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TARTALOM. A s.ivar és dohányfogyaszlás fővárosunkban — A czigaretla-szivarkék c&ompészelórül. — Vegyesek.

A szivar és dohány fogyasztás fővárosunkban.
Ama fogyasztói czikkek között, melyek 

életszükséglet gyanánt tekintetnek, me
lyek egyaránt szegény, gazdag, ifjú, öreg 
által, vagyis mindenki á'tal fogyasztatnak, 
első helyen állanak a dohánytermékek, 
vagyis a szivar és czigaretta gyártmá
nyai, bátran lehet mondani, hogy na
ponta, de óránként kerülnek fogyasz
tás alá.

A dohánytermékek fogyasztása, bele
értve a Havanna-szivarokat, naponta 
körülbelül 50,000 koronát tesz ki, a mi 
egy éven át 18’25 millió koronára emel
kedik. Egy 700.000 lakossal biró város
ról. mint a miénk, ez a fogyasztás 
óriásinak mondható, kivált ha tekintetbe 
veszszük, hogy Bécs és környéke három
szor annyi lakossal bir és mégis csak 
kétszer annyit fogyaszt évente, mint mink, 
úgy bátran mondhatjuk, hogy hatalmas 
fogyasztók vagyunk. Pláne ha még szá
mításba veszszük azt a 20.000 idegent, 
a mely napjában Bécset látogatja s te 
kintetbe veszszük, hogy ezek is legalább
10.000 koronát fogyasztanak naponként 
—  a dohány termékeire. — Eme óriási 
fogyasztás fölött leginkább azok az em
berek csodálkoznak majd, a kik a viszo
nyokat ismerik, kivált azok, a kik vissza 
tudnak meg emlékezni arra az időre — 
mely nem is oly régi —  a midőn még 

daczára a dohányegyedáruságnak —  
szüzdohánynyal járkáltak a házalók, sót 
a szüzdohányból készült szivarokat árul
ták; csodálkozhatnak méltány azok. a kik 
még emlékszenek, hogy a szivar —  még 
nem is oly regen — egy fenyüzési czikk 
volt, de az volt meg a szenvedélyesen 
dohányzó részére is. S Íme most a fő
város tiz kerületében naponként 25.000 
forintot fogyasztanak. Hatalmas összeg! 
Mindezekután még azt hiszszük. hogy 
úgy a szivarokban, mint a czigaretták- 
ban még jóval nagyobb fogyasztás érhető | 
el; mert ha tekintetbe veszszük. hogy 
30 — 35 év előtt fővárosunkban — 
naponként alig 10.000 korona fogyott 
el dohány termékekre és ez egy pár 
évtized alatt 50.000 koronára emelkedett, i 
miért ne emelkedhetne ez egy-két év
tized után ismét, ily nagy arányokban. 
S z ó v a l ,  n é z e t ü n k  szer i nt  a szi -| 
var nak ,  de k i v á l t  a c z i g a r e t t á -  
n a k, v a g y i s  e z e k  f o g y a s z t á s á n a k  
a j ö v ő  b e n  n a g y  e m e l k e d é s r e  
van k i l á t á s u k .

Nem az eddig elért eredményekből 
lehet következtetni erre. Meg vagyunk j 
győződve arról, hogy ama fogyasztás |

emelkedése, mely fővárosunkban mutat
kozott, az egészséges viszonyokra veze
tendő vissza, mely egész országunkra 
kihatott, tehát valami különös jelenséggel 
nem állunk szemben. Valamint a gyors 
terjeszkedés sem lehet befolyással eme 
fogyasztásra, hisz városunk terjeszkedése 
a vidékről rekrutálódott.

Mindenekelőtt a czigaretta fogyasztása 
már jelenleg is óriási mérveket ölt. Fő
városunkban naponként egy fél millió 
czigarettát fogyasztanak az egy filléres 
fajtából, nevezetesen ezt a fajtát alig 
fogyasztják azok, a kik már nagy ko
rúak, tehát joggal feltehető, hogy egy 
oly jelenséggel állunk szemben, mely 
évtizedek előtt nem volt, ha még számí
tásba veszszük, hogy Hölgy czigaretta, . 

- Princessas czigaretta is elfogy vagy 
7 800,000 naponként, a mi annak előtte
szintén nem fogyott ennyire, úgy ama j 
kérdés magától nyer megoldást, hogy j 
honnan van —  czigarettákban —  oly 
nagy fogyasztás Szinte azt mondhatnék, 
hogy az államnak uj fogyasztói születtek, 
mert ezek a fogyasztók annak előtte 
nem léteztek, szinte azt is látjuk, hogy 
ezek a fogyasztók a jövőben szaporod
ni fognak, miért is jogosult a mi jós- j 
lásunk, hogy e czigarettafogyasztás a 
jövőt illetőleg nagy mérveket fog ölteni.

A szivarokat illetőleg nem mondhat
juk, hogy oly nagy mérvben emelkedett 
volna azok fogyasztása, mint azt a czi- 
garettákról állíthatjuk, daczára ennek j 

nem hiszszük, hogy ezt az utóbbiak 
okozták volna. A szenvedélyes szivaros 
az nem czigarettázik, tehát az, hogy a j 
czigaretta fogyasztása emelkedett nem I 
lehet oka annak, hogy a szivar fogyasz | 
tása stagnál, vagyis megmarad régi ará- I 
nyában. Ennek oka nem annyira a kere- j 
set csökkenésében, mint inkább abban 
leli magyarázatát, hogy egészségi szem
pontból kezd a fogyasztó tartózkodni a 
dohányzástól.

Az egész világ idegesség fölött pa
naszkodik s legtöbb esetben akár józan, 
akár nem józan orvos ezt a dohányzás
nak tulajdonítja. Legtöbb orvos vagy 
egész, vagy részben megtiltja a dohány
zást, pedig meg egyáltalán nincsen be- | 
bizonyítva, hogy az ártalmas volna. Tér- | 
mészetes következménye ez annak, hogy 
a szivarok fogyasztása, ha nem is csők- I 
ken napról-napra, hanem nem is nmei- I 
kedik.

50.000 koronás napi fogyasztásnál, I 
mely egy év alatt 18 millió koronára j 
emelkedik, kívánatos lenne, ha neveze- | 
tesen ama szivarfajok, melyek fóváro- | 
sunkban leginkáóh kerestetnek, itt is

gyártatnának, minthogy ezáltal nagyobb 
összeg -  a szállítási költségeket illető
leg jöhetne számításba. Igaz ugyan, 
hogy fővárosunkban 3 nagy gyár van, 
ezek azonban az egész ország részére 
is gyártanak. Czigarettát kénytelenek 
vagyunk Fiúméból és Temesvárból ho
zatni, dohányt hasonlóképpen onnan. 
Regalitast, Trabuccot és Britanikát, Ko
lozsvárról, Temesvárról, Kassáról, S?o- 
molnáról vagyunk kénytelenek hozatni. 
Ha már lehetetlennek tartják, mindama 
szivart mit széles fővárosunkban fogyasz
tanak, itt gyártani, úgy legalább cziga- 
rettáinkat ne legyünk kénytelenek vi
dékről hozatni, hisz azt a mennyiséget 
mit fővárosunkban czigarettákban fo
gyasztanak, érdemes volna itt is gyár
tani; véleményünk szerint három nagy 
terjedelmű gyár sem volna elég azok 
gyártására.

Megemlítettük, hogy a czigaretta fo
gyasztása a jövőben óriási mérveket fog 
ölteni s reméljük, hogy a jövő ezt iga
zolni is fogja. Mi sem természetesebb, 
hogy sürgősen ajánljuk egy cigaretta- 
gyár létesítését itt fővárosunkban.

A mi szivar terméseinket illeti nagyon 
ajánljuk, hogy az ide való fővárosunkban 
készült szivarnemeket lehetőleg más hova 
is juttassák, mert bármit mondanak is, 
ezek egyike a legjobb gyártmánynak. Nem 
akarván ezzel mondani, hogy csak a fő
városi gyártmányok nevezhetők jóknak s 
hogy a vidéki gyártmányok kevésbé 
volnának azoknak nevezhetők. Viszont 
nem akarjuk ezzel azt elérni hogy csak 
a fővárosban fogyaszthassák a fő minő
ségű árut, valamint óhajtjuk hogy a vidéki 
gyártmányok ne maradjanak a fővárosi 
jóminüségü gyártmányok mögött, hanem 
iparkodjanak ott is hasonlót gyártani.

Mindez azonban csak óhaj marad; 
megeléksziink egyelőre avval ha a leg
szükségesebb árut, itt gyártják főváro
sunkban. A cigarettákra azonban minő
ségre nézve kivétel nélkül, vonatkozik 
eme kívánságunk.

A czigaretta-sziverkák csempészetéről.
A midőn egyik czikKünkben fővárosunk 

czigarettafogyasztási forgalmáról említést tet
tünk és véleményünknek abban a ■/. irányban 
adtunk kifejezést, hogy ez a forgalom volta
képpen semmitjelentő azon forgalomhoz képest, 
melyet tulajdonképpen el kellene, el lehetne 
érni, úgy kijelenthetjük, hogy eme véleményünk 
egy oly tényre támaszkodik, melyet tekintetbe 
is vettünk.

Eme tények világosan fenti állításunk mel
lett szólnak s nem lehet bennünket a túlzás
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vádjával illetni, a midőn kijelentjük, hogy a 
székes fővárosit tikban fogyasztott ceigarctták egy- 
harmad részét illetéktelen kezek gyártják, illeték- 
telet: módon hozzák is forgalomba

Csodálkoznánk azon, ha ismét meg nem ér
tenének és meg nem hallgatnának bennünket.
A  mit itt állítunk, természetesen nem csekély
ség. Figyelmet érdemel. Bárhol is, a hol d -hány- 
egyedáruság van, illetékes helyről érdeklődné
nek hasonló dolog iránt; nem kímélnének 
fáradságot s meggyőződnének eme állítás valódi
ságáról s vájjon nem-e lehetne —  ha ezek az 
állítások megfelelnek a valóságnak —  ezt orvo
solni; vájjon nem-e lehetne ezt a veszteséget 
— mely érzékenyen sújtja az államot —  valami 
módon helyrehozni ?

Nálunk azonban nem kiváncs ak, de még 
meg sem kísérlik, hogy ily fontos, gazdasági
lag káros következményű visszaélést kutassanak 
s gyökeresen megszüntessenek.

Eme tiltott czigarettagyártás nálunk napról- 
napra emelkedőben van s mondhatjuk, fényes : 
eredménynyel és sikerrel já r ; sőt mondhatjuk, 
hogy napról-napra uj vállalkozó egyének, lát
ván elődeik lényes eredményét, minden félelem 
nélkül, de természetesen minden megtorlás 
nélkül, kezdik meg a gyártást. Nem csoda, ha | 
serkenti az embereket a czigarettagyártásra a | 
jó példa, hisz nem történik bajuk, nem törődik j 
iparukkal senki sem. Innen van aztán az, hogy 
az illetéktelenül gyártott czigaretták száma , 
napról-napra hatalmasabb arányokat ölt. Maguk 
a gyárosok pedig már olyan nyugodtan garáz
dálkodnak, hogy szinte nemsokára nyilvánosan 
fogják áruikat melyek talán mirőségre nézve 
nem is olyan rosszak —  a piaczon kínálni

Siinte nevetséges, hogy milyen könnyen | 
űzik tiltott iparukat s mily vakmerőén űzik 
mesterségüket. Ha nem irtunk volna már évek
kel ezelőtt is ezen a helyen a fönt említett 
visszaélésekről, ha már több ízben nem emel
tünk volna szót eme visszás helyzet ellen, a 
csempészek vakmerőségéről, azok gomba módon 
való szaporodásáról, úgy valóban azt kellene 
hinnünk, hogy illetékes helyen fogalmuk sincsen 
erről a veszedelmes üzletágról, hogy nem tör
ténik semmi annak megszüntetésére. Minthogy 
azonban nincsen tudomásunk arról, hogy ezen 
ir'.nyban bármi is történt volna, kénytelenek 
vagyunk újból szót emelni, kénytelen- k vagyuk 
az illetékes személyeket figyelmeztetni, hogy 
jelenleg ismét nagyon megszaporodtak a ezigaretta'- 
csempésze'., hogy nagy mennyiségű hamisítvány 
van ismét forgalomban s hogy ez nagy kárára 
van a magy. kir. dohányjövedéknek.

Nem a mi feladatunk, hogy ebben az ügy
ben részletekbe menjünk bele. A mi feladatunk, 
hogy a tényeknek megíeleíŐlcg jelentést tegyünk

róla s hogy annak horderejét mérlege jük. 
Feladatunk az illetékes egyének figyelmét fel
hívni eme visszaélésekre s mindaddig meg nem 
nyugodni, mig azt orvosolni nem fogják. Véle
ményünk szerint illetékes helyen jelenleg nagyon 
is kevésre becsülik a veszélyt, m úy ezen illeték
telen czigarettagyá’áásban s annak csempésze
tében lejük, avagy nem tudnak módot arra, 
hogy ezt gyökeresen megrendszabályozzák ?

Úgy látszik, ezt a rendszabályozást kivihetet
lennek Iártják. Véleményünk szerint ez nincsen 
úgy, mert igenis van módja annak, hogy ezek
kel a csempészekkel elbánjanak

A  dohányegyedáruság forgalmában az elosz- 
tás — már mint a gyártási helyek és közvetí
tők között —  nagy előnyére van a csempé
szeknek, a mit ezek nagyon is jól ismernek. 
Messzcterjedő lenne, ha ezen a helyen ennek 
tarthatatlanságáiól és inpraktikusságáról írni 
akarnánk.

A  pénzügyigazgatóságot, melynek élén egy 
oly erélyes, sokoldalulag képzett, elismert 
tehetség áll, jelen esetben csak arra akarjuk 
figyelmeztetni, hegy szentelje figyelmét erre í 
az üsyre. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
csak egy erélyes akczióra van szükség, hogy 
ennek gátat lehessen vetni, hogy meg lehessen 
menteni a dohhányjövedéket egy veszedelmes 
konkurrencziától, mely úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg csak nagy kárára van. Mely kár 
nagyobb, mint azt sejteni is lehet.

Vegyesek.
Székes fővárosunk I. kerületének nigytözs- 

déjéról. Eme nagytözsdét, melyet eddig Bela- 
sovich úrnő vezetett, ajánlkozás révén Polatsek 
Eajos nyerte el. A  ki az általános áru forgalom 
után h/ 10 százalék jutalékot, különlegességek 
után pedig 2 '/*  százalék jutalékot kap. Eddi- 
gelé ez a legnagyobb jutalék, melyet —  főváro
sunkban —  egy nagytözsde tulajdonos elé ni 
képes volt.

Jenidge czigaretták. Tudomására adjuk a magy. 
kir. dohánygyár tekintetes igazgatóságának 
Temesvár ott t hogy az általuk gyártott Jenidge 
czigaretták oly rossz csomagolásban kerülnek a 
forgalomba, hogy az egyes skatulyák nyitott 
állapotban vannak s a czigaretták ezáltal a 
ládákban el szóródnak. Kérjük ennek meg- 
rendszabályozását.

Absurdum. Mi legyen annak a czélja. hogy a 
török czigaretta dohány minduntalan más-más 
vignettával jön a forgalomba, azt igazán nem 
tudjuk Valószínűleg kevés dolga van a magy. 
kir. államnyomdának s oly módon akarják fog
lalkoztatni, lehetséges azonban, hogy a mostani 
seccessios irány Ízlését akarjak kifejteni, avagy 
talán sok a pénze a magy. kir. dohány jöve

déknek. miért is nem játszik nála szerepet egy 
k.s tulkiadás, ha akár arról van szó, hogy 
felesleges munkát végezhesen, aká« arról lenne 
szó, hogy fenti i lését kifejtse. Mert, hogy 
pénzbe kerül uj faj la 3 — 4 féle vignettát készít
tetni, azt bárki is tudja, s hogy felesleges ez a 
kiadás, kivált mikor a régi jónak bizonyult és 
elég tetszetős, ezt bárki is megfogja érteni 
Minket nem igen érdekelne a dolog, ha nem 
tartanánk attól, hogy a miért a légiin, török 
dohány vignettája nagyban hasonlít a „fin. 
IIerczegovina“ dohány vignettájához, kárát vall
hatják ennek úgy a nagy- mint a kis-tözsde 
tulajdonosok, de sőt még a dohány raktárak 
hivatalnokba is. —  Könnye i megesik a tévedés, 
pedig az egyiknek 34 a másiknak ellenben 
08 fillér az ára. Ép oly absurdum, hogy a 
„török diáma dohány“ a 10 filléres, oly nagy
ban hasonlít a 0 filléres magyar pipadohányhoz. 
— Mindenesetre jó lesz erre ügyelni és nem 
figyelmen kívül hagyni, hogy azon egyének, kik 
az elárusitással foglalkoznak, annyira el vannak 
foglalva, hogy bizony nem érnek rá mindenkor 
a vignetta tartalmát is átolvasni. —  Nincsen 
mód arra, hogy a szinjelzésekkel ily absurd 
tévedéseknek elejét vegyék r

A becsi trafiko o"- rrmga ma. A  bécsi szivar- 
boltosok tulajdonosai nagy gyűlést tartottak a 
minap, hogy összeálljanak elnyomott érdekeik 
megvédésére. Elsősorban is követelik, hogy 
vasárnap délben két órakor bezárhassák a bolt
jukat ; követelik, hogy az allam nagyobb hasz
not adjon nekik a szivarból és a bélyegtől; 
hogy a pénzügyminiszter rendelettel Hltsa el a 
szivarok válogatását, mivel ezen a módon hóna- 
ponkint legalább harmincz-ncgyven korona 
értékű szivart lopnak el. Ezek közül a köve
telések közül a legjelentősebb s egyúttal a leg- 
méltányosabb is a vasárnap délutáni munka
szünet s a mostani, szinte tisztességtelenül cse
kély haszon megnagyobbitása, mert az nem 
méltó az államhoz, hogy hetvenkétezer koro
náért eladott bélyeg fejében mindössze százhúsz 
korona hasznot adjon az elárusítónak. —  íme 
ismét bebizonyosodott, mennyire igazunk volt 
eddigi állításunkkal, hogy t. i. a bécsi dohány- 
árusok jelenlegi vasárnapi munkaszünete tart
hatatlan és rossz.

Az ujzélandi rabok dohányoznak. Párját rit
kító kedvezményben részesíti az ujzélandi igaz
ságügyi miniszter az ujzélandi rabokat. A  mi
niszter, ki a dohányzás rabja lehet, elrendelte, 
hogy aki három hónapnál hosszabb időre van 
elítélve, napjában egyszer engedjék meg a 
dohányzást. Más országokban a rabok nem 
élnek ily úri életet s valószínű, hogy ha rab
jaink megtudják, hogy Ujzélandban milyen elő
zékenyen bánnak a rabokkal, akkor majd mind 
az ujzélandi börtönökbe kívánkozik

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy a

M a g y a r  K i r á l y i  S z a b a d a l m a z o t t  O s z t á l y s o r s j á t é k
(X. sorsjáték) 6. osztályának húzásai f. évi szept. 24-töl október 21-ig tartatnak meg, még pedig a következő napokon:

Szeptember 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 3 , 3 0 .  Október 1 , 4 , 6 , 1 , 8 , 9 , 1 3 , 1 4 , 1 5 ,  II,  21.
A húzások mindég d. e. 9 érakor kezdődnek és a m agyar királyi ellen firzö  hatáság és kir. k ö z je g y ző  

jelenlétében nyilvánossan történnek a M kir. szab . O szlálysorsjáták Huzásl Tarm ában (IV. kar., EakQ-tár,
bejárat a Duna-utczáról). A sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása, a játékterv szerint minden igény különbeni 
elvesztésének terhe alatt, 1802 szeptem ber hó 17-ig eszközlendő.

Budapest, 1909. szeptember hó 7-én.

Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték igazgatósága.1 8 4 --V ,
L O N V A V . H A Z A  V .
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Deutscher Tlieil.

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

INHALT. Der Tabuk- und Zigarren Comum in dér Haupts’ adt. — Zigarolten Schinugol. — Vermisehtes.

Dér Tabak- und Zigarren-Consum in dér Hauptstadt
Jenen Hauptconsumartikeln, vvelche als 

Lebensbedürfnisse unbedingt gében und 
die von allén Menschen ohne Unterschied 
des Alters, des Ranges, des Vergnli- 
gens, gleichmíissig consumirt werden, 
íolgt dér Consum des Tabakes, bezw. 
die Zigarren und Zigaretten, ja, es dlirfte 
sogar Consumartikel welche stlindlich 
und táglich gebraucht werden gebén, die 
weit zurückstehen gégén den Verbrauch 
dér Tabakprodukte.

Dér Consum dér kön. ung. Tabak
produkte einschliesslich dér Havannah- 
Zigarren und Specialitaten dlirfte tíiglich 
ungefáhr 50.000 Kronen ausmachon, was 
im Jahre 18*25 Millionen Kronen betriigt. 
Für eine Bevölkerungszahl von 700.000 
Seelen ist dicsér Consum horrend zu 
nennen, nachdem Wien und Umgebung 
mit einer beinahe dreifachen Seelen- 
anzahl, nicht mehr als den doppelten 
Consum crzielt, wie er verháltnismássig 
bei uns erzielt wird, ganz abgesehen 
davon, dass die in Wien sich befindli- 
chen Fremden pro Tag, welche die un- 
garische Hauptstadt höchstens /.weimal 
jáhrlich in ihren Mauern sieht, einen 
tíiglichen Consum von 10.000 Kronen 
veranlassen, wenn mán dicse EinkUnfte 
hinzurechnet, welche diese an Tabak und 
Zigarren dórt machen.

Am meisten staunen werden jene Leute 
über diesen colosaién Consum in dér 
Hauptstadt, welche die herrschenden 
Verháltnisse keimen und auf eiiv ver- 
háltnismássiges Altér zurückblicken. Wer 
sich noch daran erinnert, und es ist noch 
gar nicht so lángé her, als mán in Buda
pest trotz des Vorhandenseins des Ta- 
bak-Monopols und trotz sehr strenger 
Bewachung mit jungfraulichen Tabak und 
aus diesen angefertigten Zigarren, hau- 
siren ging, wer sich dessen erinnert, dass 
die Zigarre in dér That als Luxusartikel 
galt, selbst bei den sogenannten leiden- 
schaftlichen Rauchern, dér muss biliig 
staunen darüber, dass in den zehn Be- 
zirken dér Hauptstadt dem Rauchver- 
gnügen tíiglich 25.000 Gulden geopfert 
werden, eine Summe, die trotz ihrer Be- 
scheidenheit in dér staatlichen Geldge- 
bahrung, immerhin respektabel genannt 
werden muss.

Gleichwohl will es uns bedünken, dass 
mán von der Ausdehnung welche dér 
Zigarren und Zigarettenconsum nehmen 
könnte, noch iinmer nicht die richtigen 
Begriffe hat. Sowie es heute erstaunlich 
wirkt, dass mán vor funfunddreissig Jah- 
ren in der Hauptstadt des Landes kaum 
10000 Kronen fiir die íirarischen Tabak
produkte pro Tag vereinnahmte, so dürfte 
es vielleicht schon in dem níichsten Jahr- 
zehnt wunderlich erscheinen, dass mán 
eine Einnahme von 50.000 Kronen pro 
Tag einer Beachlung werth halt. M it 
w e n i g e n  W o r t e n  g e s a g t ,  s o l l

I d i e s s  so  v i e l  h e i s s e n ,  d a s s  der  
C o n s u m  d e r  Z i g a r r e n  n a me nt l i c h  

| a b e r  d e r j e n i g e  der  Z i g a  r é t t é  
e i n e n  f a b e l h a f t  h o h e n  A u f- 
s c hwung  zu e r w a r t e n  hat.

Nicht an der Hand der bisherigen er- 
zielten Erscheinungen und der sich zei- 
genden Resultate braucht mán zu schrei- 
tcii um dieses Prognostikon feststellen 
zu künnen. Wir sind vielmehr des Glau- 
bens, dass der Consum welchen die 
Hauptstadt erzielt auf die natürliche 
Steigung des Gesammtconsums des Lan
des zurückzuführen ist und daher hier 
nichts Besonderes aufweist; auch líisst 
sich. was die Ausdehnung des Terito- 
riums der Landes-Hauptstadt betrifft, nur 
wenig in dicsér Beziehung hoffen, zumal 

i  sich dieselbe über Gebühr allzurasch aus- 
gedehnt hat. Was jedoch einen erhöhten 
Consum erwarten líisst, das besteht in 
Folgendem : Vor Allém steht dem Ziga
rettenconsum ein riesiger Aufschwung 
bevor. Wenn wir heute sehen, wie in 
der 1 lauptstadt tíiglich eine halbe Millión 
Zigaretten zu cinem I íeller verraucht 
werden, bekanntlich eine Sorté die kein 
Mensch raucht welcher das majorene 
Lebensalter bereits besitzt, wenn wir se
hen, wie die Zigaretten Hölgy und die 
Specialitátensorte Princessas in einer An
zahl von 7— 800.000 Stück pro Tag auf- 
gebraucht werden, dann beantwortet sich 
die Frage von selbst, woher der grosse 
Zigarettenconsum stammt. Und so möch- 
ten wir die Behauptung wagen, es sei 
dem Tabak-Monopolé eine ganz neue 
Kundschaft geboren worden, eine Kund- 
schaft, die ehedem nicht cxistirte und 

‘ die sich in Zukunft vermehren wird wie 
der Sand im Meere.

Dass die Zigarren in dem Maasse nicht 
einmal annáherungsweise in hinsicht des 
Consums zugenommen habén, wie die 
Zigaretten, ist eine bekannte Thatsache, 
trotzdem wir den hohen Consum der 
Zigaretten hiefür keineswegs verantwort- 
lich machen. Der Zigarrenraucher ist 
eben kein Zigarettenraucher und wird es 
niemals sein. Die Zigarre hat abgenom- 
men, theilweise ist dérén Consum stehen 
geblicben, was ebenfalls eine Abnahme 
bedeutet. Die Ursache liegt weniger in 
den schlechten Frwerbsverhíiltnissen, als 
in den schlechten Verhíiltnissen in Bezug 
der Gesundheit und des Wohlbefindens. 
Allé Welt klagt über Nervositíit und der 
vernünftigste sowie der unvernünftigste 
Arzt schreibt dies in viellen Fíí'len der 
Zigarre zu, dérén Schádlichkeit in keiner 
Weise erwiesen ist. Die Zigarette leistet 
hiefür keinen Ersatz und sie wird auch 
dafür nicht gehalten.

Bei einem Consum von 50.000 Kro
nen pro Tag, was im Jahre mehr als 
18 Millionen Krímen ausmacht, wáre es 
dringend zu empfehlen, dass namentlich 
jene Sortén, welche in der Hauptstadt 
flottén Absatz finden auch hier erzeugt 
würden, da dabei ein riesiges Ersparnis

an Frachten in Rechnung zu zi ellen ist. 
Wohl habén wir in der Hauptstadt drei 
grosse Fabriken, alléin was diese erzeu
gen, ist zum grossen Theile für das ganzc 
Lanti bestimmt, wíirend wir Zigaretten 
aus Fiume und Temesvár, Tabake eben
falls von dórt, Regaiitas, Trabucco und 
Britanica aus Kolozsvár, Kassa, Temes
vár, Semnitz und Szomolnok beziehen. 
Erscheint es nun als unmöglich die Zi
garren welche in der Hauptstadt consu
mirt werden, ausschliesslich auch hier zu 
enzeugen, so bedeutet es eine ebenso 
unpraktische, wie sehr theuere Verfügung, 
wenn die Zigaretten aus den Provinz- 
F'abriken bezogen werden zumal in der 
Hauptstadt alléin alljáhrlich so viele Zi- 
garettenfabriken vollstándig bescháftigt 
werden könnten um das Nothwendige zu 
erzeugen.

Wir habén erwáhnt, dass der Ziga
rettenconsum in der I lauptstadt eine un- 
gewöhnliche Höhe erlangen wird und 
sind dessen gewiss, dass diese unsere 
Meinung sehr bald durch die Thatsachen 
erhártet werden wird.

Die Errichtung einiger, oder zumin 
dest einer einzigen grossangelegten Zi- 
garettenfabrik in der Hauptstadt ist da
her dringend anzuempfehlen.

Was die Erzeugung der Zigarren an- 
belangt, wáre, wie gesagt, der Vertrieb 
jener Produkte, welche hier fabrizirt 
werden, sehr zu wünschen, nachdem auch, 
was immer mán dagegen einwenden wird, 
dieses Produkt das Beste ist.

Wir wollen damit durchaus nicht ge
sagt habén, dass blos in der Hauptstadt 
bessere Tabakprodukte consumirt wer
den sollen und möchten wünschen, dass 
such die P'abriken der Provinz in Bezug 
der Fabrikation vorwíirts streben sollen. 
Alléin, das Alles bleibt ein frommer 
Wunsch und so kaim daher auch nur 
vorláufig davun die Rede sein, das drin
gend Nothwendigste hier zu erzeugen. 
Das aber sind die Zigaretten ohne Unter- 
schied der Qualitíit in 1 Iinsicht der Preis- 
lage. (Ein zweiler Ariikéi in vorliegen- 
der Nufnmer befasst sich mit den Ziga
retten in eingehender Weise.)

Zigaretten-Schmuggel
Wenn wir in cinéin Artikel dieser Nuininer 

ííber den Zigarettenconsum in der Hauptstadt 
spreciien und unserer Meinung Ausdruck ver- 
leihcn, dass der riosig grosse Consum der er
zielt wird, eigentlich einen Pappenstiel bedeu
tet gégén jenen Consum der erzielt werden 
muss und erreicht werden wird, so stiitzt sich 
dabei unsere Meinungsabgabe auch auf vorhan- 
dene Thatsachen, die wir dabei in Betracht 
ziehen.

Diese Thatsachen sprechen deutlich genug, 
als dass wir der Uebertreibung gcziehen wer
den könnten. Und so gébén wir hier, wie schon 
so oft, unsere Meinung dahin ab, dass cin Dritt-
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theil der in dér Haupístadt consumirten Zigarét
ién tton imbemfenen Minden angefertigt und m 
den Handel gebracht werden.

Es sollte uns wundern, wenn wir abermals 
nicht gehört oder verstanden werden sollten. 
Das was wir erwáhnen ist natUrlich keine Klei- 
nigkeit. Ueberall wo ein Tabak-Monopol exi- 
stirt würde mán sich dic Mühe nehmen nach- 
zuforschen, ob wir richtige Mittheilungen ma- 
chen, und ob sich diese Kalamitát welche in 
erster Reihe den Staatssáckel schwer in Mit- 
leidenschaft zieht nicht beseitigen liesse. Bei 
uns ist mán nicht so neugirig dériéi zu wissen, 
ja, mán unterniramt nicht einmal den Versuch 
solche wichtige Dinge zu erforschen.

Die Fabrikation dér Zigaretten von Seite 
solcher Leute, welche das Geschaft in grossem 
Maassstabe betreiben, schreitet unauíhaltsam 
fórt. Ermuthigt, weil den wackeren Leuten 
nicht das Geringste geschieht, djss heisst er
muthigt dadurch weil mán sich um ihr Ge- 
werbe absolut nicht kümmert, nimmt die Fa
brikation dér Zigaretten iramer grössere Dimen- 
sionen an. Es ist geradezu lácherlich, mit wel- 
cher Leichtigkeit diese Zigarettenfabrikanten 
ihr verb/echerisches Gewerbe auszuüben ver- 
mögen und mit welcher Dreistigkeit sie dabei 
veríahren. Hátten wir nicht schon zu wider- 
holtenmalen davon Notiz genommen und wáren j  
wir nicht seit Jahren Diejenigen gewesen, welche 
nach dieser Richtung hin, an d eser Stelle sehr 
deutlich sprechen, so müssten wir annehmen. 
mán habé von all diesen Geschehnissen keine 
Kenntnis, zumal nichts zűr Sanirung dieses 
Uebelstandes geschieht. Nachdem es uns 
jedoch nicht bekannt ist, dass dér Fabrikation 
falschcr Zigaretten kein Einhalt geboten wird, 
sehen wir uns wieder einmal veranlasst darauf 
aufmerksam zu maciién, dass sich die Fabri- 
kanten wie dérén Erzeugnisse vermehren, und 
können wir nur zu unserem Bedauein sagen, 
dass die Dimensionen, zve le he diese Fálschungen 
itnmer mehr annehmen, eine ernste Gefahr fü r  
die k. ung. Tabak-Regie bilden.

Es liegt in dér Natúr dér Sache, dass ein

Blatt nicht die Aufgabe hat in solchen Dingen 
in Details welche das Wesen dér Sache bilden, 
einzugehen. Für unsere Auígabe haltén wir es 
bloss, die Thatsachen so zu schildern wie sic 
sind und auí die Tragweitc dieser Erschei- 
nungen aufmerksam zu machen. Unserer Mei* 
nung nach, scheint mán in competenten Krei- 
sen diese Angelegenheit sehr stark zu unter- 
scholzen, wie wir auch des Glaubens sind, dass 
mán nicht im Geringsten jene Mittel und VVege 
einschlágt. die nothwendig wáren, um endlich 
die Sache mit Stumpf und Stiel auszurotten. 
Mán scheint das Alles fúr unmöglich zu haltén 
was unserer Meinung nach durchaus nicht dér 
Fali ist. Es gibt nichts Leichteres als dem Zi- 
garettenschmuggel cin baldiges und rasches 
Ende zu bereiten.

Die Zweitheilung im Betriebe des Tabak- 
Monopoles, námlich die. dér Fabrikationsstelle 
und des Verschleisses. kommt den Schmugglern 
ausserordentlicli gut zu statten, was diese recht 
gut zu wissen scheinen. Es würde zu weit fiili- 
ren, wollten wir hier an dieser Stelle iiber das 
Unpraktische, ja Unhaltbare dieses Gogenstan- 
des sprechen.

Indess möchten wir für heute oie kon ung. 
hauptstádtische Finanz Direktion, an derenSpitze 
ein ebenso tüchtiger, wie energisch handelnder 
Beamte steht, ersucht habén, dass sie dieser 
Angelegenheit ihre ganz besondere Aul'merk- 
samkeit widmet.

Wir sind dessen gewiss, dass es nur eines 
energischen Einschreitens bedarí um die kön. 
ung. Tabak-Regie von einer gefáhrlichen Kon- 
kurenz baldigst zu erlösen, beziehungsweise um 
den Staatsschatz vor einera Schaden zu be- 
wahren, dér weit bedeutender ist, als mán diess 
alinen würde.

Vermischtes.
Dia G rosstra fik  des I. Hauptsládti&ciien Be-

zirkes Diese Grosstrsfik und Spezialitáten Nie- 
derlage, welche bisher Frau B e lá s s  o v i  eh  
leitete, wurde in Folge neuerlicher Ausschrei-

bund llerrn E e o p. P o la t s u k  verlielien, dér 
für Waaren des allgemeinen Verschleisses eine 
Provision von acht Zehntel Prozent erhált und 
für Ppezialitáten 2*5 Prozent. Es ist diess die 
hüchste Provision die ein Grosstrafikant oder 
eine Spezialitáten-Niederlage in dér Hauptstadt 
erhált

Jenldge-Zigaretten. Dér verchrlichen Direktion 
der kön ung. Tabak- Fabrik in T e m c s v  á r 
dietic zűr Kenntnisnahme, dass die von ihr cr- 
zeugten .lenidge-Zigaretten in solch schlechter 
Verpackung ausgegeben werden, dass die cin- 
zelnen Schachteln offen in den Kisten hegen 
und die Zigaretten daher zerstreut in dersclben 
umherliegen. Um Abhilío wird gebeten!

Ab urd. Welchem Zwecke es dicnen soll, 
dass die Vigm tten der türkischen Zigaretten- 
tabake von Zeit zu Zeit stets anders aussehen. 
wissen wir nicht. Müglich, dass die kön ung 
Staatsdruckerei wenig Arbeit hat und mán diese 
bescháftigen will, möglich auch, dass dabei der 
moderné seccesionistische Geschniak in Betracht 
kommt, möglich auch, dass die kön. ung. l á 
bak-Régié so viel Geld besitzt, dass es ihr auf 
die Mehrkosten nicht ankommt, welche das An- 
fertigen von Vignetten in ít — 4 Farben erf>r- 
dert, obgleich die altén noch ganz gut aus
sehen Uns ginge die Sache nicht so na he, 
wenn wir nicht fül’chten würden, dass dadurch 
Gross und Kleintrafikanten, vielleicht aber auch 
manche Tabak-Magazins-Beamte zu Schaden 
kommen könnlen Die Vignette des „Eegíin 
Török1* siclit námlich geradeso aus, wie die 
des , ,Kinőni I lerczegovina ‘ trotzdem der ciné 
Tabak Ö4 llellcr und der andere (>8 lleller 
kostet. Ebenso absurd erscheint das Aussehen 
des Török Drama-Tabak zu 10 Heller. der 
dem Magyar Pipadohány á 0 Meller zu áhnlich 
sieht W as den „Eegíin Török** a 100 Gramm 
betrifft, so kann er sebr leicht mit Tabaken 
die viel billiger sind als er, verwechselt w er
den. wie auch übrigens die Zigarreuschachtclu 
sowie déren Vignetten zum Verwechseln áhn
lich sind. Freilich, íür Denjenigen, der einmal 
eine solche Schachtel Zigarre mit der andern 
vorgleicht. gilt das nicht, alléin, mán bedenke 
doch, dass es vielbescháftigte Eeute sind, die 
den Verschleiss besorgen und die nicht Zeit 
habén die Texte der Vignette zu studiren. 
Kann mán den nicht durch Farbunterschiede 
solche absurde Einrichtuugcn vermeiden?

f  = F E L T Ű N Ő  Ú JD O N S Á G .

M i n d e n  h i r d e t é s  f e l e s l e 

g e s ,  el d o h á n y z ó  e g y s z e r  

v e s z i  é s  t ö b b é  m á s t  n e m
B y . ( h n t _ .  - ------
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