérigazgató 
úr t. i. az influenzában keresi a hanyatlás 
okát és e betegség járványos fellépését okolja 
a miért a bevételek csupán csak január hóban
000.000 koronával kevesebbet tettek ki.

Minthogy a járvány nálunk, Magyar- 
országon is dühöngött és ugyancsak nálunk 
is a bevételek csökkenést mutatnak a múlt 
évihez képest, kötelességünknek tartjuk, az 
említett okról szakértői véleményünket elmon
dani. Alapítjuk ez utóbbit közel negyven évi 
gyakorlati tapasztalatra, mely nélkül bizo
nyára tartózkodtunk volna szembeszállani egy 
véleménynyel, amelyet a es. k. osztrák dohány
jövedék 1 egh ivatott ab b vezetője leadott. Mint 
hogy pedig magtörténhetnék, hogy a mi ille
tékes köreink is osztják e véleményt, érthető, 
ha e kérdéssel kissé közelebbről foglalkozni 
kivárniuk. Mindenekelőtt arra utalunk, hogy 
az influenza mintegy 12 év óta többé kevésbé 
nagy mértékben egész Európában jelentkezik és 
hogy ez évben is nem öltött valami különösen 
rosszindulatú, tartós jelleget. Utalunk továbbá 
arra, hogy éppen azokban az években, a 
melyekben az influenza leghevesebben dühön
gött, az 1894 —  1895 —  189G —  1899 években,

a dohányfogyasztás úgy Ausztriában mint 
Magyarországban aránylag igen magasra emel
kedett. Azonkívül statisztikai adatok alapján 
kimutatható, hogy járványok és dohányélvezet 
között semmiféle összefüggés nincsen.

Azon tényből, hogy a megbetegedettek 
százezrei néhány héten át kevesebbet vagy 
semmitsem dohányoznak, sommiképen sem 
vonható le az a következtetés, hogy ez oka 
lehet a fogyasztás csökkenésének. Mert ha e 
véleményt minden oldalról megvilágítjuk, 
egész más képet nyerünk. Azt találjuk ugyanis, 
hogy szokatlanul nagy mértékben emelkedik 
azon gyártmányok fogyasztása, a melyeket 
nálunk a kis ember, a muukás, az alkalmazott, 
a gyermek élveznek. Honnan van ez? Mert 
dohányzik a felügyelet nélküli munkás és 
alkalmazott, a mit különben a munkaidő alatt 
nem tesznek, mert dohányoznak az iskolás 
gyermekek is, ha az iskolák be vannak zárva 
és végül mert a dohán)7, szivar és szivarkáért 
kiadott pénzt senki sem takarítja meg, mivel 
a betegek dohánykészletüket elajándékozzák 
vagy pedig kiállott betegségük után kétannyit 
dohányoznak.

Ez állítás valóságáról igen drasztikus 
módon meg lehet győződni oly helyeken, a hol 
orthodox zsidók szombati napokon nem 
dohányoznak. Azt hihetne az ember, hogy az 
a néhány ezer zsidó, a kik szombaton a 
doliányzat élvezetétől tartózkodnak, bevételi 
csökkenést jelent a dohányjövedéknek; csak
hogy ily napokon ezen dohányosok helyébe 
más ezer és ezer dohányos lép, a ki ép szom
baton ér rá dohányzó kedvét kielégíteni, hét-
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köznapon pedig nem és a kik igy titokban 
dohányoznak; szaporítja a dohányosok töme
gét ily napokon ezenfelül nagyszámú más 
vallása munkás és alkalmazott, a kik ép 
ilyenkor dohányozni tudnak, a mennyiben 
szolgálataikért legtübbnyire külön díjazásban 
részesülnek.

De egyébként sem lehetne az influenzát 
a jövedelemcsökkenésért felelőssé tenni, ha 
valamennyi influenzabeteg teljesen tartózkod
nék is a dohányzástló, a mi szintén nincs 
meg a valóságban. Nagyon súlyos betegnek 
kell lennie annak, a ki betegsége alatt is itt- 
ott nem érez kedvet a dohányzásra, egészen 
eltekintve attól, hogy a teljes gyógyulást 
amúgy is legtübbnyire nők és gyermekek vár
ják be az ágyban.

Nem az influenza tehát az. a mi a 
dohányfogyasztást megkárosítja és az a napi 
20,000 kor. bevételi csökkenés, mely Ausztriá
ban kimutatható, egész más okokra vezetendő 
vissza, mint arra az enyhe és veszélytelen le
folyású influenzára. És itt azt hiszem elérkez
tünk ahoz a ponthoz, a hova tulajdonképen 
kiakartunk lyukadni. Merész állítás lenne, ha 
azt mondanék, hogy az osztrák dohánytermé
kek fogyasztása elérte tetőpontját; mindazon
által bizonyos vonatkozásban ezt a körülményt 
ist szem előtt kell tartanunk a kérdés meg
ítélésénél.

Nézetünk szerint a szivar és szivarka 
fogyasztása igen is elérte legmagasabb fokát 
(és ez szól úgy Ausztriának mint Magyar- 
országnak), ha a két dohányjövedék nem siet 
az újkor megváltozott ízlésével számot vetni. 
Mindkét dohányjövedék általános elárusitásában 
kevés kivétellel majdnem az összes fajok ugyan
azon név alatt fordulnak elő ma, mint fél 
illetve egész évszázaddal ezelőtt. Nem elég, 
hogy a dohányos semmi újdonságot nem kap 
elébe adják ugyanazokat az erősen pácolt, 
maró izü dohányfajokat, miket már az öregapja, 
a kinek jobb tüdeje volt, szítt. Ha a közönség 
ízlése nem fordult volna gyorsan és erélyesen 
a mai alakban kapható szivarka felé, bizonyára 
még ma is élveznék azt az osztrák eredetű 
„dupla szivarkát11, mely hüvelykujjnyr vastag
ságú, tollszár hosszúságú volt és melynek 
hüvelye alig volt valamivel vékonyabb a cso- 
magoló-papirnál. A szivar tekintetében, sajnos

nem nyilatkozott meg a dohányzó közönség, 
nek óhaja oly világos módon és mert ez nem 
történt, mert a „Cuba“ , „Portorico" a „vegyes 
külföldi11 meg a „hosszú11 még mindig ezen 
tisztes régi nevek alatt léteznek, <i dohány- 
jövedék kielégittetnek véli a közönséget. Azon
ban tekintsünk csak kissé Németország g.\vi
tása és gyártmányai felé. Minden nap uj 
neveket, uj formákat hoz forgalomba, ks ezt 
kívánja a dohányos éppúgy, mint a hogy más 
cikkek fogyasztói változatosságot kivannak 
forma, alak és név tekintetében. Sőt a dohá
nyos igénye e tekintetben sokkal nag\ óbb, 
mint más élvezeti cikk fogyasztójának igénye, 
mert egy szivarfaj megítélésében a szemnek is 
jut szerepe. És mit nyújtanak erre vonatko
zólag adohányosnakAusztria-Magyarországon .J
S om m if í Ama, V r l l f c (

év óta gömbölyű szivarok helyett préseiteket 
gyártanak, semmi sem történt, a mi a szemet 
megvesztegetné, azt a fáradságot sem vették 
Ausztriában, a szivarokat modern jól hangzó 
nevekkel ellátni.

És mi itt Magyarországon szenvedünk 
alatta. Minthogy ugyanis a két jövedék között 
fennálló megállapodás értelmében változtatások 
csak kölcsönös egyetértéssel eszközöl betűk, nem 
használnak a vezető férfiak legjobb szándékai 
sem semmit abbeli törekvésükben, a dohány- 
monopoliumot modern, haladó módon kialakí
tani. És ezért csökken a dohánytermékek fo
gyasztása nálunk is, nem pedig az influenza 
miatt, mert csökken jelenleg is és fog csök
kenni mindaddig, mig valakinek meg nem jön 
a bátorsága arra, hogy azt a tisztes, öreg 
copfot végleg eltávolítsa.

Legyenek drágábbakká a dohánygyártmányok?
Feltétlenül! és nem csak ezen lapban f. évi már

cius hó 1-én megjelent cikkben felsorolt indokoknál 
fogva, hanem a ládakérdés méltányos megoldása 
miatt is.

Nézzük a magán termelőket és gyárosokat, azok 
a ládákbani csomagolásnál — ha a ládák árát fel nem 
számítják, azoknak az árával sem a nagykereskedőt— 
sem a kereskedőt meg nem terhelik, hanem a ládáknak 
az árát a szállított áruba, gyártmányokba számítják 
be és igy a ládáknak az ára nem a kereskedők, hanem 
1000 meg 1000 vevő közt oszlik meg.

Ha pedig a termelő vagy gyáros a ládák árát a 
kereskedőnek felszámítja, akkor a kereskedő a ládák
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árát a fogyasztó közönségtől veszi be és úgy van az 
a szárazon vagy vizen leendő szállítási költségeknél is. 
— Azt a jövedéknél a dohánynagyárus meg nem teheti — 
tehát határozottan megkárosul, mert a dohánynagyárus 
a dohánygyártmányok után megállapított eladási árakon 
felül még egy ('/*) fillérrel sem kérhet többet, — az 
eladási jutalék pedig még arra sem elegendő, hogy az 
üzlethelyiségnek évi bérét, adót, illetéket, segédszemély
zetet, fűtést, világítást stb. fizesse meg.

De ha nem tévedünk — a dohánynagyárus nem 
csak a ládák beszerzési költségeit — illetve tisztán a 
ládát fizeti meg, hanem a dohánygyárból a dohányáru
raktárakba történt szállítási költségeket is t. i. az üres 
láda vagy jobban mondva a deszkák súlya utáni szál
lítást is, mert különben megfoghatatlan, hogy a dohány- 
nagyárusok még a kisebb gyártmányládák után is oly 
horribilis összegeket fizetnek. Lásd drama, Virginia és 
és magyar szivarka ládákat.

Az intéző körök pedig a dohányeladást kereske
delmi szellemben is intézve, a dohánygyártmányok 
áremelkedésével —-  különösen a már használt gyárt
mányládákat — melyek a dohánynagyárusokhoz már 
sérült állapotban érkeznek és igy már nem is értéke
síthetők — feltétlenül ingyen kiszolgáltathatnának.

Áremelkedés ajánlható a filléres szivarkáknál is 
a hol 2 dbot 3 fillérre lehetne tenni és igy a láda még 
a szállítási költség — nem a csekély vagy semmi 
haszonnal dolgozó dohánynagyárusokat terhelné meg — 
hanem a dohányzók milliói, egyénenként csak néhány 
fillérrel, sőt ebből az áremelkedésből, mivel a közönség 
azt mint élvezeti cikkből származót szívesen tűrné, 
még ágyukra is jutna.

A nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium XIII. 
ügyosztályának bölcs vezetői, kik már évek hosszú 
során át a dohányjövedék fejlődése fölött mérhetetlen 
tapintattal őrködnek, módot fognak találni, hogy a ten
gődő dohánynagyárusok ezen igazságtalan terhek alól 
felszabaduljanak, illetve az úgynevezett »edények« meg
fizetése alól felmentessenek, ha csak is az Ausztriával 
való közösség egy főakadályt képezni nem fog.

_________________________________ Er, ___

_______ A temesvári m. kir. pü. igazgatóságtól._______

23.095 sz.
IV. !)0f>.

Ajánlati hirdetmény.
A temesvári kir. pü. igazgatóság kerületében fekvő 

Detta nagyközségben a dohánynagyáruda kezelése el
halálozás folytán más vállalkozóra lévén bízandó, e 
tárgyban folyó 1905. évi május hó 3-án a kir. pü. 
igazgatóság főnökének hivatalos helyiségében d. e. 
10 órakor Írásbeli zárt ajánlat utján versenytárgyalás 
hirdettetik.

A versenytárgyalásban részt venni kívánók, saját
kezűig aláirt és 1 koronás bélyeggel ellátott lepecsételt 
ajánlataikat 1905. évi május hó 2-án délelőtt 9 óráig 
alólirt pü. igazgatóság főnökénél nyújtsák be.

Bánatpénz fejében 800 k. készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban melléklendő

Csatolandó az ajánlattevő magyar honosságát, 
nagykorúságát, polgári állását, erkölcsi megbízhatóságát 
és vagyoni állapotát igazoló bizonyítvány.

A vállalkozóra nézve mérvadó feltételek, kötele
zettségek és az ajánlatok mikénti szerkesztésére nézve 
az érdeklődők a temesvári kir. pü. igazgatóság IV-ik 
ügyosztályában és a verseczi pü.-őri biztosságnál 
részletes felvilágosítást szerezhetnek.

Temesvár, 1905 márczius hó 22-én.
Solym áry.

169/IV/905.

A J Á N L A T .

A dési m. kir. pénzügyigazgatóság részéről ezen
nel közhírré tétetik, hogy a bethleni dohánynagyáruda 
kezelésének biztosítása végett Írásbeli ajánlatok útján 
1905. évi május 8-án d. e. 9 órakor ezen kir. pénzügy
igazgatóság hiv. helyiségében versenytárgyalás fog tar
tatni. Az Írásbeli ajánlatok 1905. május 7-én déli 12 
óráig a pénzügyigazgatóság főnökénél személyesen vagy 
posta útján benyújtandók.

Az ajánlat tárgyát csak a dohány forgalom után 
járó tőzsdíj képezi A  jogosítvány elnyerésére annak 
lesz kilátása, aki erre alkalmasnak találtatik és a ki a 
százalékokban kifejezendő legkisebb tőzsdíjt követeli 
mindazonáltal a kincstár fentartja magának azt a jogot 
hogy a versenyzők közül szabadon választhasson, miért 
is egyik ajánlattevő sem emelhet kifogást azért, ha ol
csóbb ajánlata cl nem fogadtatik.

Az eddig dohánynagyárus, a ki egyszersmind a 
bélyeg és váltó űrlapok eladását is 1'YieYo tőzsdíj mel
lett eszközölte, a dohánynagyáruda kezeléséért a közön
séges anyag nagybani elárusítása után 1*8 azaz egy 
egész és nyolctized százalék tőzsdíjt élvezett.

A dohánynagyáruda nyers forgalma a közönséges 
anyagot illetőleg egy évi időtartamra 82,882 korona 30 
fillér, bélyeg és váltó űrlapokban pedig 7894 korona 
10 fillér volt.

A nagyáruda kezelésével a bélyeg és váltó űrla
pok eladásának kötelezettsége 15%  eladási jutalék él
vezetével van egybekötve. Az összes dohány anyag a 
kolozsvári m kir. dohány raktárból lesz a dohány gyárt
mányok eladására vonatkozó szabályok 16. §. második 
bekezdésében foglaltak szerint minden 8 napban egyszer 
beszerzendő még pedig azon kötelezettséggel, hogy az 
anyagkészlet szállítására szolgáló tartályokat vállalkozó 
a megállapított eladási ár megtérítése mellett tulajdonul 
átvenni köteles.

A nagyárus a dohánynagyárudai ügyvitelért, mely- 
lyel mindig kisárulási jog van összekötve, az árulásra 
beszerzett dohánygyártmányok összegétől járó százaié-
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kos tőzsdíjban részesül, mely tőzsdíj a szállítási cs 
egyéb kezelési ki idások levonása után annak tiszta 
jövedelmét képezi. Ugyanezért a kincstár az árudánál 
semmi egyéb jövedelmet, sem a versenytárgyalás alap
jául szolgáló forgalom változatlan fentartását nem biz
tosítja s e címen vagy bármi okból is tőzsber emelé
sére irányzott kérelem feltétlenül el fog utasíttatni s 
bárminemű kárpótlási igények figyelmen kívül fognak 
hagyatni.

Köteles lesz vállalkozó a dohánynagyáruda keze
lését 1905. junius 30-án átvenni s már ezt megelőzőleg 
a fogyasztási viszonyoknak megelőzőleg 14 napi tarta
lék készletet 3200 korona értékben beszerezni és foly
ton érintetlen teljességben fentartani s ezenkívül a szük
séglet igényelte anyagkészletet is beszerezni.

A dohánynagyáruda és ezzel kapcsolatos kistőzsde 
Bethlen község élénk forgalmú helyén száraz, tiszta 
bolti és külön raktári helyiségben személyesen kezelendő 
s a dohány eladási szabályok 44. §-ában részletezett 
könyvek kifogástalanul vezetendők.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében a fent 
megjelölt csonkíthatlan dohány anyag készlet érték
összegének megfelelő 10% azaz (320) háromszászhusz 
korona a dési m. kir. adóhivatalnál készpénzben vagy 
állampapírokban — esetleg állami biztosítékul elfogad
ható más értékpapírokban — melyek azonban a tőzsdén 
jegyzett érték 20’/0-ának le vonása mellett fogadtatnak 
el pénzügyi letétbe helyezni s arról szóló eredeti nyug
tát a fentebb megbatározott nap déli 12 óráig benyúj
tandó 1 koronás bélyeggel ellátott lepecsételt és saját- 
kezüteg aláirt ajánlataikhoz mellékelni és magát az így 
ellátott ajánlatot következő cím alatt ajánlat a Bethlen 
községében megürült dohánynagyáruda elnyerése iránt 
a dési m. kir, pénzügyigazgatóság főnökének saját ke
zéhez beküldeni.

Egyebekben a dohány gyártmányok eladására vo
natkozó s ezen kir. pénzügyigazgatóságnál megtekint
hető szabályok a mérvadók.

Dés, 1905. április 7-én.
M. kir. pónzügyigazgatóság.

E lső  leánykiházatá.si E g y le t  m  sz. Az
intézet 42-ik rendes közgyűlése március hó 30-án a tagok 
élénk és nagyszámú érdeklődése mellett tartatott meg- 
Az intézet ősz elnöke Schwarz Ármin, az ülést meg
nyitván, miután kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
a röviddel ezelőtt elhunyt Kohn Károly alelnök szemé
lyéről, gyöngélkedése folytán az elnökletet dr. Wittmann 
Mór alelnökre ruházta át.

Az előterjesztett igazgatósági jelentés és mérleg, 
melyből kitűnik, hogy az intézet az 1904. évben is 
örvendetesen gyarapodott és hogy 1,028.053 kor. 94 
fillér biztosított tőke kifizetése daczára a tartalékok 
11,519.464 K. 26 f.-re emelkedtek a múlt év 10,520.392 
K. 67 fillérjével szemben; továbbá, hogy a kezelési 
feleslegből, 172,618 K. 36 fillérből az alapszabály szerű 
javadalmazások levonása után a bizt. tőkék felemelésére 
szánt alaphoz 86,309 K. 18 fillér, a külön tartalékhoz

34,523 K 67 fillér és hiv. nyugdíjalaphoz 5000 korona 
csatoltatott: néhány tag hozzászólása után tudomásul 
vétetett és a felmentvény megadatott.

Dr. Bácskai Albert és Kalmár Sándor sz öv. tagok 
azon támadásokra vonatkozólag, melyeket az elmúlt 
esztendőkben röpitatokban és hírlapi cikkekben az 
intézet ellen felhoztak, több írásbeli kérdést intéztek a 
társulat igazgatóságához. Elnöklő dr. \\ ittmann Mór a 
legbehatóbb és legtüzetesebb módon válaszolt ezen 
kérdésekre, még pedig az eddigi közgyűlések által jóvá
hagyott mérlegek és igazgatósági jelentések nyomán, 
bebizonyítva azt, hogy mindezen támadások részben 
félreértéseken részben pedig rosszindulaton alapszanak. 
A felügyelő-bizottság elnöke, dr. Alexander Bernát a 
felügyelő-bizottság nevében kijelenti, hogy éppen tekin
tettel ezen támadásokra, kötelességüknek tartják, hogy 
újból való megválasztásuk esetére, ezen tisztségükön 
megmaradjanak

Elnöklő dr. Wittmann Mór válaszadása egyhan
gúlag tudomásul vétetik és dr. Orosz Sándor és Dósa 
Kálmán szöv. tagok indítványára az igazgatóságnak, 
Schwarz Ármin elnöknek, Kohn Arnold vezérigazgatónak 
a felügyelő-bizottságnak, a választmánynak és a hiva
talnoki karnak köszönet, bizalom és elismerést szavazott 
meg a közgyűlés, melynek napirendje evvel véget ért.

K e r e s t e t i k .
N agyobb vidéki városban  k is - és  kabin leges ség i 

árudával összek ötö tt d ohánytőzsde részére  m int ü zlet
v ezető  k erestetik  Jó m egjelenésű , kellő  in telligen liáva l bit ó 
egyén k i a kön yvelést is  érti. .Szakmában já r ta s o k  előn y 
ben részesülnek .

A já n la toka t b izonyítván y m ásolattal, fize tés i ig én yek  
m eg jelö lésével „D ohány" je l ig e  alatt o lap kiadóhivatala  
továbbit.

n m ii t i iu i i i i iM iM i im i i i im i i i im i im i i i iH i i i i i i i i i im i i i i iM i i i i im m im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i -

| szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- I 
§ hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére | 
= ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- 1 
1 nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és | 
| különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- | 
5 lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. = 
1 Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek | 
| mellett, hozza forgalomba az Elster ÓS Topf ezég | 
| a „Bourbon'1 szivarkahüvelyeket, a melyek az | 
I  inreális versenyt kizárják A „Bourbon" hüvelyeket i  
| kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- | 
| árusító u. m. Hlrsch Jakab budapesti, továbbá az | 
1 aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- I 
1 vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- I  
i brucki stb. különlegességi árudák. E lster és T opf | 
I lembergi ezég kívánatra szívesen szolgál minták- | 
i kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és i 
| különlegességi árudák részére biztosított előnyök | 
: megtudhatók. |
Ti i i  i m f i i N i i i m i M i i i M H i i i i i i i i i i i i i t  m i n i  u n t  m i n i  i i i i i i i i i H  m i n i  i i i i i i i i i n  m m  H i n n i ,  H I a i m i n m



Deutscher Theil.

„DONANYARUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK 6R0SS- UND KLEINVERSCNLEiSSCR UNCARNS)

IN H A L T  : Dér Rückgang dér T.bakprodukte in Oesterreich. Vermischte

Dér Rückgang dér Tabakprodukte in Oesterreich.
Jelige: Was mán nicht (lefiniren kaim,

Das sieht mán für ein Monstrum an.

Dér Generaldivektor dér k. k. öster- 
reichisclien Tabak-Regie Dr. Kari Edler von 
Kempt, gab kürzlich einem Mitarbeiter dér 
„Neuen Freien Presse eine Auskunft wegen 
dem Rückgang des Tabak Consums, welche 
wegen ilirer Neuheit allgemein überasclite. 
Dér Herr Generaldirector maciit nilmlich die 
Influenza fiir den Ausf'all verantwortlich und 
meint, dass das epidemische Auftreten dieser 
Krankheit es verschuldet habé, wenn das 
Minus in den Einnahmen für den Monat 
Januar alléin 000,000 Kr. betritgt.

Nachdem auch bei uns in Ungarn die Epide- 
mie geherscht liatte und aucli bei uns eine be- 
deutende Mindereinnalime ígegenüber dem 
Vorjahre zu verzeichnen ist, haltén wir uns 
für verpflichtet, über das vorgebrachte Motiv 
unsere faclimünnische Meinung zu sagen. 
Diese Letztere basirt auf einer beinahe 40 
jahrigen Erfahrung im praktisch bethatigtem 
Sinne, sonst hfitten wir es gewiss unterlassen 
einer Meinung entgegenzutreten, welche dér 
berufenste Leiter dér k. k. Tabakregie in 
Oesterreich abgegeben hat. Nachdem aber diese 
Meinungsabgabe víelleicht auch bei uns von 
competenter Seite aus getheilt werdenkönnte, 
wird mán es begreitlich finden, wenn wir dér 
Angelegenheit ein wenig nüher treten. Vor 
Allém verweisen wir darauf, das seit ungefahr 
12 .Tahren, die Influenza bald minder, bald 
stürker in ganz Európa auftritt und dass sie 
auch dieses Jahr keinen besonders bősen, an- 
lialtenden Charaktcr angenommen liatte. Des 
Ferneren verweiseu wir darauf, dass gerade 
in jenen Jaliren, in welchcm die Influenza 
am stflrksten wüthete, in den Jahren 1894, 
1895, 1890, 1899, dér Consum dér Tabak
produkte in üsterreich, wie auch in Ungarn, 
verlniltnismilssig selír hocli stieg. Ausserdem

lásst sicli an dér Hand statistischer Daten 
nachweisen, dass Epidemien und Tabakgenuss 
durchaus miteinander nichts zu schaífen habén.

Aus dér Thatsache, wonacli Hundert- 
tausende Erkrankter innerlialb einiger 
Wochen weniger oder garniclit rauchen, lasst 
sicli keineswegs dér Schluss zielien, dass 
dies dér Grund eines Minderconsums sei. 
Denn, wenn mán diese allerdings leichte 
und wohlfeile Behauptung aufstellt, miisste 
mán auch sofort die Ivehrseite dér Saclie be- 
trachten um seiner Meinung sicher zu sein. 
Diese Kehrseite aber zeigt uns ein ganz 
anderes Bild. Wir linden namlich eine ganz 
ungewöhnliche Vermehrung des Consums 
jener Fabrikate, welche bei uns dér kleine 
Mann, dér Ar bei tér, dér Angestellte, das Kind 
raucht. Woher das kommt? Weil dér unbe- 
aufsichtigte Arbeiter und dér Angestellte 
rauchen, was sie sonst wahrend dér Arbeits- 
stunden nicht zu thun pfiegen, weil die 
Schulkinder, wenn die Schulen geschlossen 
sind ebenfalls rauchen und weil scliliesslich 
die für Tabak, Zigarren und Zigaretten 
verausgabten Gelder nicht erspart werden, 
denn die Kranken verschenken ihre Zigarren 
und Zigaretten, was sie sonst nicht thun, 
oder sie rauchen nach überstandener selír 
kurzer Krankheit doppelt so viel.

Die Wahrlieit dieser Behauptung liisst 
sich iibrigens ganz drastisch in solchen Orten 
constatieren,wo orthodoxe Juden anSamstagen 
nicht rauchen. Mán vermeim, dass die paar 
Tausend Juden, welche sich an Samstagen 
des Genusses des Rauchens enthalten, eine 
Mindereinnahme für die Tabak-Regie bedeuten; 
indess entstehen an solchen Tagén anstatt 
dieser Raucher, andere Tausende Rauclier, die 
an Samstagen gerade Zeit haban ihrem 
Rauchvergnügen zu frölinen und an Woclien- 
tagen nicht und die daliéi- im Geheimen 
rauchen; ferner eine erkleckliche Zalil christ- 
liclier Arbeiter und Angestellte, welche
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gerade damals rauchen können, da ihnen für 
ihre Arbeiten háuflg ein separater Lohn zu 
Theil wird.

Mán könnte aber auch kaum die Influ
enza für den Ausfall in den Einnahmen 
verantwortlich maciién, wenn sammtliche 
Influenza Kranke sicli aucli des vollstandigen 
Genusses des Rauchens enthalten würden, 
was ebenfalls niclit zutrifft. Dass mus schon 
ein Schwerkranker, oder Sonntagsraucher sein, 
dér niclit Lust empfindet auch wahrend dér 
Krankheit liie und da zu rauchen, ganz ab- 
gesehen davon, dass zumeist Frauen und 
Kinder, die vollstandige Genesung im Bette 
abwarten. Wie gesagt, die Influenza ist es 
niclit, welcbe dem Tabakconsum Scliaden 
zufügt und die 2000 Kronen taglieher Minder- 
consum, welche die Versclileissladen in Oster- 
reich ergeben, müssen auf ganz anderen Ur- 
saclien zurückzufüliren sein, als diejenige einer 
liarmlosen Grippe, als welche die Epidemie 
vermöge ilires gefalirlosen Ausganges auch 
bezeichnet werden muss. Und da glauben wir 
eben dórt angtlangt zu sein, wo wir eigent- 
licli liinaus wollen.

Es wilre zu kühn wollten wir behaupten, 
dass dér Consum dér öster. Tabakprodukte 
seinen Kulminationspunkt erreicht hat; gleicli- 
wohl müssen wir in gewisser Beziehung auch 
diesen Umstand bei Beurtheilung des Ganzén 
in Combination ziehen.

Dér Consum dér Zigarren und Zigaretten 
hat eben, unserer Meinung nacli seine hüchste 
Ziffer erreicht (und das gilt eben so für die 
österr. wie für die ungarischen Fabrikate) 
wenn die beiden Tabak Regien niclit rascli an 
die Arbeit gelien, dér Neuzeit in Hinsicht des 
Geschmackes Rechnung zu tragen. In dem 
allgemeinen Verschleiss beider Tabak [Regien 
befinden sich mit geringen Ausnahmen, fasst 
allé Sortén unter denselben Namen wie vor 
einem halben, beziehungsweise ganzen Jahr- 
hunderts. Nicht genug, dass dem Raucher 
keinerlei Neuheit geboten wird, erhíilt er die
selben stark gebeizten, scharf schmeckenden 
Sortén, die schon sein Urgrossvater dér bessere 
Lungen hatte als er, geraucht hatte. Híftte 
sich nicht dér Geschmack des Bublikums 
rascli und energisch dér Zigarette in heutiger

gestalt zugewendet, wir müssten wahrlich 
no eh heute, die in Oesterreich erfundene 
„Doppelzigarette“ rauchen, die so dick 
war wie ein Federhalter und dérén Hülse 
aus einem Papier bestand, welchcs nur wenig 
dünner war, als das Packpapier.

Leider hat die Rauchenvelt ihre Wünsche 
bei den Zigarren nicht in solch eklatenter 
Weise kundgegeben und da dies nicht 
geschieht, die „Cuba" ,,Portorico“ die „ge- 
mischte Auslander“ und die „Lange“ noch 
immer unter diesen altehrwürdigen Namen 
bestelien, vermeint die Tabak-Regie das Pub
likum zufrieden gestellt ; indess, mán be- 
trachte nur einmal die Fabrikation und die 
Fabrikate in Deutschland. Jeder Tag bringt 
neue Namen, neue Főimen in den Handel. 
Und das wünsclit dér Raucher, geradeso, wie 
die Consumenten jeden anderen Artikels, Ab- 
wechslung in Form, Gestalt und Namen eines 
Consumartikels wünschen.

Dér Raucher bedarf sogar noch weit mehr 
dér Abweclislung in Hinsicht dér ihn gebo- 
tenen Sortén, als dér Consumcnt eines ande- 
ren Genussmittels, denn er nimmt auch das 
Augc bei Beurtheilung einer Sorté zu Hilfe. 
W as wird aber dem Raucher in dicsér Bezie
hung in Oesterreich-Ungarn geboten ? Niclits : 
Mit Ausnahme jener Veründerung, dass mán 
seit 15 Jaliren die Zigarren anstatt rund, 
gepresst liefert, ist gar niclits geschehen, was 
das Auge des Kaufers bestechen soll, wie ge
sagt maii hat sich in Oesterreich nicht einmal 
die Mühe gonommen, moderné, gut klingende 
Namen den Zigarren zu gében.

Wir in Ungam leiden darunter. Da 
namlieh eine Vereinbarung dér bei den Regien 
gemass, Veranderungen nur mit gegenseitigom 
Einverstandnisse vollzogen werden dürfen, 
nützen die besten Intentionen dér leitenden 
Miinner niclits, 11111 das Tabakmonopol in mo
dernéi', fortschrittlicher Weise, auszugestallten. 
Und darum fitllt dér Consum dér Tabak
produkte auch bei uns, nicht aber wegen dér 
Influenza, denn er falit auch gegenwartig und 
wird insolange falién, bis mán nicht den alt
ehrwürdigen grauen Zopí zu ontfernen den 
Muth habén wird.
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Vermischte Nachrichten.
D ie jiin g ste  T a b a k e rn te  a u f K uba,

dérén Deckblatter bei uns bekanntlich vielfach vervven- 
det werden, soll ziemlich ergiebig ausfatlen. Auch 
heisst es, dass die hellen Deckblatter vorvviegend sind.

K o n liu ro n z u n te r  den T ab ak ver- 
sch le issern . Wiederholt maciién vvir darauf auf- 
merksam, dass es streng verboten ist den Kunden vvelche 
Tabak, Zigarren oder Zigaretten kaufen. Provisionen zu 
gevváhren, oder ihnen Credit einzuráumen, dem Kaufer 
überhaupt solche vortheile einzuráumen, die einer 
Konkurenz gleichkommen.

Nachdem uns seit einigerZeit Klagen zukommenj 
dass manche Kleinverschleisser diese Vorschrift ausser 
Acht lassen, warnen wir nochmals dringend davon, 
obgleich vvir voraussetzen, dass derartige Manipulatio- 
nen nur die neueren Tabakverschleisser, vvelche das 
Geschaft noch nicht kennen veranlassen.

»Liittle H u n g a ry .*  Gelegentlich eines l''estes 
vvelcher dér Ungarisch-Republikanische Club in Nevvyork 
zu Ehren des Prasidenten dér Republik Rooaevelt 
feierte, vvar es zum erstenmale, dass dér Prasident eine 
Cigarette rauchte. Die Firma E. A. Condor & Comp- 
erhielt namlich vöm Báron P e le r  H erzog  de Csete 
dem Chef dér Firma M. L. H erzog  & Comp. den 
Auftrag für dieses Fest, direct Cigaretten anzufertigen, 
aus dem feinsten türkischen Tabak, den die Firma 
hiezu lieferte. Die Cigarette vvar von besonderer grösse 
und mit dér amerikanischen und ungarischen Flagge 
geschmiickt. Bei dem Bankette vvelches eine fabelhaft 
hohe Summe kostete, wurden die von dem Báron 
P eter  H erzog  gespendeten Cigaretten, vvelche je 100 
Stück in einem kostbaren Kiistchen verpackt vvaren, 
geraucht und soll, vvie amerikanische Blátter melden, 
es noch niemals Cigaretten solcher Qnalitat gegeben 
habén. Prasident Roosevelt dér, vvie gesagt, kein 
Raucher ist, dürfte somit nach dem Genusse dieser 
Cigarette einer werden.

Gleich.es R e c h t fü r  A llé ?  lm vergangenen 
Jahre vvar es, vvo ein Bevverber, vvelche eine zu geringe 
Yerkaufspro vision angeboten hatte und daher die Licenc 
erhielt, nachtráglich bittlich eingeschritten vvar, dass 
mán ihn diese Verkaufsprovision erhöhe, indem er 
nachgevviesen hatte, dass die Rostén den Nutzen voll- 
stándig verschlingen. Mán bedeutete den nunmehrigen 
Grosstrafikanten, dass er nur im VVege einer neuen 
Konkursausschreibung sóin Ziel erlangen könne. Es 
geschah dies und die Provision wurde erhöht, denn es 
fand sich eben kein zweiter Bevverber, dér sich ver- 
rechnete, Ktirzlich wurde einem Tabak Grossverschleisser 
brevi manu die Provision erhöht oline Konkursaus
schreibung, vvelche für diesen Fali in den Vorschriften 
verlangt vvird.

Unseres Wissens tragt die betreffende Grosstrafik 
rein 10000 Kr, nach dem früheren Prozentsatze. Da 
jedoch dér Eigenthümer derselben das Geschaft selber 
zu fiihren nicht in dér Lage ist, daher zu demselben 
einen Compagnon aufnehmen nvusste, so wáre ja dér 
reine Nutzen um die halfte für dér Besitzer dér Gross- 
Trafik gesunken, vvenn das k. u. Finanz Ministerium 
kein Einsehen gehabt und die Provision auf kurzem 
VVege erhöht hatte. Wir aber fragen, ob es ein gleiches 
Recht für Allé gibt, nicht nur auf dem Papier, sondern 
auch in dér Praxis? Wenn mán in dieser Form Gnaden- 
gehalter ertheilen vvill, dann thue mán diess aus dér 
eigenen Tasche und nicht aus dem Steuergroschen dér 
Staatsbürger.

O vation . Gelegentlich dér Erneuerung des 
Direktors dér k. u Tabak Régié Gábriel M adarassy  
zum vvirklichen Ministerialrath, versammelten sich die 
Beamten in dem Bureau des verehrten Chefs, dem sie 
ilire Freude und ihre Glückvvünsche anlasslich dieser 
Ernennung verdolmetschten. Dér Herr Ministerialrath 
vvelcher die Werthschátzung und Liebe aller seiner 
Beamten im vollsten Maase geniesst, dankte gerührt für 
die ihm zu 'i'heil gevvordene Ovation und erbot sich 
für die Zukunft die für ihn vverthvolle Sympathie des 
Beamten Corps.

.̂11111111111111111111111111
Budapesti közúti v a sp á ly a  t á r s a s á g .

H i r d e t m é n y .
A  Budapesti közúti vaspálya társaság

X L-i k r  e n d e s  k ö z g y ű l é s e
f .  évi áp rilis  hó 2 9 -é n  délután 3 l/s ó r a k o r  a társaság igazgatósági épületében V., Lipót-
körút 22. szám alatt fog megtartatni. N a p i r e n d :

1. Határozat az igazgatóság évi jelentése tárgyában, előterjesztése az lílOi. évi zárszámadásnak, mérlegnek

1 vasút és a Budancst-uincst-rákospalotai villamos közúti vasút részvénytársaságoknak a budapesti közúti vaspálya |
I társaságba való beolvasztása tárgyában ; b) a társasági alapszabályok 15., 20., 27. és 10. §§-amak módosítása ;
| tárgyában. 5. Az igazgatóság kiegészítése.

A z  ig a zg a tó sá g . |
.... ................................... ..... „I..... I..................1.......................... •■Iliim...........................» ................ ............................... .....Ili................. MIII..........I.....Ili-
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A legjobb gyúfa m

a legolcsóbb!!
1  

m mI  ®

Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

BiztooSági gyújtó:
Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegráf »

Honvédszobor gyújtó 
Millenium >
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Szaloo gyújtó:
Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil » 
Pearlmatches.

m
m
m
m
mE ie n  fajok, k itűnő m inőségük nél fogva , több v ilá g k iá llítá so n  n y e rtek  d ija k a t, §Í! 

legn tóbb  P á risb a n  1900-ban, G ran d  P r ix -t  és a ra n y  érm et (P o ja tz i czég.) ^

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :  1
DARVAS S. és TÁRSA L O T T E R  R á O S T  »

V ., H o ld -n tcza  9. V I ., K e m n it .e r -u tc z a  10. ^

F?lt(iQÖ üjdoQság.
Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat -

Legjobb valódi fra ix z ia

j szivarkapapir és szivarkahüvely.
Gyári raktár:

G oldzieher Gézánál
Budapest, V., Báthory-utcza 7. szám.

DELICE

11053 905. Nyomatott Lobiovit, Z8ÍRmonJ k«nyv„yomdájáb»». Hu.tapcst, VII.. Csömöri-ut 40.
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