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A dohány és szivaríogyasztás csökkenése.
Általánosságban állíthatjuk, hogy a dohány 

és szivarfogyasztás tetemes visszafejlődést mu
tat úgy nálunk, mint Ausztriában.

Vannak ugyan fajai és fajtái, a mi dohány
jövedékünk gyártmányainak, melyeknél e vissza
fejlődés észre nem vehető, vannak bevételi for
rásai az egyedárúságnak, melyek e csökkenést 
vissza nem tükröztetik, de általánosságban kon
statálható a fogyasztás csökkenése.

Ha e jelenség okait keressük, számos látszó
lagos okát fogjuk találni ennek, de ha mélyeb
ben behatolunk a dolog lényegébe, ha nemcsak 
az anyagi, hanem az alaki: a szervezeti részét 
tekintjük egyedárúságunknak, csakhamar rájö
vünk, hogy itt a hiba, hogy itt egy és más 
nincs rendjén.

Mi 1851-ben átvettük az osztrák dohány- 
egyedárúságot per sundam bundám és a mi 
viszonyainkhoz illő, a mi kezeteinkbe beillesz
kedő változtatásokat nem eszközöltünk rajta. A 
mi ott bevált és a mi ott helyes, az még nem 
elégítheti ki ama speciális követelményeket, me
lyeket egy ország lényének megfelelően meg
kívánhat. Ez a dohányegyedárúság nincs ez ország 
képére teremtve, ez legyen bár általánosságban 
jó szervezet, részleteiben kielégíteni nem tud.

Az a dohányjövedék, mely egyszerűen át
vétetett, már természeténél fogva nem lehet ki
elégítő, hozzájárult ebben ama tradicionális függő 
viszony, mely a két dohányjövedéket egyenlő 
tevékenységre kárhoztatja. Az az egyenlőség, 
melynek itt nyilvánulnia kell, kétségtelen kára, 
a mi dohányjcJvedékünknek, a mely, bár sok

tehetséges munkást nevezhet a magáénak, tevé
kenységében meg van bénítva.

Ez idegen intézmény, hozta magával, hogy 
a dohányjövedék gyártmányai kellő 6impathiával 
nem találkoznak és hogy a maga dohányegyed
árúság nem lett népszerűvé.

Nem akarjuk ezzel azt állítani, hogy Ausz
triában e tekintetben rózsásabbak a viszonyok. 
Ellenkezőleg, ott a panasz a gyártmányok ellen 
ép úgy napirenden van ma, mint volt nálunk és 
a csempészet ott valóságos orgiákat öl.

Mindazonáltal nagy kára, a mi egyedárú
ságnak e szervezeti és ténykedési egyenlőség. 
Nyilvánul e hátrány majd minden terén az egyed
árúságnak ; a nagy dologban úgy, mint a kicsi
nyekben.

Az osztrák konservatizmus nem enged vál
toztatni a szivarok formáján, görcsösen ragasz
kodik az elavult kőkorszakbeli formákhoz,csoda-e 
hát, ha a jövedékünk irtózik a tetszetős formától, 
az újítástól ? Pedig nagy hasznát látná. De kezei 
meg vannak kötve ; és bizonyára szívesen hagyja 
őket megkötni.

Vagy: a Virginia szomszédéknál még nagy 
népszerűség tárgya, nálunk letűnt csillaga és 
már félre bukkan.

Igen, különböző országoknak, különböző 
szokásaik annak és mesterségesen nem lehet 
ezeken változtatni.

Ne fáradjon a két testvér dohányjövedék, 
az emberek gustusát és nézetét nem fogják tudni 
megváltoztatni, ellenkezőleg, nekik kell alkal- 
mazkodniok a fogyasztókhoz. Ezt nemcsak a 
fogyasztók érdekében kell tennie, de a sajat 
maga érdekében is, hisz nem az a végcél, hogy 
a magyar és osztrák dohányjövedék szervezete
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egyenlő és tevékenysége egyöntetű legyen, ha
nem az, hogy az állam mennél nagyobb jöve
delemre tegyen szert.

A mi dohányjövedékünk hiába bír tehetsé
ges embereket kebelében, ha azok kezei meg 
van kötve, ha kötött marsrutájok van és a saját 
képességöket nem érvényesíthetik. Ha már van 
dohányegyedárúságunk, akkor törekedjünk arra, 
hogy fejlődjék, hogy jövedelme gyarapodjék és 
ne haladjunk az osztrákok mesgyéin, mert ak
kor a degcneráczió stádiumába vezetjük a do- 
hányegyedárúságot.

Félre hát a korlátokkal, le a bilincsekkel, 
legyen önálló és független, a mi egyedárúságunk, 
mert jövője csak igy lehet.

A ládakérdés.
A pénzügyministerium a bpesti pénzügyigazgató

ság útján a következő végzést késbezitette a magyar 
dohány nagy árusok országos szövetségének :

22100 905. szám.
IV. oszt.

Végzés.
Értesittetik folyamodó szövetség, hogy a nméltó- 

ságu m. kir. pénzügyministerium folyó évi március hó 
7-én kelt 85507 számú magas határozatával kérelmét 
teljesíthetőnek nem találtaimért: a ládák előállításához 
szükségelt deszka anyag beszeezési költségének idő
közben beállott emelkedése dacára a gyártmány {ládák 
átengedési árai sem emeltettek, s ez időben is, a. 10,
1. 58 és 1 korona átlagos beszerzési költséggel szem
ben azok az árusoknak a régi 1.40 kor. 1 kor. és 60 
fillérben megállapított mérsékelt összeggel számíttatnak 
Ily körülmények mellett figyelembe véve azt, hogy a 
jogosítványok engedélyezése alkalmával igényzlt eladási 
jutalék mérvének megállapításánál, a szóban forgó 
ládák átvétele után esetleg előállható veszteség is szá
mításba vétetett, a kérelem teljesítése mivel sem lenne 
indokolható.

Budapest, 1905. évi március hó 13-án.-
W o lfru m .

Vegyes hírek.
A z  eg y p to m i sz iv a rk á k ró l. Tiz esztendő 

aránylag csekély idő vélemény megalkotására, de az a 
tiz esztendő, mely az egyptomi szivarkák behozatala 
óta elmúlt, elég arra, hogy azok káros voltát teljes 
határozottsággal konstatálhassuk. E tiz esztendő elég 
volt arra is, hogy e szivarkáknak nálunk meg nem 
érdemelt nagy piacza nyíljék ; okát e nagy keresletnek 
az egyptomi szivarkakban lévő ópium adja m eg; ez a

narkotikus szer — melynek hatásával dohány faj nem 
bír, lágy álomba ringatja az ébresztőjét cs e szundiká
lás kedvéért ime le nem szoknak az emberek az op:um 
telített egyptomi szivarkák élvezetéről, bár ezek káros 
hatása nemcsak torok és gége bajokban, de az agy
velő különféle és veszélyes bántalmaiban nyilvánul. Az 
állam kötelessége az egészségügyet eminens figyelem
ben részesíteni és ennek szent névében követeljük ha
tározottan e szivarkák eliminálását, a mint hogy más 
államok sem fognak az egészségügy elemi követelményei 
elől elzárkózhatni.

A  doliámyzás segédeszközeiről. Még min
dig vigan folyik a trafikosra kizsákmányolása néhány 
gyáros által. Még mindig parancsolnak ők, mint diktá
torok és nagy pöfleszkedve hirdetik, hogy az ő szer
számaik nélkülözhetetlenek, a szerencsétlen trafikosnak 
raktáron kell őket tartania. Aztán kiválasztanak néhány 
«vezér2 árust, — az Abadie hatot — kik közt csak 
egyetlenegy (figyelem : egyetlenegy) nagytrafikos van ; 
a többi papirkereskedő. A  szegény dohanyárús aztán 
vért izzadhat azért a hitvány kéréséiért, melyet előző
leg a vezérárús már megosztott velők. Oly gyárosoknál, 
kiknek hazai képviselőjük nincsen, hagyják el; de az 
olyan szivarkapapir, mint az Abadie, melynek képvi
selete van csak a dohányárúsok megkárosodásával ad
ható közvetítőknek át; ez pedig, sajnosán, így van; a 
fennemlítntt 6 ezég közvetíti az Abadiet.

Megmondtuk szászszor, hogy a segédeszközöknél 
a trafikosnak sokkal többet kell keresnie, mint a dohány- 
gyártmányoknál; ők fáradnak, ők dolgoznak, jutalmuk 
néhány fillér, a gyáros pedig napról-napra gazdagabb 
lesz. Mikor térnek már észre dohányárúsaink, mikor 
látják azt meg, mit a vak is lát, hogy ők itt bolonddá 
tétetnek? hogy az ö fáradtságok gyümölcsét más élvezi >

Azt hisszük, eljött az ideje az erélyes fellépésnek 
A  publikum nem kényszeríthet, de a trafikos nevelhet. 
Ne tessék oly mellékczikket tartani, mely csak fárad
ságot hoz, keresetet pedig nem. Egy kis erély és bá
torság — és a dohányárúsok szebb keresetre tehetnek 
szert. Rosszéi! fizetett ezikket nem tartani — ez a do
hányárúsok teendője. Ez önmagok iránti kötelességök.

A m e rik a i d oh án yok  k iv ite le  E u ró p á b a  
az áremelkedés folytán tetemesen befolyásolva van. 
Tudvalevőleg az amerikai Egyesült-Államok legfonto
sabb, dohánytermelő vidékeinek termelői egyesültek és 
kölcsönösen kötelezettséget vállaltak, az árakból nem 
engedni és ezenfelül a gyapjútermelők mintájára a do
hánytermelését megszorítani. Vájjon főleg ez utóbbi 
pontra vonatkozólag a megállapodások be is fognak-e 
tartatni, azt természetesen a jövő meg lógja mutatni ; 
az azonban kétségtelen, hogy az amerikai dohányok 
kivitele jelenleg pang, mivel a külföld a követelt ma
gas árakat megadni nem hajlandó. Ez okból amerikai 
dohánytermelők egy része arra határozta cl magát, 
hogy árúikat maguk dolgozzák fel, a mint azt Virginiá
ból és Northkarolinából jelentik. E helyeken társaságok 
keletkeztek, melyek gyárakat alapítottak; ezek — 
mintegy hatan — állítólag még ez évben megkezdik
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üzemüket. Az American Tabacco Company zsíros osz
talékai indították a termelőket ez eljárásra; minden 
valószínűség szerint azonban vállalkozásukban csalódni 
fognak. Közben azonban az amerikai dohánytermelők 
és az európai gyárosok közötti eme harc rendkívül el
húzódik.

Más években április közepe táján már számos 
hajó van útközben, hogy a dohányt Louisville, Clarko- 
ville és más helyekről Neworleansba szállítsák, a hon
nan vitorláshajók azt liremába hozni szokták. Ez idén 
n'ncs úgy ; eddigelé még mi sem hallattszott arról, 
hogy Bréma e célra hajókat indított volna útnak.

Minden altól fog függni, vájjon a termelők tény
leg meg fogják-e szorítani a dohány termelését Ily
nemű megállapodások eddig rendesen oda vezettek, 
hogy az egyik termelő, a másikban bízott cs végül a 
termelés csökkentését még sem vitték keresztül. Ha a 
dolgok ezúttal is úgy fejlődnek, a termelők fogják a 
rövidcbbet huzni ; máskép az amerikai dohányok ár
csökkenése nem képzelhető, mert az ilyennek a fölté
telé egy dús dohánytermés.

H a rc  a sz iv a rk a  ellen . Hírt adtunk már 
arról, hogy az amerikai Indiana államban törvényt 
hoztak, mely a szivarka szívását büntetés terhe mel
lett eltiltja. Az Unió más nyugoti államaiban is észlel
hető a dohányzás elleni mozgalom, n.int New-Yorkból 
jelentik. E jelentés szerint a mozgalom a papoktól és 
temperenzlerektől indul ki, a kik a cigarettázást ártal
masnak jelentik ki és ennek rossz következményeire 
figyelmeztetnek. Egyes helyeken már anti cigaretta 
egyleteket alapítottak, egyidejűleg azonban a dohány- 
trust, a mely üzleteiket félti az új törvényektől, nagy 
összegeket folyósított, hogy c törvényeket lehetetlenné 
tegye. Az Indiaimban legújabban alkotott törvény min
denkit büntet, a ki szivarkát árúi, elajándékoz vagy 
magánál tart Ismétlés esetén a büntetést megkettőzik. 
Számos dohánykereskedő kénytelen volt csődöt jelen
teni. Egyes helyeken a hatóságok nagymennyiségű 
szivarkát elkoboztak és nyilvánosan elégettek, cigerat- 
tázókat elzártak és érzékenyen megbüntettek. Wiscon- 
sinban törvényt hoztak, a mely a cigarettázást pénz
büntetésen kívül hat hónapig terjedhető logsaggal 
sújtja. A feljelentő a pénzbüntetés felét kapja Vala
mennyi törvény dacára vigan tovább cigarettáznak, 
mert sok dohányos a szivarkadohányt papír helyett 
dohánylevélbe csavarja.

O sztrák  sziv a ro k  O roszországb an  Var
sóból jelentik. A hivatalos .Warczawski Dnewnilo közé 
teszi, hogy az osztrák dohányjövedék szivargyártma- 
nyait behozzák az orosz piacra. Jelenleg Németország
ból fedezi Oroszország szivarszükségletét. Azt tervezik, 
hogy az összes nagyobb orosz városokban osztrák szi- 
varárúdákat állítanak fel, a hol a legjobb osztrák szi
varfajok lesznek kaphatók versenyképes árakon.

H á z iu r a k  k ifo g á sa i, A háziurak egyesülete 
ma terjengős előterjesztésben kifogást tesz a lakásbér
leti szabályrendelet ellen. így töröltetni kívánja a sza

bályzatból azt, hogy a lakó a lakást tiszta és féreg
mentes állapotban követelhesse A szabályzat kimondja, 
hogy bizonyos nélkülözhetetlen ingókat a háztulajdonos 
a házbér fejében le nem foglalhat. A háziurak ezt is 
törölni kívánják. Kifogásolják a szabályzat azt a ren
delkezését is, mely szerint a felmondott lakást csak 
körjegyző vagy rendőr jelenlétében szabad kinyitni. Az 
albérlővel szemben is biztosítani kívánja a háztulajdo
nos elsőbbségi jogát s hogy a bérlő a visszatartott 
holmi őrzéséért a lakásbér 25 százalékát fizesse a ház- 
tulajdonosnak.

A  „dókányfeirály“ h a lá la . New-Yörkból 
Mr. William Duke, az ^amerikai dohánykirályt halála 
Iliiét jelentik. Duke alapította az amerikai dohánytrösz
töt, a mely az. Egyesült-Államok összes dohányüzleteit 
dominálta. Duke 84 éves volt; utódja a dohánykirály
ságban fia, James. A trösztnek most 2500 millió alap
tőkéje van. .

S zlá v  ú jságírók  kongresszusa Abbáziá
ból jelentik: e hóban nyitotta meg Holecek prágai 
szerkesztő a szláv újságírók hatodik kongresszusát, a 
melyhez a többi között Ilodzsa Milán magyarországi 
tót képviselő is csatlakozott Az üdvözlő táviratok föl
olvasása után Hribal képviselőt elnökké, Djalskit (Zág
ráb) és Zociekowski tanárt (Krakkó) alelnökökké vá
lasztották Az elnök indítványát, hogy ő felségéhez 
hódoló-távirat küldessék, élénk tetszéssel fogadták. 
Miután a kongresszust Voloska polgármestere üdvö
zölte, megkezdődött az érdemleges tárgyalás. Délután 
lakoma volt.

K eresk ed elm i szerződésünk N ém eto r
szá g g a l és a m unkásvédelem  Az uj kereske
delmi szerződés egyik pontja arról intézkedik, milyen 
elbánásban részesüljenek a szerződő felek területén 
foglalatoskodó idegen munkások a munkásvédelem és 
a munkásbiztositás szempontjából. — A szerződés 
kölcsönösséget biztosit a munkások részére és meg
állapítja, hogy lehetőleg egyforma előnyökben legyen 
részük mindkét fél munkásainak. Minthogy Magyar- 
ország a munkásvédelem és munkásbiztositás kérdé
sében mintegy luisz esztendővel maradt el Németor
szág mögött, ezt a homályos szövegű szerződési pon
tot valószínűleg úgy kell értelmezni, hogy a nálunk 
dolgozó német munkások ép oly védelemben fognak 
részesülni, mint a — magyarok.

A  ltittich i v ilá g k iá llítá sró l. Az a szoros 
politikai és gazdasági viszony, a mely a belgák és 
franciák között fennáll, természetessé teszi, hogy a 
lüttichi nemzetközi világkiálitáson, Belgiumtól eltekintve 
Franciaország fogja a legnagyobb szerepet játszani. 
Mig ugyanis a belgák maguk 45,000 négyzetméternyi 
területe, foglaltak le, a francia kiállítók 20.000 négyzet- 
métert vesznek igénybe, ebből ötezeret gépiparuk 
számára. Különösen a belga gépiparnak fogja a kiállí
tás fényes képét nyújtani, a mennyiben 16,000 négyzet- 
méternyi területen a lehető legegységesebb és a leg
tökéletesebb módon fogja bemutatni a rendkívül fejlett
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belgiumi gépgyári ipart. E két állam mögött a többi 
természetesen messze elmarad, habár mindnyájan 
többé-kevésbé impozánsan fognak a kiállításon meg
jelenni. A kiállítás számos érdekessége közül kiemeljük 
a gyarmatok kiállítását, a mely módot fog nyújtani 
különösen arra, hogy az érdeklődők a független Kongó
államon kívül, a melynek igazgatásával és fejlődésével 
ép a legutóbbi időben oly sokat foglalkozott a sajtó 
és az irodalom, a legkényelmesebben tanulmányozhassák 
az összes francia gyarmatok viszonyait. — Emlitést 
érdemel még a bányák csoportja, a melyben különösen 
a német bányaipar fog előkelő helyet elfoglalni, 
valamint a közlekedési eszközök és az automobilok 
csoportja, mely joggal számíthat a legnagyobb érdek
lődésre.

A  fő v á ro s b o ra  A főváros szőlészeti és 
gyümölcsészeti bizottsága e napokban ülést tartott 
Melly Béla tanácsnok elnökletével. Az ülcs tárgyát az 
képezte, hogyan lehetne a legcélszerűbben értékesíteni 
a székesfőváros 2.200 hektoliter saját termésű borát. 
A  bizottság beható vita után abban állapodott meg, 
hogy oly értelmű javaslatot terjeszt a tanács elé, mi
szerint ezen borkészlet értékesítésére 3 —4 árverés is 
tartassék. A borokat hordók nélkül fogják eladni a 
kőbányai Sziklapinczében, ahol most kezelés alatt 
állanak. Az első árverés junius közepén, a második 
augusztus végén, szeptember elején s végül a harma
dik november végén tartatik meg.

A  P o zso n y m eg y ei G azd asági E g y e sü 
let, mint Pozsonyból jelentik, most tartotta ott rendes 
évi közgyűlését Bartal Aurél elnöklete alatt A nagy 
számban megjelent egyesületi tagok helyeslőleg vették 
tudomásul a múlt évi számadásokat, úgyszintén Hor
váth Jenő titkárnak az egyesület munkásságáról való 
beszámoló jelentését. Különösen szözetkezeti téren fejt 
ki nagy tevékenységet az egyesület. Sokat tett az 
egyesület a sörárpatermelés fokozása érdekében is. 
Az egyesület ez év junius havában tanulmányutat 
rendez Németországba, a müncheni mezőgazdasági 
vándor-kiállitás megtekintése végett. A  folyó évben 
tartandó állatkiállitások helyéül Modort és Szomolányt 
jelölte ki a közgyűlés.

M eddig ta r t  a d oh án y  m on op óliu m  ?
Egy, a bécsi szabadalmi hivatalnál bejelentett talál
mány abból állott, hogy a szivai, vagy szivarka a 
meggyujtandó végén gyujtóanyaggal láttatnék el, 
amely, ha valamely tárgyhoz hozzádörzsöltetik, a szivar 
meggyuladását eredményezi. A  szabadalmi hivatal 
megtagadta a szabadalmat, azzal az indokolással, hogy 
a szivar és szivarka előállítása az állam kizárólagos 
joga és hogy az állam kizáró tulajdonát képező tár
gyakra szabadalmakat nem lehet adni. A feltaláló 
ezen határozat ellen perorvoslattal élt és rámutatott 
arra, hogy ő nem szivarokat és szivarkákat akar készí
teni, amit tényleg csakis az államnak szabad, hanem 
csakis a már kész szivarokra és szivarkákra egy 
gyujtóanyagot akar tenni. Az osztrák szabadalmi

hivatal panaszosztálya azonban a bejelentési osztály 
határozatát helybenhagyta

H ir fo r g a lo m  és k eresk ed elm i fo r g a 
lom . A hirforgaloinnak a világkereskelemre és világ- 
gazdaságra gyakorolt hatását igen tanulságos módon 
illusztrálja Jung J., német postatanácsosnak «Der Welt- 
postverein und sein Einfluss auf den YVellverkehr und 
die Weltwirthschaft* czimű, Strassburgban megjelent 
brosürája, a melyből a következőket vesszük ki muta
tóul: A kulturáliamok világkereskedelme 1874-től
1902-ig f>4 milliárd márkáról 95 milliardra emelkedett. 
Angolország 1900-ban IT^-kal vett részt a nemzet
közi postaforgalomban és 16'8%-kal a világkereskede
lemben; Németország 15, illetve 11'8%-kal; az ame
rikai Egyesült-Államok 8‘3, illetve 9 7°/0 kal i Francia- 
ország 8, illetv 8'3°/o-kal. Külkereskedelem és külföldi 
póstaforgalom tehát párhuzamosak egymással, vagy 
többé-kevésbbé feltételezik egymást. Az óriási vám
bevételek mellett valósággal eltörpülő portóbevételek 
pedig kétségtelenné teszik, hogy a postaügy terén 
a forgalom megkönnyítése érdekében hozott áldozatok 
a külkereskedelem fokozódása révén bőven megtérül
nek. — A  német birodalmi posta érdekes kimutatást 
közöl arról, hogy az európai államok postai kül- és 
belforgalmaban egy lakosra hány levél, illetve leve
lezőlap esik. Kitűnik ebből, hogy Svájczban 60'5, Né
metországban 54, Dániában 37 7, Ausztria-Magyaror
szágban 36 2, Luxemburgban -33 7, Belgiumban 33, 
Hollandiában 32 7, Francziaorzzágban 27 4, Svédor
szágban 26.7, Norvégiában 21 3 levelet és levelező
lapot küld, illetve kap egy-egy lakos. Ezzel szemben 
igen kevéssé használt érintkezési eszköz a sürgöny, a 
mely különösen a nagyarányú áruforgalomban játszik 
szerepet, s ennélfogva a leghasználatosabb Angliában, 
a hol 2-14 távirat esik egy lakosra, mig pl. Német
országban már csak 0 68.

.......................................................................... iiiiiiiiiim iiiiiiiii.............

1 . . B O U R B O N "
| szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- I 
5 hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére § 
| ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- | 
í nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és 1 
| különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 1 
| lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. | 
| Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek = 
| mellett, hozza forgalomba az Elster ÓS Topf czég | 
í a „Bourbon11 szivarkahüvelyeket, a melyek az | 
I  inreáhs verscny t kizárjak A „Bourbon1* hüvelyeket I 
= kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- = 
| árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az | 
|  aradi, miskolczi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- | 
|  vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- I 
|  brucki stb. különlegességi árudák. Elster és T op f | 
| lembergi czég kívánatra szívesen szolgál minták- 1 
| kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és s 
| különlegességi árudák részére biztosított előnyök I 
h megtudhatók. í
mmHiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiitirtiiiiimiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiin,mi,mm



Deuftscher Theil

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(OR6AN DÉR TAGAK 6R0SS- UND KLEINVERSCNLEISS6R UNCARNS.)

IN H A L T : Rückgang (les Tabak und Cigarren Consums. Vermlschte Nachrichten.

Rückgang des Tabak und Cigarren Consums.
Wenn mii hier von einem Rückgang des 

Cigarren und Tabak Consums spreciien, so 
meinen wir natürlich nur jenen Consum, 
welcher durch die Tabakverschleisser, wie 
auch dér Spezialitütengesclnlfoen bewerkstelligt 
wird. Denn dass mancher Zweig des Tabak- 
Monopols gerade in Zeiten des geschüfttichen 
Rückganges sicli hebt, was übrigens auch 
diesmal nicht sonderlich dér Fali ist, schliesst 
die mögliclikeit niclit aus, dass in den Ver
seidé ssstellen gleiclnvohl ein sehr reger Ab- 
satz verzeichnet werden konnte.

Bei dem Rückgange dér Tabakprodukte, 
sieht mán bei uns in erster Reibe auf das 
Ergebniss in Öesterreich und wir fiúdén dies 
auch theilweise für riclitig. Für richtig inso- 
f'erne, als trotz aller gegentheiligen Behauptun- 
gen . die beiden Tabakmonojjole einander 
gleichen, wie ein Ei dem andern, womit ge- 
sagt werden soll, dass das im Jahre 1851. bei 
uus eingeführte österreichische Tabak Monopol 
noch sehr viele Spuren zurückgelassen hat, 
welche einen Unterschied nicht erkennen 
lassen.

Nun aber habén sicli Zeiten und Ver- 
haltnisse gründlich génedért. Hat auch das 
österreichische Monopol unter dem Drucke 
einer streng konservativen Richtuug in jeder 
Beziehung, schwer zu leiden, was sich bereits 
drastisch in Zieffern ausdrückt, um wieviel 
mehr bei uns, wo bekantlich trotz des mehr 
als halbhundertjührigen Bestandes des Tabak 
Monopols, dieses noch immer nicht in das 
Fleisch und Blut des Volkes übergangen ist. 
Damit soll durchaus nicht gesagt sein, dass 
Schmuggel bei uns bedeutender als in Oester- 
reich und dass die Bevölkerung etvva mit den 
ihr gebotenen Tabak-Erzeugnissen unzuí'rie- 
dener würe als in Öesterreich. Nein, das ist 
nicht dér Fali! Aber das Zwitterverhültnis in 
welchem die beiden Tabak-Monopole zu ein

ander stehen, es macht sich hűben und drüben 
insoferne geltend, als eine gegenseitige Ab- 
hangigkeit besteht, die mán weder dórt noch 
hier gerne duldet. Die Konsequenzen hieraus 
sind leicht zu ermessen. Beinahe möchten wir 
von einem Trutzbündnisse spreciien.

Jüngst hatten wir an dieser Stelle einen 
Altikel veröffentliclit, über den Rückgang 
des Tabak Consums in Osterreich und dabei 
die Ansicht ausgesprochen, dass die österr. 
Tabak Régié an ihre altén Fabrikate unter 
Beibehaltung dérén Namen und Formen fort- 
halt, wodurcli eine Ermüdung in dem Ge- 
schmacke des Publikums eintritt, anstattden- 
selben anzuregen. Mit diesem Ausspruche 
ist auch jene Richtung gekennzeichnet, in 
welcher wir den Grund des plötzlich einge- 
tretenen Rückganges suchen. Das plötzliclie 
braucht dabei nicht zu überraschen. Mán 
weiss es recht gut, dass manclie Sortén die 
Gunst des Publikums über Nacht gewinnen 
und manche diese Beliebtlieit wieder einbüssen. 
Die merkwürdige Erscheinung, welche zum 
Beispiel die Virginer Zigarre dermalen aut- 
weist, deivn Consum sich in Öesterreich stark 
aufrecht liillt und bei uns continuirlich zurück- 
geht, sollte darüber belehren, dass endlich 
ein Unterschied in dem Gesclnnacke des 
Publikums denn doch besteht, trotzdem das 
Gegentheil so ott behauptet wird. Und eben 
diese Virginer Zigarre belehrt uns, dass 
ernstlich an eine Anderung samtlicher Sortén 
gedacht werden muss, wenn wir auch die 
Schwierigkeiten nicht verkennen, welche dem 
entgegenstehen.

Diese Schwierigkeiten wílren, was die 
teclinische Seite dér Sache betrift leichter zu 
beheben, als Diejenige, welche wir erwáhnten. 
Dér Consum von Tabak und Zigarren wird 
ebenso bei uns zurükgelien, wie in Osterreich 
insolange die unnatürlichen Bande bestében, 
welche die beiden Tabak Monopolé dermalen 
festlialten. Das Glück des ungarischen Tabak
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Monopols besteht noch darin, dass es eine 
ziemliche Alizaid tüchtiger Fachmanner in 
leitender Stellung besitzt, wodurch díe viel- 
faclien Schiiden, welclie unvermeidlich wiiren, 
dnrch andere praktische Neueinfiihrungen die 
sich als werthvoll tűr dasselbe erweisen einen 
theihveisen Krsatz finden. Aber endlicli soll 
ja das Tabak-Monopol, wenn sclion ein 
solches besteht dem Staatsschatze einen stets 
steigernden Nntzen zuführen, denn das ist 
erfahrungsgemass auch zu verlangen.

Vermischte Nachrichten.
F o r t  m it  d en  Á g y p t i s c l i e n !  Wáhrend die 

Cigarette ihren Siegeszug durch die Welt hált und 
uberall bestrebt ist, die Cigarre zu verdrángen, wird 
es ganz iibersehen, dass die Agyptische Ggarett? sehr 
bald dér rauchenden Menschheit solche Nachtheile 
zufügen wird, dass dér Cigarettenconsum auf das 
Minimalste zurückgehen diirfte. Unbegreiflich erscheint 
es, dass die hygienischen und sanitáren Verfüguugen 
nicht bereits den Genuss dér ágyptisclien Cigarette als 
einen solchen bezeichnet habén, dér gefáhrlich ist. Es 
gibt nur sehr wenige Sortén agyptische Cigaretten, 
denen nicht Ópium beigemengt ist. Das Ópium soll 
den Zweck habén den Raucher in eine Art Rausch 
zu versetzen, was bekantlich dér slárkste, aromatischeste 
Tabak nicht vermag. Hierdurch gewöhnt sich dér 
Raucher so sehr an dér ' Ágyptisclien* dass er von 
íhr nicht mehr lassen kann. Die Folgen des leiden- 
schaftlichen Genusses dieser Cigaretten áussern sich 
daher nicht nur in Hals und- Rachenkrankheiten, 
sondern sie greifen auch die Gehirnnerven an. Es sind 
kamu 10 Jahre, dass die .Agyptische auch bei uns 
eincreführt ist und fortwáhrend an Consum zunimmt. 
Das ist ein kurzer Zeitraum um die verívchtenden 
l'olgen dieses gifiigen Prcduktes zu sehen. Die Tabak 
Regien nicht nur bei uns, sondern aller Lánder miissten 
den Vertrieb dieser Cigaretten, sclion aus sanitáren 
Gründen einstellen,

R,R,nchreqnÍ8Íten. Wir habén es sclion 
liáufig betont, dass kein einziger Gescháftszweig von 
dem Fabrikanten so sehr ausgabeutet wird, wie dér 
Tabakverschleisser. Eigentlich sollte doch dér Ver- 
schleiss dér Rauchrequisitten dem Tabaktrafikanten 
den eigentliclien Nutzen bringen, nachdem bekanntlich 
aus dem Trafikgescliáfte nichts erübrigt werden kann. 
Aber die Herren und noch mehr die Frauen unter 
den Kleinverschleissern, wollen es noch immer nicht 
einsehen, dass ja eigentlich sie es sind die den Eab- 
rikanten zu coulanten Bedingungen zwingen können 
und nicht umgekehrt. Denn was sehen wir. Da ist ein 
mit colossale Reclame eingeführtes Cigarettenpapier, 
wie es zum Beispiel das cAbadiei Papier ist und das

noch immer von den Kleinverschleissern auf Láger 
gehalten wird, trotzdem sie dabei blutwenig verdienen 
und von dem Fabrikanten gezwungen werden, dasselbe 
durch Zwischenhándler zu beziehen. Es ist geradezu 
empörend, wenn mán bedenkt, dass dér P abrikant einer 
Waare, dér auf hiesigem Platze sein \\ aarenlager hált, 
einer Kunde vorschreibt liier oder dórt zu kanfen, 
zumal es selbstverstándlich ist, dass sich ja die Waare 
dadurch vertheuert. Würde dér I*abrikant liier keine 
Niederlage seines P'abríkates habén, dann könnte es 
entchuldigt werden, dass einige Engrossisten mit dem 
Verschleisse betraut sind. Nachdem aber liier ein 
Waarenlager vorhanden ist, ist es nicht zu vcrstehen, 
warum dér Trafikant die \\ aaren um einige l ’rozente 
theurer bezahlen soll, welche dér P.ngros Handel 
dadurch gewinnt. Und trotz einer solchen rücksichtlosen 
Manipulation gibt es noch immer Gros und Kleinver- 
schleisser, welche sich das gefallen lassen. Unter den 
ö Hauptverschleissern welche mit dem Verkaufe des 
tAbaclie* betraut sind, befindet sich ein einziger 1 abak 
verschleisser, die übrigen sind Papier und Galanterie- 
waarenhandler. Ein Comentar zu dieser Manipulation 
ist überflüssig.

Ein zweiter Nachtheil, dem ebenfalls viel Tabak
trafikanten zum Opfer fallen, l estelit in dér Reclame 
mancher Agenten, welche Waaren offeriren, dass das 
betreffende Fabrikat ein heimisches, ein «Hazai ipar* 
wáre. Ob das Fabrikat gut oder schlecht, tlieuer oder 
biliig, danacli wird nicht gefragt. Die schlechteste 
Cigarettenhülse oder das schlechteste Ziindholz soll 
dér Verschleisser für theures Geld kaufen, 'venn es 
nur «Hazai ipar* ist und leider habén wir auch nicht 
einmal dicse Waaren in Guter Qualitát Doch einerlei! 
Wovon dér Tabakverschleisser lebt und dass er an dér 
Waare wesendlich verdient, das ist und bűdet keine 
Frage, wenn nur den Fabrikant seinen Nutzen dabei 
hat, dér ihn reich maciit. A eh, wann wird die Zeit 
kommen, wo auch dicse unghickseeligste Branche, 
sowie jede andere ihren Vorlheil erkennen und dem- 
gemáss auch verfahren wird I Die Verschleisser ver
memen lieute, dass es ein Unglück bedeutet, solche 
Rauchrequisitten welche das, durch die Reklatne irre- 
geführte Publikum begehrt, haltén zu müssen. Das ist 
ein verhángnisvoller Irthuui. Dér Verschleisser hat auf 
den Kunden zu wirken, dass er diejenige Waare kauft, 
die er hat und selbst auf die Gefahr Ilin, dass das 
Publikum eine Zeit láng nichts kauft, muss es daran 
gewöhnt werden, die ihm empholene Waare zu kaufen. 
Geschicht dies, dann werden die Verschleisser diktiren 
und nicht die Fabrikanten.

D ér K a m p f gégén  die C ig ere tte . Wir
berichteten sclion dass im amerikanischen Staate 
Indiana ein Gesetz erlassen worden ist, durch das das 
Cigarettenrauchen bei Strafe verboten wird. Auch in 
anderen westlichen Staaten dér Union maciit sich eine 
Bewegung gégén das Rauchen bemerkbar, wie aus 
einem Berieht aus New-York hervorgeht. Die Bewe-.
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gung, heisst es in diesem Berichte, geht von den 
Geistlichen und Temperenzlern aus, die das Cigaretten- 
rauchen als schádlich erkláren und auf die üblen Folgen

kanischen Tabakpflanzer dazu iiber, ikre Ware selbst 
zu verarbeiten, solches wird z. B aus Virginia und 
aus Northkarolina berichtet. Dórt bildeten sich Gesell-

aufmerksam machen. An manchen Orten sind schon 
Anti-Cigaretten-Verbánde gedründet vvorden, gleich- 
zeitig hat aber dér Tabaktrust, dér seine Gescháfte 
durch die neuen Gesetze bedroht sieht, grosse Sumnien 
ausgeworfen, um diese Gesetze bekampfen zu können. 
Das kürzlich in lndiana erlassene Gesetz bestraft jeden, 
dér Cigaretten verkauft, verschenkt oder sie in seinem 
Besitz hat. lm Wiederholungsfalle wird die Strafe ver 
doppelt. Viele Tabakhándler habén schon den Banke- 
rott anmelden müssen. An manchen Orten habén die 
Behörden grosse Mengen von Cigaretten beschlag- 
nahmt und öffentlich verbrannt, Cigarettenraucher sind 
verhaftet und empfindlich bestraft worden. In VVis- 
consin ist cin Gesetz erlassen worden, durch das das 
Cigarettenrauchen ausser mit einer Geldstrafe mit 
Gefangnis bis sechs Monaten bestraft wird. Von dér 
Geldstiafe erhált dér Anzeigende die Hálfte. Trotz 
aller Gesetze wird weitergeraucht, den viele Raucher 
nehmen Cigarettentabak und umhüllen ihn mit einem 
Tabakblatt, anstatt mit Papier.

D ie A u sfu lír  a m e rik a n isch er T abake  
n a c h  E u ró p a  wird durch die Preissteigerung 
erheblich beeintráchtigt. Bekanntlich habén die Pflanzer 
in rlen wichtigsten, Tabakbau treibenden Bezirken dér 
Vereinigten Staaten von Amerika sich zusammengetan 
und die gegenseitige Verpflichtung übernommen, an 
den Preisen festzuhalten und überdies auch dem 
Beispiel dér Baumwollpflanzer folgend, den Anbau von 
Tabak einzuschránken. Ob besonders in letzterem 
Punkte die getroffenen Vereinbarungen auch gehalten 
werden, bleibt natürlich abzuwarten; sicher ist aber, 
dass die Ausfuhr amerikanischer Tabake gegenwartig 
stockt, da das Ausland die geforderten hohen Preise 
nicht anlegen vvill. Zum Teil gehen daher d.e ameri-

schaften, welche F'abricken errichteten ; diese — etwa 
sechs an dér Zahl — sollen noch im Laufe dieses 
Jahres in Betrieb kommen. Die fetten Gewinne dér 
Amerikán Tobacco Company habén die Pflanzer zu 
diesem Vorgehen angeregt ; sie werden aber dabei 
warscheinlich eine Enttauschung erleben. Inzwischen 
wird aber dadurch dér Kampf zwischen den amerika- 
nischen Tabakpflanzern und den europáischen Ver- 
arbeitern ungemein in die Lángé gezogen.

Um die Mitte April befanden sich sonst schon 
zahlreiche Schiffe unterwegs, um den Tabak von 
Louisville, Clarksville usw. nach Nevvorleans zu schaffen, 
von wo ihn Segelschiffe nach Bremen zu bringen 
pflegten. Heuer ist das aber nicht dér Fali; ja mán 
hat bisher nosh nichts davon gehört, Bremen habé zu 
diesem Zwecke, wie gewohnt, Schiffe gechartert.

Alles wird nun darauf ankommen, ob die 
Pflanzer ihren Vorsatz, den Anbau von Tabak einzu
schránken, auch wirklich ausführen. Solche Verein
barungen habén bisher gewöhnlich nur dazu geführt, 
dass dér eine auf den anderen sich verhess, und 
schliesslich die Verringerung dér Erzeugung noch 
nicht zűr Durchführung gelangte. Wenn die Dinge 
auch diesmal so sich entwickeln werden, müssen die 
Pflanzer den kürzern ziehen ; andernfalls ist an einen 
Preisabschlag fúr amerikanische Tabake nicht zu denken- 
weil Voraussetzung eines solchen eine grosse 1 abak, 
ernte ist.

O esterreich isch e C ig a rre n  iu  R u ss- 
laad . Aus Warschau wird dem «Neuen V iener 
Tageblatt* berichtet: Nach einer Meldung des amt- 
lichen «Warszavvski Dnewnik» sollen die Cigarren- 
produkte dér österreichischen Tabakregie auf den 
russischen Markt gebracht werden. Gegenwartig bezieht 
Russland seinen Bedarf an Cigarren aus Deutschland 
Es sollen nun in allén grösseren russischen Stádten 
österreichische Cigarrenverschleisse errichtet werden, 
in welchen die besten österreichischen Cigarrensorten 
zu konkurrenzfáhigen Preisen zum Verkaufe gelangen.
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