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T. vidéki olvasó-

talokban csak örömmel látnák és szíve
sen üdvözölnék mindazon actiót, mely a 
kis és nagy dohányárulást önálló, egy
séges, szervezett üzletággá emelné és 
tömöritené.

I lirlapirói kötelességünk az őszinteség 
terén maradni kényszerit bennünket ak
kor is, ha előre tudjuk, hogy egyik-má
sik árusnál nem fogunk rokonszenves 
fogadtatásra találni.

Mi javítani akarunk és a kinek nem 
tetszik az őszinteség hangja, az álljon 
félre.

így őszinteségünk parancsolja kimon
dani, hogy határozottan káros Magyar- 
országra azon körülmény, hogy sok nagy 
trafikos csak mellékfoglalkozásnak tekinti 
nagyárudáját és semmit sem törődik 
azzal, hogy mi történik szakmájában.

1 logy lehet ott egészséges üzletme
netről szó, a hol a nagyárus nem tekinti 
egyébnek áruját, mint kis hasznot hozó 
cikket, melylyel kénytelen-kedvetlen fog
lalkozik csak ?

1 logy lehet ott önálló üzletről be
szelni, a hol maga a kereskedő a vélet
lenre bízza önmagát és áruját, semmit

sem tesz az üzlet érdekében, csak ha év 
végén veszteséget kell elkönyvelnie, só
hajt egy nagyot ?

Semmittevés, gépies munka, majd 
teljes közöny, ezek jellemzik az üzletet. 
Nem akarják belátni, hogy ez épen oly 
mérvű akaraterőt és szorgalmat igényel, 
mint bármely más üzleti cikk.

Legnagyobb tisztelet azon kevesek
nek, kik tudatos szorgalom, ügyszeretet 
és kereskedői kitartásukkal lelket önte
nek üzletükbe és azt kedvvel vezetik, de 
mily kevés az ily derek méltóak száma 
és mily nehéz ezeknek megállani helyü
kön épen a közönyösek miatt.

Rá tudnánk mutatni egyes vidéki 
nagyárudákra, melyek szorgalom, kitartás 
és kereskedői routin kifejtése folytán a 
kincstári áruk igen nagy forgatói, mig 
mások megcsökkentik a rendes fogyasz
tás mérvét is közönyükkel, bánom is én 
eljárásukkal.

Káros pedig az ilyent látni nemcsak 
a kincstár és az általános forgalom, de 
maga a közönyben maradó nagyárus ér
dekében.

Egy értelmes kereskedő nem fogja

A forgalom emelése.
Kétségtelen, hogy a forgalom eme

léséhez nem elég a jó gyártmány, sem 
az általános üzemmenet, kell a forgalom 
emeléséhez bizonyos fokú kereskedői 
ügyesség és jártasság az árukkal szem
ben az elárusítók részéről. Csak keres
kedői routin fokozhatja bizonyos áru 
forgalmát.

Ezen szempontból is sajnálatos, hogy 
a nagy és kis dohányárusok nem része
sülnek kellő méltánylásban és nem áll 
be azon kedvező fordulat, mely ezen 
üzletágat fellendíteni képes lenne.

A mi a nagybani eiárusitást, illetve 
az ezzel foglalkozó nagyárusokat illeti, 
nem állítunk merészet, ha kimondjuk, 
hogy a helyzet javulása épen általuk és 
tőlük várható, mint kezdeményezőktől.

Tévednek a nagyárusok, ha azt hi
szik. hogy a kis- és nagyárusok erkölcsi 
niveaujának emelését célzó törekvéseik
ben bárki is akadályt gördítene eléblik.

Nincs senki, ki roszakarattal fogadná, 
vagy látná a javulás és javítás célzatát,

Magában a ministeriuinban és egyéb 
ezen szakmával összefüggő felsőbb híva-

T Á R C A .
A mucsai lovaregylet.

Irt.: Alterego-*

A mucsai közvélemény egyedül ille
tékes szószólójának, az .Igazság Harso
náját-nak három éven át megjelent vala
mennyi vezércikke e szavakkal kezdődött:
• Európa szeme rajtunk!.

És végződött e megdöbbentő) felkiál
tással :

»Botrány!«
A mucsai közvéleménynek félreveze

tett, tehát a kormánypárti része, hasztalan 
tiltakozott Európának ama kvalifikálhatat- 
lan eljárása ellen, hogy három év óta 
csodás kitartással, csak Mucsát, egyedül 
Mucsát fixirozza a tekintetével, hasztalan 
Írják a fenyegető leveleket az újság szer
kesztőjének, hogy ne merészeljen meg- 
botránkozni a mucsai állapotokon, az
• Igazság Harsonája, újra meg újra el
hozta Európa szemét Mucsára s a vezér
cikk minden alkalommal hangosan dörögte 
a mucsaiak fülébe :

Botrány!
Nemes Dagályi György, Mucsa köz

ségének érdemes bírája, a ki arról volt 
híres, hogy a maga két szemével látta

* Kózsulaphól.

Patak István híres haramiave/.ér kivégez
tetését, a mikor futó pillantást vetett a 
• Harsona* legutolsó számának vezér
cikkére, álmélkodva kiáltott fel:

— Mi az isten nyilát keres megint 
Európa szeme Mucsán.

Az iskola épületet kireperálták, a köz- 
legeló ügyét rendezték, az artézi kút kész, 
a Tariék elveszett malaczát megtalálták, 
a háromtagú ttizőrséget uj kötelekkel 
szerelték föl, az éhinségesek javára ren
dezett hangverseny fényesen sikerült és 
ártalmatlanná tették a községi kovácsot, 
a ki kalapács és pöröly cimü wagneri 
muzsikával zavarta meg a »Harsona* 
szerkesztőjének hajnali álmát.

S min botránkozott meg mégis a 
»1 harsona?*

Eletet sorvasztó keserűség nyillalott át 
Dagályi György testén. Mit mond majd 
a tőispán, ha elolvassa a vezércikket? 
Bámulatos fantáziával maga elé varázsolta 
a vármegyeházát; a vármegyeházának azt 
a szobáját, a melyben a főispán az alispán
nal ép most tárgyalják az »Igazság Har
sonája* -nak vezércikkét.

Es a főispán szólott; nem, harsogott. 
- No, tekintetes alispán ur, soha nem 

hittem volna I )agályi Györgyről, arról a 
Dagályi Györgyről, a ki a maga két sze

mével látta Patak András híres haramia
vezér kivégeztetését, hogy még egy ron
gyos lovaregyesületet se tudjon létesíteni 
Mucsán.

— Botrány! Hallatlan botrány! zúgta 
az alispán.

Es az a kicsi förgeteg, mely épp az 
imént keletkezett, elhozta a vármegye- 
házáról az alispán félemeletes dörgését 
és odavágta a mucsai községháza abla
kához.

Eöl viharzott Dagályi György lelke; 
kapta a kalamárist, belevágta a tinta
tartóba s megírta a meghívót, fontos ügy 
érdekében, nagy tanácskozásra. Az a meg
hívó szólott mindenkinek, a ki szivén 
hordta a haza ügyét és a ki a maga 
tehetségét mára születésekor a köz javá
nak szánta.

A meghívónak holt betűje a községi 
dobos ajkán kelt életre és visszhangra a 
mucsaiak szivében.

Alig hangzott el a vészkiáltás, hogy 
Mucsának nincs lovaregyletc, a megbot
ránkozás moraja zúgott végig a tömegen. 
Szájról-szájra járt a csodálkozás szavak
ban kifejezett nyilvánulása:

Ki hitte volna, hogy Mucsának még 
most sincs lovaregylete!

A délután megtartott nagy tanács-
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tétlenül nézni, ha üzlete megcsappan, 
hanem az okok kutatása után a helyzet 
céltudatos javításán fog fáradozni, ha egy 
irányban ez sikerre nem vezetne más 
irányban kísérletezik, mig a régi, vagy 
még előnyösebb mederbe nem terelte 
üzletét.

De jaj annak a kereskedőnek, ki a 
véletlen esélyeire bízza csak magát és 
üzletét.

Nem ér az oly üzletvezetés semmit, 
hol nem forgirozzák a forgalmat, a haszon 
többször ismét megtérésére fektetve a 
jövedelem megnövelését.

• Consumc. Ez ma a jelszó, ha ez 
nagyobb, a haszon is több.

Tény, hogy leveröleg hat a keres
kedőre, ha a haszon igen csekély. De 
ez más térre tartozik.

Ha a nagyárusok üzletük és önma
guk megbecsülésével növelni fogják er
kölcsi erejüket. Üzletággá emelik üzleti 
árujukat, akkor megkapják játszva a jö 
vedelem nagyobbodását is!

A ládakérdéshez.
Am i idáig ezen nagyon fontos kérdésben 

kezdeményezve lett és elmondatott nem ve
zethetett eredményre azon okból, mert maguk 
az érdekeltek, a nagyárusok nem támogattak 
bennünket és törekvéseinket.

Mert az összeség hozzájárulása kell hozzá, 
hogy zsinórmértékünk igaz legyen és hogy 
tiszta képet alkothassunk. Ha ez késik, késni 
ke 11 a kérdés megoldásával az országos 
értekezletig. De már emlitettük, hogy ezen 
értekezletnek kész anyaghoz kell jönni. Akkorra 
tudni kell, milyen méretű a kár és hogy egye 
sek mint vélnek a bajon orvosolhatni.

Ha magukat az adatokat csak a coníeren- 
cián akarják előadni, akkor a megoldás idejét 
legalább egy évre kitaszítják.

Jobb tehát a kár pontos adatait és az eset- | 
leges indítványokat előre közölni velünk, mert

akkor módunkban álland ci confercncia elé kész 
munkálattal, konkrét indítványokkal lépni.

E gy  indítvány, mely igen figyelemre méltó, 
fekszik előttünk. Nagy körvonalaiban ismertet
jük, hogy a fővárosi és vidéki nagy árusok hoz
za szólhassanak.

Ha úgy találnak, hogy az ily megoldás 
nem ütközik nehézségekbe és könnyen keresz
tülvihető, vagyis ha az érdekeltek előnyüket 
látják benne, hogy egy nyomasztó tehertől 
megszabadulnak, akkor mi magunk szivesen 
kézbe vesszük az ügyet, hogy megoldjuk azt.

Csak akkor kezdhetünk a dologhoz, ha 
kivétel nélkül minden nagyárus segélyünkre jön 
adataival. Egyes bemondásokra nem támasz
kodhatunk.

íme a projectum :
1. Alakuljon a fővárosban egy részvény- 

társaság, oly célból, hogy a m. kir. dohány- 
kezelöséget a csomagolásra szükséges kellő 
mennyiségű ládákkal ellássa.

2. Ezen részvénytársaság küldi szét a lá
dákat az összes dohánygyárakba a kívánt meny- 
nyiségben.

3. A  kincstárnak kölcsönképen bocsátja 
rendelkezésére a részvénytársaság a ládákat, 
minek ellenértékéül bizonyos átlagos összeget 
kap. Tehát a ládákat a kincstár nem veszi meg 
és ezért érettük a nagyárustól sem követelhet 
semmit. A  kincstár fentarthatja magának a lá
dák készlet számát megállapítani.

4. A  nagyárus is kölcsön képen kapja a 
ládákat, de köteles azokat a saját költségén a 
legközelebbi dohánygyár vasútállomásához szál
lítani.

5. A  nagy árus köteles minden általa 
igénybe vett ládáért bizonyos csekély kölcsön
zési dijat fizetni, továbbá kis ovadékot is letenni. 
A  kölcsöndij darabonkint is számítható egy 
később megállapítandó tabella szerint, például:

l-szeri használatért l nagy ládáért 
1- » » 1 középsz. »
1 - » » l  kis *> stb.

íme körvonalaiban egy javaslat, melynek 
bírálásába és részleteibe nem bocsátkozunk 
addig, mig nem látjuk, hogy a nagy árusok ro- 
konszenvévcl találkozott, azonkívül nyitva van 
a kérdés, hogy kölcsönösen meg van-e a haj

lam oly mértékben, mely egy ehhez szükséges 
részvénytársaság megteremtéséhez okvetlen ki- 
vánatos.

A  jelen állapot egy nagyárusra sem ked
vező, sőt káros. Egyik többet, másik keveseb
bet vészit, nehány egész keresetét is. Van vá
ros, hol könnyű értékesíteni a ládákat, másutt 
csak tüzelőnek használják fel, de veszteség van 
rajta mindenütt.

Ha a competens helyen szívesen látnák is 
a kérdés oly megoldását, hogy azon a nagy
árusok ne veszítsenek, arról szó sem lehet, 
hogy az elhasznált ládákat a kincstár vissza 
vegye.

A  kérdés tehát csak az marad, na uton- 
módon lehet úgy kibontakozni, hogy mindkét 
oldalon ki legyenek a jogos igények elégítve.

Ezt véli és akarja nyújtani a fenti javaslat.
Kíváncsian várjuk mint vélekednek felőle 

a nagyárusok. Alaposnak, teljesnek az itteni 
javaslat nem tekinthető, mert a számítást 
mely előnyösségét igazolja —  még korainak 
tartottuk közölni.

Most a nagyárusokon a sor, hogy nyilat
kozzanak saját érdekükben.

Dohánykisárudák.
Ismételten rámutattunk annak szüksé

gére, hogy a dohány kicsinyben elárusi- 
tása szabályozásra szorul. Ha most ezen 
tárgyra visszatérünk, azt nem azért tesz- 
szük, hogy felületes szemlét tartsunk, 
hanem hogy a kérdést alapos és gya
korlati megoldás szempontjából megvilá- 
gositsuk.

Előre bocsátjuk, hogy főképen a fő
város kistrafikjairól van szó, mert a vi
déken csak azon kisárudák jöhetnek itt 
figyelembe, melyek nagyárudához tartoz
nak, s minthogy ezen consum, raktár stb. 
tekintetében többi vidéki kis trafikokhoz 
nem hasonlíthatók, ez utóbbiakra, az itt 
mondottak nem terjednek.

A fővárosban azonban, hol az ösz- 
forgalomnak '/« részét bocsátja ki, hol 
tehát a forgalom legnagyobb, hol leg

kozáson, a melyen a község csaknem 
valamennyi előkelősége részt vett, a vá
dak áradatát zúdították Dagályi György 
községbiró fejére, a ki nem tudta meg
érteni a község nagyérdemű közönségé
nek rég táplált óhajtását s nem akarja 
megragadni a kezdeményezés Ariadne- 
fonalát, hogy az égető szocziális bajok 
labyrinthusából kivezesse, diadalra segítse 
a lovaregyesület megalakításának már-már 
az elposványosodás fertőjébe temetett 
nemes eszméjét.

Lebergényi Viktor, az • Igazság Har
sonája. -nak felelős szerkesztője mondotta 
e szavakat s válasz volt rá a tanácskozás 
tagjainak riadó helyeslése.

Dagályi György arca csurrom viz lett 
az izzadságtól. Újra meg újra fölkelt, hogy 
védekezzék. Megakarta mondani, hogy 
megértette a község szivének dobbanását 
s megragadta a kezdeményezés fonalát, 
a mikor az átala is nagy jelentőségűnek 
vallott ügyben tanácskozásra hivta össze 
a község hazafias érzésű polgárságát. 
Minden szavát elnyelte a fölkorbácsolt 
szenvedélyek hurrogása.

I )e azért bíró a biró, hogy a mikor 
szüksége van rá, mentő gondolata tá- j 
madjon.

Maga elé intette vigságban, bubánat- 1

bán osztozkodó egyetlen hívét, a zsidó 
esküdtet. Mormogott valamit. Az esküdt 
nem hallott egy szót se. Csak azt látta, 
hogy mozog a biró ajka. De azért meg
értett minden szót, még azt is, a melyik 
a biró torkába lopódzott vissza.

Lebergényi Viktor éppen azt akarta 
indítványozni, hogy Dagályi Györgyöt, 
minden nemes eszmével szemben tanúsí
tott érzéktelensége miatt nyomban he
lyezzék vád alá, a mikor a tanácsháza 
ablakán gyöngéd női kéz kopogtat.

Lebergényi abbahagyta szónoklátát, az 
ablakhoz rohant s megnyitotta az egyik 
szárnyát.

A gyöngéd női kéz tulajdonosa be
kiáltott :

—  13iró ur 1 Hány üveggel ?
— Harminccal a negyven krajcáros- 

ból — válaszolt a biró.
-  Negyvennel az ötven krajcárosból 1 

ékelődött Lebergényi s mosolygásra köz
derültség ült a tanácskozók arcára. A 
közderültséget hangos kaczagás váltotta 
fel a boros-palackok megérkezésekor. A 
lovaregyletnek már-már a posványodásba 
temetett nagy eszméjét levették a napi
rendről s Daru Illés most meséli, hogy 
a Hangyáék legényfia mint verte szét 
negyedmagával a tenkei nagy vásárt.

—  Az még furcsább eset, kapta fel 
Hangya Péter, hogy az alsóvégi csősznek 
a felesége már harmadszor ütötte mega 
lutrit. Két hét óta úgy élnek azok, mint 
akármelyik gróf a külső országokban. A 
csősz hétköznap is kubát szi, a felesége 
meg nem venne csutakot a kezébe, ha
nem a hajadon lányával suroltatja a 
konyhaedényt.

Megérjük még, hogy sleppes ruháit 
hord, jegyezte meg a község humo
ristája, Kuci Antal szürszabó.

Megindult a vigasság, pattogtak az 
élcek jobbról, balról, s a mikor már ki
ürültek a palaczkok, Lebergényi Viktor 
és a tanács tagjainak meg-megujuló 
éljenzései közt emelkedett szólásra Dagályi 
György.

Azon kezdte, hogy székfoglaló prog- 
rammjába fölvette már a lovaregylet lé
tesítésének eszméjét s itt az ideje, hogy 
az eszme testet öltsön. A lovaregylet lé
tesítéséhez két tényező szükséges: embe
rek és lovak.

Hát a juri, hát a starter, hát a 
hölgytribün, meg a bookmaker, meg a 
totalizatör és a legfőbb, a kanter, mosoly
gott Lebergényi a biró tudatlanságán.

Meg lesz az is, vigasztalta a közbe
szólót a biró.
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több külföldi fordul meg az elárusító 
helyiségekben, gondot kellene arra is for
dítani, hogy az elárusító helyiségek mél
tók legyenek a fővároshoz es kincstárhoz.

Vájjon igy van-e? Budapest legszebb 
utcájában az Andrássy-uton találunk fü- 
szerüzletet, papirkereskedést stb., melyek
nek egy kis zuga egyúttal trafik is. 
Ugyan igy van a kerepesi-uton, váci- 
köruton stb.

Mint a legkisebb vidéki fészekben, 
úgy találunk a fővárosban is rőfös áru, 
kalap, papír, pipakereskedéseket, sőt 
cipész, szabó, aranyműves, órás üzletek
nek is van dohányeladási engedélyük, 
melyeket természetesen csak főüzletük 
egy kis zugában helyeznek el.

Meg tudjuk érteni, ha mellékutcában, 
hol az egyedáru kis hasznából külön 
helyiséget fenntartani nem lehet, megtűr
nek ilyesmit, de hogy ezt a főváros leg
szebb utcáin, hol a forgalom nagy, meg
tűrik, az épen nem méltó a főváros és 
kincstárhoz.

Önkénytelen merül fel a kérdés, hogy 
okvetlen szükséges-e lépten-nyomon tőzs
dét engedélyezni? Felmerül a kérdés, 
hogy nyer-e az által a szivar vagy a 
kincstár, ha a vevő oly üzletben vásárol, 
hol minden egyéb szaggal találkozik, 
csak a parfümével nem.

Mért ne legyen a főváros területén 
csak oly trafik engedélyezve, hol csak 
ezen egyedáru és dohányzó fenekek le
gyenek kaphatók.

Kell-e okvetlen Budapesten 1200,  ̂
többnyire zugtrafiknak lenni, nem-e volna 
jobb inkább 500— (100 rendes ?

De alapos vizsgálat után még ezen 
számot sem kellene redukálni. A lakbér
viszonyok okozzák, hogy ott, a hol a I 
bér olcsóbb, a tőzsdék csaknem egymást

— Ha meg nem szerezhetjük idehaza, ! 
egy pár forintért meghozatjuk Budapest
ről. Hanem Iegelsöbben is azt szeretnem 
tudni, hogy kinek van lova?

— Favoritja? igazította a szót Leber- 
gényi.

A tanács tagjai álmélkódással néztek 
a lapszerkesztő arczára s aztán, mint egy 
varázsütésre egyszerre kiáltották:

—  Nincs favoritunk!
— Jó lesz, ha közönséges ló lesz is 

az a favorit, folytatja beszédét a biró. 
Kölniednek Tari Péter két szürkéje, köl
niednek két sárgája Dercze Gábor . . .

Tari Péter is, és Dercze Gábor föl
ugrottak.

—  Az én két szürkém az egész nyári 
idényre elszerződött az áréndáshoz, malom- 
húzásra.

—  Az én két sárgámat a barátok 
használják vizhordásra.

— Ha senkinek sincs favoritja, van 
nékem! harsogta Lebergényi.

—  Azért az egy favoritért nem érde
mes költekezni, szólt bátortalanul az egyik 
esküdt, a kinek, ha akarta, mindenkor 
állt nyolez ember a háta mögött.

— Nem érdemes! riadt fel Lebergényi

érik, a hol drágább, ott alig van és sok 
helyen nincs is tőzsde. A legélénkebb 
utcában a Dorottya-utczában csak egy 
tőzsde van. Kossuth Lajos-utcában szin
tén csak egy, Koronaherceg-utcában szin
tén csak egy, Deák Ferenc-utcában egy 
sincs, ellenben pl. a Wcsselényi-utcában 
van legalább Ili sarokházban jobbról- 
balról. Üllöi-ut, Soroksári-utcában a 
nagyárudán kívül a legtöbb trafik pálinka 
butikokban van.

Lehetetlen ezekből egészséges rend
szerre jutni, melynek alapján ezelőtt 
az engedélyeket adták. Ha a forgalom 
nagyságát vesszük alapul, úgy az itt 
emlitett utcák állnak első helyen, de ezek 
az engedély adáskor a mainak árnyékai 
sem voltak.

Minden esetre számolni kellene a ha
ladással és korral és jobb állapotokat 
teremteni.

A régi kor maradványait, melyek el
csúfítják a fővárost, sutba kell dobni. 
Mindenesetre számolni kell azon körül
ménynyel, melyeket Budapest változott 
bérviszonyai okoztak, de úgy, hogy azo
kon a helyeken, hol a kincstár érdeke 
kívánna tőzsdét, de lakbér viszonyai azt 
nem engedik, engedjék el a kincstári 
bért egészben vagy részben. így a kincs
tár a legnagyobb személyforgalmi helye
ken árudákhoz jutna és az általános for
galom emelkednék.

Ha a magas lak- és kincstári bér
összeg mellett a drágább áruk kisebb 
províziót élveznek, nem lehet azon cso
dálkozni, ha a legnagyobb pénzintézetün
ket magában foglaló utczában csak egy 
tőzsde van, mig számos zugutcában egy
mást érik.

Ily irányban kell javítani a helyzetet. 
A kincstárnak a fővárosban csak oly

s a mondhatlan sértés arcába kergette 
a vért.

—  Nem érdemes! zúgta a bíróhoz 
pártolt közvélemény.

A szerkesztő szemeiből hatszáz vezér
cikk szikrázott s már megragadta az ajtó 
kilincseit s már rohan kifelé, ha a roha
nót, kabátjánál fogva vissza nem tartja a 
biró, a kinek szemei előtt újra megjelent 
a vármegyeháza, a vármegyeházának az 
a szobája, a melyben a főispán az alis
pánnal tárgyalják az »Igazság Harsoná
ját-nák vezércikkét.

Mennyiért adja a favoritját? kérdé 
remegő hangon.

A lapszerkesztő arca kiderült.
— Mfisnak egy százasért, magának 

húsz forintért.
Az értekezlet tagjainak percekig 

tartó éljenzése közt kötötték meg az 
alkut a biró és szerkesztő.

*

Nagy idő múlt el az értekezlet óta. 
Európa szeme sem jelent meg Mucsán 
s tán nem is fog megjelenni soha, ha
csak a szerkesztő újra meg nem veszi 
lovát a faluvégi cigánytól. Nagyon olcsón 
kínálja, öt forintot kér érte.

elárusító helyei legyenek, hol maga a 
helyiség tetszetős, csalogató, elárusítói, 
kik lélekkel és kedvvel szentelik magu
kat az üzletnek, kik nem mellékfoglalko
zásnak tekintik a szivart, hanem azzal 
lelkiismeretesen foglalkoznak, kiknek elég 
tőkéjük és raktáruk van, hogy az Ínyenc, 
fogyasztó minden igényét kielégíteni ké
pesek legyenek.

Kávésok és vendéglősök eladási joga.
Még mindig bevásárolnak a pincérek a nagy

árudákban. M ég mindig nagybani árban kapják 
a szivarokat. M ég mindig fönnáll az a rende
let, mely minden érdekeltre nézve ártalmas,

Ezek a panaszok egymást érőleg jönnek szer
kesztőségünkbe, a fővárosi dohányárusok részé
ről. A  már e kérdésben mondottakra utalva, 
csak azt az egyet emlitjük: Semmi esetre sem 
előnyös a kisárusra, ha bevásárlásainál egy 
kathegóriába helyezik azon emberekkel, kik jo 
gukat korcsmában gyakorolják. A z  engedély, 
mely szivareladásra jogosít, legyen csak trafikos 
szabadalma. Ne profanizálják azt azzal, hogy 
minden pincérgyerek üzérkedhetik vele.

A  pincéreknek nagyárudákbani bevásárlási 
joga minden körülmények között törlendő, ezt 
megköveteli az a nimbus, mely magát az árut 
körülveszi és a mely felmenti a kisárust a ki- 
nálgatás kényszere alól. Úgy látszik, hogy nem 
szívesen vonják vissza ezen rendeletet, melynek 
rejtélyes indoka van, de mert ismerni véljük az 
indokot, kétségbe kell vonnunk annak jogos
ságát.

A  pincér, illetve kávés és kocsmás kontrol 
alatt álljon. A  pénzügyőrnek minden időben 
szabad hivatalos vizsgálatot tartani, de ez az 
indok elesett az italmérési adó behozatalával, 
mely minden egyebet íölöslegessé tesz. De 
ettől eltekintve, miért ne vegye a pincér szivar
ját a legközelebbi kisárudában ? vagy akad oly 
naiv ember, a ki azt hiszi, hogy a pincér az 
előirt áron ad szivart ? Ha pedig jobban meg
fizetteti, mi értelme van annak, hogy nagy
árudában fedezhesse szükségleteit? Maguk a 
tulajdonosok, kiknek alkalmazottjaira üzletükben 
szükségük van, nem szívesen látják, ha ezek 
a nagy árudában bevásárlásnál annyi időt paza
rolnak.

Igaz ugyan, hogy nagy kegyesen meg van 
engedve a pincéreknek szükségleteiket kis áru
dából is fedezhetni, de ez egy kissé naiv enge
dély, mert a pincér egyfelől örvend, ha üzleté
ből pár órára szabadul, másfelől minden bevá
sárlásnál csinos összeget nyer, mely összeggel 
a kisárust károsítja, ki minden fillér keresetére 
utalva van, hogy eltengesse életét. Pedig a 
trafikban senkinek sem jut eszébe szivarért 
felülfizetni, a mi a pincéreknél szokás szentesitte 
szabály.

A  humanismus diadalt ül ezen kérdés
nél, a pincérek előnyére, de a trafikosok száz
szoros kárára.

Ha már szükséges, mit kétségbe vonunk, 
hogy kávéházban is kapható legyen szivar, le
gyenek ezek bevásárlásaikkal kisárudákra 
utalva.

1 la pedig kontrol miatt akarják ezen ked
vezményt fen tartani, az sem szükséges, mert 
hiszen a kisárus is beírhatja a könyvbe, hogy 
mikor, milyen árut és mennyi értékben vásá
roltak be a pincérek. Csak azt az egy ked
vezményt vegyék cl tőlük, hogy nagyárudákban 
és cn gros árban legyen joguk bevásárolni.
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T. vidéki olvasóinkhoz.
Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva

sóinkat, hogy minden olyan dologról, 
melyről feltételezik, hogy olvasóinkat ér
dekelhetik, lapunkat értesíteni szívesked
jenek. Gyártás, eladás, uj szivarnemek 
felett a fogyasztó közönség véleménye ; 
uj eladási engedély kapás, szóval min
den ezen szakmába vágó tudósításért 
hálás lesz szerkesztőségünk.

A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.

A beküldők nevét csak akkor nyom
tatjuk ki, ha azt határozottan kérik, ha 
titokban akarják tartani, akkor számít
hatnak discretiónkra.

A  szerkesztőség

Vegyesek.
A Dohányárusok Közlönye Amerikában. A z

elismerés jó l esik nekünk is ha az olvasóink 
részéröl j ö : mert ebből látjuk, hogy irányunk 
helyes és hogy velünk egyet gondolnak azok, 
kiknek érdekében fáradozunk. Határozott örö
münkre szolgált egy a napokban kapott elis
merő levél, melyet Amerikából küldött hozzánk 
egy  innét kivándorolt nagyárus. íme lapunkat 
ismerik a másik világrészen is és jóindulatú 
figyelem kiséri onnét is működésünket.

Amerikai hatalmas világlapok említik fel 
azon mozgalmat, hogy a magyar nagyárusok 
augusztusban országos értekezletre gyűlnek 
össze.

A  Dohányárusok Közlönyével terjed együtt 
a magyar dohányárusok tekintélye is.

Pipázók kongresszusa. Bécsben (Fünfhausban) 
a pünkösdi ünnepek alatt a pipázók kongresz- 
szust fognak tartani. Van ugyanis oly egyesü
letük, melynek csak azok lehetnek tagja, kik 
kizárólag pipából élvezik a dohányt. A z egylet 
neve »Kaastariana«, A  tagoknak úgy látszik 
nincsen más dolguk, mint a pipáról értekezni, 
de nincs kizárva, hogy vig pipafüst mellett a 
még vigabb sörös kriglikkel is behatóan fognak 
foglalkozni.

Török dohány társaság. A  török dohány tár
saság évi mérlegét február hóban szokta lezárni. 
A  kimutatás szerint a múlt év bruttó bevétele
2,275.000 török font volt, tehát 108.000 fonttal 
több mint előző évben. A  befektetés is több 
volt, de azért a tiszta haszon rovat javult. Osz
talékra részvényenként 20 frankot ajánlanak; 
de valószínűleg 21 frankot fognak fizetni.

A kiskereskedőknek jelentékeny részét —  
azokat a vegyeskereskedőket t. i., a kik a do
hány- és szivarárulással is foglalkoznak —  ér
zékeny oldalon érinti a pénzügyi közigazgatási 
bíróságnak egyik legújabb határozata. Egy 
vegyeskereskedő ugyanis, kire nézve a felszó
lamlást bizottság az üzlet utáni adón kívül a 
dohány- és szivarárulás után külön adót állapí
tott meg, felebbezett ez ellen, kifejvén, hogy 
a dohány-szállitás sokba kerül, hogy sok szivar 
eltörik, hogy a dohányárulás abban a helyiség
ben van, melyben a már megadóztatott vegyes
kereskedés stb. Mindezek alapján pedig kéri a 
különadónak törlését. A  pénzügyi közigazgatási 
bíróságot nem győzték meg a felcbbezésben 
elősorolt érvek. A  bíróság kijelentette határo
zatában, hogy a vegyeskereskedő, a ki —  ha
bár ugyanabban az lizleti helyiségben is 
dohány és szivar; unióssal is foglalkozik, ez 
utóbbi haszon hajtó foglalkozása után külön ro
vandó -meg 111. osztályú kereseti adóval.

Henry Clay, Bock és társa, részv. társ.
Nem érdektelen a dohányzás barátaira nézve, 
de még a nemzetgazdászokra nézve sem a Clay 
Henrik, Bock és társ. czég részvénytársaság 
Londonban tartott közgyűlése.

Lord libury, az elnök, miután az üzleti 
jelentést átnézték, beszédében érdekesen fog
lalkozott a havanna szivarokkal és kijelentette, 
hogy ezen könnyen nélkülözhető luxus czikk az 
általános prosperitás barometrumaként tekint
hető. Ha ezen feltevés találó, akkor ezen pros
peritás nagyon szerény. A z  18811. évben, a részv. 
társ. alapítási évében 250,000 mill szivar expor
táltatott Havannából az 1802. évig azonban ezen 
szám 16(1.000 millre és 1803. évben 147.000 
millre csökkent. A  társaság ezen idő alatt a 
havanna szivarral való kereskedést megnagyob
bította, még az ezen czikkben való kereskedés 
az utóbbi 5 évben 40"/„-al csökkent, a társaság 
bélyegével ellátott szivarok lö u/0-nyi emelke
dést mutatnak,, t. i. az 1880. évben 24.500 mill 
1893. évben 28.500 mill, 1893. számú Steek 
most az 1893. évben kiadott 7% -nyi osztalékot 
az előbbi 4 évben kiadott 18%-hoz, akkor a 
bennfekvő tőke átlag 5°/0-ot hozott.

T. Előfizetőinkhez!
Lapunk célja lévén a dohány nagy- 

és kisárusok érdekeit minden irányban 
szolgálni ; időnket teljesen a dohányel- 
árusitók érdekeinek szentelni ; szerkesz
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden t. előfize
tőnknek bármely d-ohány és szivar elárnsi- 
tási szakmába vágó szóbeli vagy levélheti 
megkeresését készséggel elintézzük és kime
rítő  szaktanácsokkal pontosan szolgálunk.
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Felkérjük tehát t. előfizetőinket, hogy 
legnagyobb bizalommal forduljanak meg
keresésükkel hozzánk ; szakavatott gyors 
válaszról mindenkit biztosíthatunk.

Szerkesztőségünknek sikerült állandó 
munkatársul oly jogi tanácsadót meg
nyerni, ki esetleges sérelmek törvényes 
utoni orvoslását, szakmába vágó bead
ványok szerkesztését, stb. t. előfizetőink 
részére készséggel fogja elvégezni.

Szerkesztői üzenetek.
H J. Zs. . . . Erről mit sem tudunk. Minő 

oktalanságot beszéltek önnek ?
K. L. V. . . Vegye meg a »Dohánygyárt- 

mányok eladására vonatkozó szabályok« füzetet. 
30 arajczáron kaphatja. De figyelmeztetjük, hogy 
1800. év óta több szakasz hatálytalanítva lett 
újabb rendelettel.

Nagyárus Sz. . . Átsimitva, megkurtitva....
jön.

Özv. H.-né Bp. Nézetünk szerint igen ; de 
ha akadályokba ütközik, forduljon hozzánk.

G. F. Bp. Legjobb ha apró hirdetésekben 
hirdet. Mihely közvetítéssel nem foglalkozunk.

R. B. Bp. Hogy köteles-e egy kiállhatat- 
lan vevőt is kiszolgálni ? H ja I Minő ember ki- 
állhatatlan ön előtt kisasszony ? Az, ki nem 
bókol ? Az, ki sokat bókol ? Az, ki sokat beszél r 
Az, ki egy szóra sem méltatja, pedig szeretné ? 
Nagyon tág fogalom ez és nagyon egyén i: de 
aligha az volt a pénzügy igazgatóság intencziója, 
midőn trafik jogot nőknek is adott, hogy csak 
kedves embereknek árusítsanak el szivart: mert 
100 férfi közül elég ha önnek csak 50 tetszik, 
de kiszolgálnia kell mind a 100-at.

1 2,34 3. sz. 
VII. 1894.

m
I1n

Pályázati hirdetmény.
A  vág-szeredi dohánynagyáruda kezelésének betöltése iránt alólirott igazgatóságnál 

m  1 8 9 4 . é v i  m á jus  hó 16-án  d. e . lO  ó ra k o r  nyilvános árlejtés tartatik.
^  ̂  A  múlt 1803. évben a nagyáruda forgalma volt:

A  kisárusok részére kiadott anyagban - .......................... 08050 frt.
A  saját kisárudában eladott anyagban. ___ 0600 frt.
A  bélyeg- és váltó-űrlap anyagban .................. . 5741 írt.

Eddig fizettetett /100%  kezelési dij a dohányért, a bélyeg- és váltó-eladásért 
pedig 1

A  dohányanyag a pozsonyi kir. dohánygyárból szerzendö be.
írásbeli ajánlat a 10% óvadékkal ellátva 1804. évi május hó 10-án délelőtti 0 óráig 

az alólirt igazgatóság főnőkénél beadható.
A  közelebbi feltételek a pozsonymegyei kir. adóhivatalok, pénzügyőri biztosok és 

alólirt igazgatóságnál megtudhatók.
LV> sony, I8<J4. övi április hó 21-én. Jj fcfc péllZÜgyígaZgatÖSág-

(ft)

1

i
1

LE GLÓRIA
szivarkapapir és szivarkahüvelyek

az elismert

|  legjobb és valódi francia gyártmány
JOSEPH BARDOU és FILS-töl Perpignanban és Parisban.

Jj: Szivarkapapir csak akkor valódi francia, ha a gyáros cime világosan ki van tüntetve.
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Van szerencsém a t. ez. dohánytözsde-tulajdonosokat tisztelettel értesíteni, hogy a fő- és székvárosi gMg

ián átvettem s a felszaporodott bérletek követ-első dohány- és szivarszállitó vállalatot Púder Mór úrtól vétel utj 
keztében e vállalatnak nagyobb kiterjedést adtam.

iporodott
_

Tekintve, hogy vállalatom czélszerüségéröl a dohánytőzsdé-tulajdonosok nagy része már is meggyőződött 
s azt hozzájárulásával pártolja, kérem azon t. kistözsde-tulajdonosokat, kik dohány- és szivarszükségletük házhoz 
szállításával vállalatomat még meg nem bízták, kegyeskedjenek ezt saját érdekükben megtenni. Előre is biztosit- Ólt}' 
hatom, hogy pontos és jutányos szállításaimmal becses megelégedésüket kiérdemlendem.

Teljes tisztelettel

Herczecg G. Lajos,
a fö- és székvárosi első dohány- és szivarszállitó vállalat tulajdonosa (C g® )

V I., V á c z i-k ö ru t  81. sz.

->§Í!

^1

a a r - T e le fon  5 6 —26.

ECRSTEIN és NEUFELD
k ö n y v n y o m d á ja

BUDAPEST, ER ZSÉBET  KÖRÚT 29.
--------»5*■-------

A j á n l j á k

teljesen újonnan berendezett
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Az ország t. c. dohánynagyárusaihoz!
- i i i i mi ni inni -

Ámbár Magyarország dohánynagyámsainak jelentékeny és igen tekintélyes része 
a „DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYÉ‘-t azon meleg rokonszenwel fogadja, mely nélkül egy 
oly szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. c. dohány
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, célszerű vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetekből távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 
egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 
érdekében síkra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 
lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évre százféle variác-óban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak ? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek célja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 

a javulás utáni törekvését.
Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, mely életképességét már bebizonyította 

és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. I )e  ami bennünket arra késztet? 
hogy az ország t. c. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem, 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 
kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni.

Legyen mindenki, aki a lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza 
tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon néhány fillér, melyet áldoz, oly célra szolgál, 
mely az ö érdekeit is előmozdítja és az ö kívánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 
Mindenki, aki a lapot megkapja, az kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen célt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni a közös ügynek egészséges hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 

programmot, melyhez a „DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE1 ragaszkodik és melynek pontos 

keresztülvitelére, megvalósitására törekszik.
Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitációt

szíveskedjenek kifejteni.

A„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE
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Columbus
Eddig- minden tekintetben felülmúlhatatlan, különösen egészségi szempontból előnyös, legjobb

és legkedveltebb, rövid idő alatt világhírűvé vált

E N Y V T E L E N  V A L Ó D I  FRANCIA  S Z IV A R K A P A P IR  ÉS
S Z IV A R K A H Ü V E L Y E K

fH  2W  a fenti védj egy gyei ellátva -Tpn lÜS
tunout orrút* Jtm.it

a t. c. eláruisitök; és vevők becses figyel mólóé «íjéiriltatikc.

Kapható minden dohánytőzsde és norinbergi nagykereskedésben.

Alapittatott 1868.

A  tavaszi idényre
ajánlja

H A T S E K  SÁ N D O R
B U D A P E S T ,

I <  i  1 ' í ' x  1 y = 11 t e z f  i  3 0 .
(saját ház)

Női divat és szövetáru raktára
újdonságait ruha szövetekben, ~9 f

vásznak, kanevászok, batisztok és vászon

zsebkendőkben

a legjutányosabb árak mellett.

M i n t á k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e .

_________ | Alapittatott 1868. |

W  DOHÁNY NAGYÁRUDÁK
legolcsóbban rendelhetik meg

N Y O M T A T V Á N Y A I K A T
a

| „HUNNIA“ könyvnyomdában
Budapesten

t e l e f o n  VII., Rombach-utcza 1. szám. t e l e f o n

az alant megjelölt árak mellett :

Eckstein és Ncufeld könyvnyomdája lírzsébet-körut

1000 db. dohánymegrendelés kist őrsérnek 1 a iv üres vonal- 
zással és czégnyomattal

5000 « ugyanaz ... _ _. .
1000 « dohány megrendelés kis tőzséreknek 1 a iv :i nemek mefl-

nevezéséve\ és czégnyomattal
6000 «  ugyanaz ... ... ... .
1000 « dohánymegrend. csekély szükségl. 1 4 iv üres vonalz.
6000 «  ugyanaz
100 iv nagy megrendelés nagy árudáknak 2 db egy íven 
100 « « « különleges nagy árudáknak
100 db. dohánybeszerzési könyvecske borítékba fűzve 
100 iv Strazza nagy alak ÍM,(a ctm. nagys.
100 « eladási főkönyv különleges minta (0 évre)
100 .  beszerzési főkönyv finom erős papír a nemek meipievezésév
100 « leltár .......................
100 « ’/4 évi kimutatás.......

ehhez a betétivek dbja 
100 db bélyeg- és váltó megrend. lapok
Azonkívül a fentnevezett napló (Strazza), és a főkönyvi ivek bekötv 

tatnak és a következő árban számíttatnak.
1 db 100 ives Strazza kemény kötés vászon hát és sarok
1 « 200 « « « „ „ m m
, ■ " ’ í"'!'", l“ rál,bi 100 iVvel v“ l»e»ől> kötésit 1.60 több.1 «  100 íves eladási főkönyv egész vászonkötés „ 4
. nno • ,nin,lon további 100 Ívvel vastagai) kötésű »  írttal több.
1 « 100 íves beszerzési főkönyv egész vászonkötésü „ g

minden további 100 Ívvel vastagalib kötésű 1 írttal több.
|fMínden ilt fel, ne’n nyomtatványok bármily alakú és kivitelű fent

nevezett könyvnyomda elvállalja és legolcsóbban szállítja.

Vidéki megrendelések legpontosabban utánvét mellett teljesittetnek.
am~ I isztelettel kérjük a ezég czimét figyelemre méltatni.
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frt 2.50
« 9.--

« 2.50
• 10 .
« 1.30
« 5.
-  2 .

3.
4.

« 1.50
« 3.— 
« 4.
-  2 .—  
«  2.50
« — .03 
« .25

i szállít

ót 2.30 
« 3.50
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