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A dohányzás tilalma Debreczenben.
(16(55 — 1703-ban.)

Debreczen sz. kir. város levéltárából közli:  K. Á.
Nincs talán egyetlen szenvedély sem, mely az 

em bert annyira hatalm ába tudná keríteni, mint a do
hányzás. A  férfiak legnagyobb része képes bármit is 
nélkülözni, de a dohányra  és szivarra szánt költségé
ből nem hajlandó elengedni egy dénárt sem. Nem is 
csodálkozhatunk tehát, ha ihletett költők ódákban 
énekelték meg a dohányzás gyönyöreit.

Ma már a gyerm ek is dohányzik, jóllehet úgy az 
iskolai törvények, mint a szülök gondossága igyekez
nek tilalmazni a dohányzást, mely az orvosok állítása 
szerint a fejletlen szervezetet határozottan rombolja, az 
egészséget veszélyezteti, az agya t  eltompitja, a gon
dolkozást korlátozza és az idegrerdszer működését za
varba ejti.

Bölcsen belátta  a dohányzás eme sajnos követ
kezm ényeit a régi törvényhozás, amennyiben szigorú 
rendszabályokkal igyekezett korlátozni, sőt végleg el 
is tiltani a káros szenvedélyt.

Debreczen sz. kir, város régi Írásai között is ta 
lálunk ily tilalmazó határozatokat főleg azon időből, 
midőn rettenetes tűzvészek pusztítottak a városban. A 
Csapó- és Czegléd (most K ossu th  Lajos-utca), Hatvan- 
és Mester-utcákon egész házsorok égtek le, mely szo
morú körülmény arra indította  a szenátust, hogy szi
gorú rendszabályokat léptettek  életbe a dohányzás 
korlátozására vonatkozólag, mert az a gyanúja  támadt, 
hogy  a pusztító tüzeket sok esetben a dohányzók okozták

Az első idevágó rendeletet a szenátus 1665 ápr.
2-án ad ta  ki a következő szavakkal ; Unanimi voto et 
consensu conclusum e s t : Az Dohán szívás félő, hogy 
kárt, romlást ne hozzon, szerezzen városunkban, kit 
ra jta  érnek frt 12 sub poena büntettessék.

Az 1675-ik évi jegyzőkönyv 77-ik és 252 lapján 
ped ig  ezeket o lv ash a t ju k : Cunclusum est. Az Dohant 
sem árulni, sem színi szabad  nem leszen, az ki külön
bet cselekszik, erősen megbüntettetik.

H ogy nem ta r to ttákbe  ezen rendeleteket, eléggé 
igazolja azon körülmény, hogy már öt év múlva, azaz 
1681-ben egy újabb parancsot adott ki a tanács, mely 
ekképen sz ó l :

Az Dohán árulás szívás be hozás tiltatik harmad 
nap alól a Városbul ki vigyék, semmiképen az Boltok
ban árulni meg nem engedtetik sub amissione rerum.

Majd két év múlva 1683-ban a következőképen 
intézkedik a Fő Biró uram elnöklete alatt összegyűlt 
Nemes Tanács.

Conclusum es t:  A  Dohán szívás árulás interdicál- 
tatik, hasolóképen a pipák, p ipaszarak is árulása. V a 
laki vagy  házánál vagy Boltyába, ta r tya , árulya, szíjjá 
rajta  kapa tta tván  a dohánya megégettetik, másképpen 
is megbüntettetik , akinek most olyan jószága most a 
V árasban vagyon, tizenötöd nap alalt ki vigye, mely 
hogy állandóbb legyen mind a Piaczon majd kell 
kiadatni mind házanként megkel hirdettetni, azon kívül 
böcsülletes Tanácsbeli Atyánkfiái rendeltetnek, kik a 
Vásár Birákkal edgyü tt  vigyáznának az olyan dohán 
s z í v ó  és árulók ellen.

Ebből az tűnik ki, hogy nemcsak a dohányzók 
estek anathém a alá, hanem a pipák és p 'paszárak  is. 
A  debreczeni cziviseh azután, ha kedvök jö t t  pipázni, 
Pestre mentek és ott pöfékeltek és legfeljebb dugva, 
nagy  titokban hoztak haza egy-egy német pipát.

A  dohányzást úgy látszik, az ezen korból fel
m aradt jegyzőkönyvekből, hogy a hentesek sem ve
te t ték  meg, amennyiben ugyancsak az 1683-ik évben 
róluk különösen szól az ének.

Conclusum a hentesekről: Valakik Penig közüllök 
a dohán szíváson kapa tta tnak  azon esztendőben mes
terségüktől priváltassanak.

A 17-ik század végén speczifikálva vannak a 
büntetések nemei. — íg y  az 1697-ik év tanácsjegyző
könyvének 31-ik lapján ezeket olvassuk:

Az D ohány árulás és szívás újabban interdikál- 
tatik, valaki árullya 12 forinttal és dohánának m egége- 
tésével, aki Peing szíja, vagy  csak Pipa is találtatatik 
nála is nyakvassal büntettetik.
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Valószínű, hogy e kényelmetlen nyakkendő sok 
embert visszariasztott felszálló füstkarikában való gyö 
nyörködéstől, de sokan kijátszották a tilalmat és vígan 
füstölték az ördög találmányát zárt helyeken.

Még egy rendelete van a Nemes Tanácsnak, mely
ben eltiltja a pipának, csutorának, dohánynak behozá
sát, szívását és készítését, de már 1703-ban a Fazekas 
Czéh (Che) azon kéréssel fordult a tanácshoz, h o g y : 
pipacsinálást a szegény Eözvegyekknek engedje meg 
a nemes Tanács Melyis engedtetik ollyan Conditióval, 
hogy itt a Városban edgyet se adgyanak el, hanem 
öszveséggel külsőknek adgyák.

Ú gy látszik, hogy az idegen példa és más álla
mok szokásai lassankint meglágyították a Nemes T a 
nács szivét is, mert több rendeletet a dohányzás tilal- 
mazására vonatkozólag nem találhatunk a tanács 
jegyzőkönyvek lapjain. Lassankint ezen hozott hatá
rozatokat sem hajtották végre, a dohányzók szabadon 
eregethették a kékes füstkarikákat és igy ily kedvező 
körülmények közt megszületett a Debreczeni pipa, 
mely ez idő szerint az egész világon el van terjedve.

Helyütt-helyütt, különösen a nagy alföldi közsé
gekben, melyekben még üdvös szabályrendelet nem 
intézkedett a takarmány és a szalmás élet behordá- 
sának tilalmazásáról, ma is el van tiltva a forró nyári 
napokban a dohányzás, mert igen sokszor megtörtént, 
hogy pipából vagy gondatlanul elhajított égő gyufa
szálból oly tűz támadt, mely gyakran helyrehozhatatlan 
károkat és romlást okozott.

E  tilalomra a községek elején és végén felállított 
táblák figyelmeztetik az pipázni szeretőket ily formán :

Az községbem dohányzás 
5 frt pénzbüntetés terhe alatt 

tilos.

Vegyes hírek.
Elfüstölt milliók. A magyar korona országaiban 

ez év január elsejétől április végéig eladott dohány- 
gyártmányokról a királyi dohányjövedék számvevősége 
a következő statisztikát állította össze: — Kiadtak az 
általános forgalomban levő gyártmányokból, burnótból 
12,512.097 kilogrammot, pipadohányból 155,23(5.185 
kilogrammot, szivarokból 123,248.180 darabot, szivar- 
kákból pedig 527,248.510 darabot A  belföldi külön
legességi gyártmányokból, pipadohányból 7,080.(585 
drbt. szivarkákból 29,229.770 darabod, — Azaz pénz 
értékben kifejezve: — burnótokból 45,857 korona 38 
fillért, pipadohányokból 12,6(51 998 korona 49 fillért 
szivarokból 11,014.099 korona 78 fillér értéküt adtak el 
az álalános forgalomban levő árukbó1. A valódi ha
vanna szivarokból 8,940.90 korona értékű fogyott el, 
A  belföldi különlegességi gyártmányokból pedig : bur
nótokból 290 kor. 04 fillér, pipadohányokból 1,334 858 
korona 87 fillér, szivarokból 737.373 korona, szivar
kákból 1,201.527 korona '90  fillérért adtak el. Tehát 
általános forgalomban levő gyártmányokból 32,412,728

korona 41 fillért, belföldi különlegességi gyártm ányok
ból 3,275 049 korona 78 fillért külföldi különlegességi 
gyártmányokból 974,598 korona 40 fillért, azaz össze
sen 3(5,862.376 korona 53 fillért vettek be. Bevételi 
töblett a múlt évi hasonszakához képest 187 329 kor. 
67 fillér.

A dohánymunkások nemzetközi kongres
szusa. A nemzetközi titkársághoz csa lakozott dohány- 
munkás-szervezetek e hó 18, és 20-án gyüléseztek 
Stuttgartban. A kongresszus halaszthatlanul fontos 
határozatokat hozott az utazó dohánymunkások jogainak 
rendezése ügyében. Az egyes szervezetek kölcsönösen 
kötelezték egymást arra, hogy mindennemű felvételi 
dij nélkül beveszik a tagok sorába az irodához csatla
kozott bármely külföldi dohányszervezet tagjait. K ö te 
lezték egymást, hogy kölcsönös szerződéseket kötnek, 
amelyek szerint az utazó tagok tagsági jogait elis
merik és sztrájk-, rendszabályozási és jogvédelmi segít
ségben részesítik őket a befizetett tagsági járulék 
arányában. Ha az illető szerződéstkötő szövetségek más 
segélyintézményekkel is rendelkeznek, mint például 
beteg- és halálozási ségély, akkor lehetőség szerint 
ezeket is rendezték. A  kölcsönös szerződéseket a 
legközelebbi kongreszusig meg kell kötni. Végül kimon
dotta az értekezlet, hogy egyedül oly szervezetet ta r t  
célszerűnek és időszerűnek, amely a dohánymunkásság 
összes rétegeit öleli át. A kongresszus rendezte a 
különböző szervezeteknek a nemzetközi irodához való 
viszonyát is.

= szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- |  
|  hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére § 
|  ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- = 
|  nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és 1 
|  különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- i 
|  alkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. I 
|  Ezen visszás állapotra segitendő ily feltételek i  

|  mellett, hozza forgalomba az Elster ésTopf cég f 
|  a „Bourbon1* szivarkahüvelyeket, a melyek az 1 
|  in reális versenyt kizárjak A „Bourbon" hüvelyeket | 
|  kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- |  
|  árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az I 
| aradi, miskolczi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- | 
| vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- | 
|  brucki stb. különlegességi árudák. Elster és T o p f  I 
|  lembergi cég kívánatra szívesen szolgál minták- I 
z kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és I 
|  különlegességi árudák részére biztosított előnyök |  

megtudhatók.
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ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

I N H A L T  : In allén Tabaktrafikcn zu habén. — Vermischte Nachrichten.

In a llén  T abaktraíiken zu habén.
Da erzeugt Jemand irgent einen Gegenstand, dér 

absolut wertlos ist. Mán gibt dem betreffenden Gegen
stand einen Namen und anoncirt den Artikel alsdann 
in den meisten Zeitungén.

Bis hierher liesse sich gégén eine solche Mani- 
pulation niclits einwenden. Denn im Grunde genommen 
ist es das Publikum ja  gewöhnt, vielen Inseraten auf- 
zusitzen. W ar ja  das Glück dér m eistbegehrten Gegen- 
stiinde die vöm Publikum verlangt werden die Anonce.

A ber in unserem Falle, namlich denjenigen, von 
vvelchem diese Zeilen sprechen sollen, handelt es sich 
um den Verkáufer dér meisten Artikel, welche mittelst 
Anoncen eingeführt werden und keinenwegs um das 
Publikum. Und darum haltén wir es auch für unsere 
Pflicht energisch dagegen F insprache  zu erheben, 
wenn die P 'abrikanten so mancher Artikel die ledig- 
lich nur in den Trafikén verkauft werden können, die 
Kulinkéit besitzen, dem Publikum zu sagen, dass ihr 
Artikel in allén Trafikén zu habén ist.

Das heisst ja  namlich den Trafikanten zwingen 
wollen, die betreffende anoncirte W aare  auf L áger  zu 
nehinen.

«Zu habén in allén Tabak tra íiken .» So lautet ge- 
wöhnlich die Anonce des P'abrikanten, dessen Bestre- 
ben alsó einfach dahien zielt, auf den Tabakverschleisser 
eine Pression zu üben, dass dieser den betreffenden 
Artikel au f  L áger  halt. Dem P'abrikanten ist es den- 
nach einzig und alléin um die Kunde zu thun, dér 
Verschleisser kümmert ihm nicht. Das Kalkül des 
P'abrikanten lautet dahien, dsss die Kunden es als 
selbstverstiindlich betrachten, dass dér betreffende 
Gegenstand in den Trafikén zu habén sein werde, ge- 
radeso, als ob die T ausende Verschleisser, jeder für 
sich, im Dienste des betreffenden P'abrikanten stünden.

Leider vermemen die meisten Kleinverschleisser, 
dass sie in Folge dessen, weil dér Artikel verlangt 
wird, denselben auch haltén müssen. Unbewusst treten 
sie daher zu dem betreffenden P'abrikanten in ein Ab- 
hángigkeitsverháltniss, welches dazu beitriigt, dass dér 
Verschleisser, den Nutzen den es an disem Artikel 
erübrigt, derart kiéin zugemessen erhiilt, als ob auch 
dies ein Monopol Artikel wáre. Dér Trafikant vergisst 
ganz daran, dass er auch üO—40 Prozent an einem 
solcheri1 Gegenstand verdienen müsste, wo er sich zu- 
frieden. gébén muss mit jenen Brosamen, welche die 
Gnade des P'abrikanten ihn zukommen lassen will,

Die erste Aufgabe des neuen, soeben vöm Minis- 
terium sanktionirten Trafikanten Verbandes, wird es 
daher sein, dieser Angelegenheit seine vollste Auf- 
merksamkeit zuzuwenden. Mögen die Verschleisser es 
endlich einsehen, dass ja  sie eigentlich zu befehlen 
habén welcher . rtikel in den Trafikén verkauft wer, 
den sollen und welche nicht und dass ohne dér Trafik 
dér P'abrikant, seinen Artikel für sich behalten könnte. 
Die Trafik ist dér P'actor, mit welchem dér P'abrikan- 
rechnen muss, nicht die Kunde. Die nachste Zeit soll 
das vollends drastisch bestatigen.

Vermischte Nachrichten.
Werden die Havana theurer? Die bedeutensten 

Cigarrenfabrikanten in Kuba sprechen die Ueberzeugung 
aus, dass in den nachsten Monaten Havana-Cigarren 
betrachtllch teurer, aber von guter Qualitat sein werden. 
Hiner dér ersten Fabrikanten sagte : W áhrend des letz- 
ten Jahres habén wir an jedem Tausend Cigarren 
mindestens fünf Dollars verloren, oder im Durchschnittt 
10 pCt. Dér Grund dafür liegt in dem hohen Preis des 
Rohtabaks. W enn mari allé Faktorén in Betracht zieht, 
so findet mán, dass dér T abak  den kubanischen F ab ri
kanten genau dreimal soviel kostet wie vor dem Kriege 
mit Spanien. E rn te  von 190(i war ein volkommener 
Fehlschlag und altér Tabak ist nicht mehr vorhanden. 
Infolgedessen slnd die L áger vollstandig geráumt und 
selbt die Fabrikanten habén nur wenig Vorrat übrig 
Es ist richtig, dass die diesjáhrige E rnte  gross ist 
aber sie wird erst in einiger Zeit verarbeitet werden 
können. Diese Ernte ist von eigentümlicher Beschaffen- 
heit. Im A nfang  des Jahres sah es aus, als ob sie 
dursch Dürre vernichtet werden würde. Dér Regen 
kam gerade im letzten Augenblick und rettete die 
Ernte. A ber infoige dér mangelnden I'euchtigkeit im 
Anfang des W achstums sind die einzelnen Blátter dick 
und schwer, und es wird lángé Zeit in Anspruch 
nehmen, sie richtig zu trccknen. Ein Teil dér E rnte  
wird wahrscheinlich nicht vor Anfang nachsten. Jahres 
verarbeitet werden können. In dér Zwischenzeit wird 
dér T abak  sehr knapp sein und die Preise werden 
höher steigen als je  zuvor. P'erner die Cigarren, die aus 
diesem T abak  gemacht werden natürlich schwerer sein 
als die jetzigen, und da in vielen Landern dér Einfuhrzoll 
entweder ganz oder teilweise nach dem Gewicht be- 
rechnet wird, so bedeutet das eine weitere Steigerung
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des Preises. Die Gewichtszunahm e dürfte mindestens 
15 pCt. betragen.»

D a  dér F e b r ik a n t  je tz t  schon ungefáhr 10 pCt. 
verliert, so kann m án von ihm niclit erwarten, dass er 
die weitere L as t ,  welche durch d e e rw áhnten  U m - 
s tánde  veranlasst wird. au f  seine Schultern nimmt. Die 
F ab r ik an ten  habén sich bereits iiber die Z ustánde unter- 
e inander besprochen, und ivenn sie auch noch zu 
keinem festen E n tsch luss  ge lang t  sind, so stim m en sie 
doch darin überein, das dér  Preis erhöht vverden muss 
W alirscheinlich  werden die Cigarren etwa 10 pCt 
teurer  werden. Die D etailpreise  werden narürlich ent- 
sprechend  in die Plölie gehen . Indessen ist ein T ro s t  
fúr den R aucher vorhanden, denn er wird den \Yert 
seines Geldes erhalten. D ér dicke, Schwere T a b a k  lásst 
sicli zu Cigarren verarbeiten , die ganz besonders gut 
und a rom atisch  sind, und es ,st wahrscheinlich, das die 
C igarren, welche im L aufe  des Jahres  1908 auf den 
M ark t komraen, die besten  seit 1881 sein werden.

Selbstverstándlich  w erden auch die in anderen 
L án d ern  ganz oder teilweise aus kubanischem  T a b a k  
gem ach ten  Cigarren teu rer  werden, wenn die F a b r ik a n 
ten sich nicht dadurch helfen, dass sie die Q ualita t  
versch lech tern . indem sie weniger H a v a n a -T a b a k  oder 
geringere  sortén verarbeiten,

Herr Gustav Keller, Tabakinspektor dcr bos- 
nisch-herzogowinischen Tabakregie, ist am 18.
A u g u s t  d. J. nach lángerer  K ran k h e i t  aus dem  L eben  
geschieden. D é r  V erstorbene, dér R it te r  des F ranz  
Josefs-O rdens usw. war, zeichnete  sich durch eine sel- 
tene  H erzensgü te  aus, die nam entlich  im V erk eh r  mit 
seinen Kollegen zűr G eltung  kam, die dér V erlust des 
hochverdienten  Mannes um so schmerzlicher be rüh r t .  
Die sterblichen U eb e rre s te  des Verblichenen sind am 
Mittwoch, den 21. A ugust ,  a u f  dem  römisch katholischen 
Friedhofe  in Sara jew o zűr ewigen Ruhe b e s ta t te t  wor- 
den. É h re  seinem A n denken  1

DieEinnahmen dér Tlirkischen Tabaks-Regie- 
Gesellschaft betrugen  im M onat Juli 1907. 21300000 
Piaster  gégén  21.200000 P ias te r  in dér gleichen Periode 
des Vorjahres. E s ist seit  einiger Zeit im Hinblick 
au f  dem U m stand , dass  die D auer  dér gegenw ártigen  
K onzession dér  tíirkischen T ab ak reg ie  in sechs bis 
s ieben Jahren  abláuft, von gewissen Kombinationen in 
bezug  au f  die künftige Erte ilung  dér K onzession die 
Rede. In tíirkischen K reisen  wird dem gegenüber e r-  
klárt, es sei gewiss, dass dér Sultan, falls tatsáchlich  
finanzielle K om binationen im Z usam m enhang  mit die- 
ser A ngelegenhe it  au f tauchen  sollten, dér gegenw ár
t igen  T abaks-R eg ie -G ese llscha f t  den V orzug  gébén 
würde, da keine Gründe vorlágen, die U eb er tragung  
dér Konzession au f  irgend  eine neue Gesellschaft zu 
begünstigen.

Dér Internationale Tabakarbeiterkongress in 
Stuttgart, den wir seinerzeit angekündigt habén, be- 
fasste sich mit den Berichten dér Vertrauensmánner 
und Delegierten dér verschiedenen Lánder. Ueber

D eutsch land  ber ich te te  Deichmann, welcher die L a g e  
dér deutschen  T a b a k a rb e i te r  trotz dér vielen Lolin- 
kám pfe  als die d en k b a r  sch lech tes te  bezeichnete  Als 
haup tsách lischs te  Gründe führte dér R efe ren t  die Ver- 
legung  dér F ab r ik en  a u f  das ílasche Land , die Ifeimin- 
dustrie  und die B elas tung  des T a b a k s  durch  Zolié und 
S teuern  an. Die B anderolesteuer, die zum S chaden  fiir 
die C igare t tenarbeite r  war, werde mán auch  au f  die 
C igarren einzuführen versuchen. Es müsse ein V crbot 
dér H eim arbe it  ver lang t  werden, denn das, was mán zum 
Schutze dér H eim arbeiter  pláne, werde w irkungslos  
sein. A us  den s ta t is t ischen  A n g a b e n  des R ed n ers  iiber 
die T ab ak arb e i te ro rg an isa t io n  in D eu tsch lan d  sei 
erwáhnt, dass  von e tw a  120.000 O rgan isa t ionsfáh igen  
32 752 im T ab ak a rb e i te rv e rb an d  o rgan is ie r t  sind, die 
ubrigen deutschen  T abakarb e i te ro rg an isa t io n en  weisen 
nur geringe  Zahlen auf. in  den drei seit dem  A m ste r-  
dam er K ongress  verílossenen Jahren be tru g  die G esam t- 
e innahm e des V erbandes  1.424.444 M, A n  A rbe its -  
losen- und U m zugsun te rs tü tzung  wurden 99.400 M., 
an K rankenun te rs tü tzung  657 411 M. und fúr Streiks, 
G em assrege lte  und R ech tsschu tz  524.306 M ausgezahlt.  
lm Jahre  1906. ende ten  12 L o h n b e w e g u n g e n  oline 
Arbeitseinstellung m it vollem und 132 mir teilweisem 
Erfolg ; von A ngriffss tre iks  endeten  2 mit vollem, 40  
mit teilweisem und 9 ohne Erfolg. Ihe E in führung  dé r  
Maschine habé in dér  C iga re t tenb ranche  und bei dér 
K au tabakfabrika tion  F o r tsch r i t te  gem acht.
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