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Av. ;iz óriási érdeklődés, melyet 
uz ország nagy árusai a szövetség meg
alakítása iránt tanúsítottak, legkevésbé 
sem csorbult azáltal, hogy a miniszté
riumhoz benyújtott alapszabályok még 
vissza nem érkeztek. Az ex-lex állapot 
itt is érvényre jutott s a láda-kérdés még 
mindig érzékeny vesztesége minden egyes 
nagyárusnak.

Ismét elmúlt egy év, mely alatt egy 
fontos kereskedelmi ág nem rejthetett ki 
a saját érdekében mindent. Ismét egy év 
mull el s a nagyúrim, látva könyveit, kény- 
lilén konstatálni munkájának czellalansá- 
gál és haszon nélküliségét.

A főtárgyát a nagyárusok bajának e 
helyen most nem érintjük, miután az a 
mull évi kongresszuson meg lön beszélve 
és az április hóban tartandó igazgatósági 
gyűlésen teljesen meg lesz beszélve s 
a memorandum alakjában a minisztérium 
nak felterjesztve, még sem hallgatjuk el 
a mai rossz helyzetet, melyben a nagy- 
árusok java része ma van.

A vidéki migyárusok rossz helyzeté
nek fő oka: kevés jövedelem, óriási kiá
llás; nem hisszük, hogy vau egy fogyasz
tási ozikk, melynél a gyáros a komisszio- 
náriusainak legalább némi hasznot nem 
nyújtana. Ez minden csikknél úgy vau, 
mindenütt arra törekszenek, hogy meg 
tudjon élni a komisszionárius, csak itt 
nem, itt nem törődnek azzal, hogy kis 
bevételeivel szemben micsoda nagy ki
adások állanak. Legszembetűnőbb ez az 
adókivetésnél, a hol a nagyárusokkal 
szemben a legönkényesebben járnak el. 
Itt t i. előttük van a jövedelmi kimuta
tás betüröl-beliire, a kiadásokat aztán a 
saját beállásuk szerint határozzák meg. 
Biztos minden b vétel, ile helyié en a 
kiadások meghálál ozása. Tcrmész les te
hát, hogy az adó inkább sújtja a dohány 
nagyárusokal, mint bármely inas foglal
kozási ágat.

De nemcsak ez a példa bizonyítja, 
hogy egy állami jövedéki czikk clárusi- 
lésánál a gyáros, az állam, még azl a 
csekély hasznot sem adja elárusítóinak, 
mint az más fogyasztási czikknél szoká
sos. Az állam mindig az enyedáruság tu
lajdonosa s a mellett nem tokit ti. hogy 
nagyiparos is, a ki az eladási czikk gyors 
és mindinkább növekvő forgalma eladá
sára kell tekintetlel lennie. Ili aztán ki 
kell egész határozottan jelentenünk, mi
szerint nem a publikum, hanem az el
árusító segítheti elő valamely áruezikk 
kelendőségei. Kíséreljék meg pl. a csök
kenő forgalmú árukeit nagyobb províziói 
adni s tapasztalni fogják, hogy az a leg
rövidebb idő alatt nagy keleudös.gnck

fog örvendeni, sokkal inkább, mintha az 
illető fajták árát csökkenten k. Mit bizo- j 
nyit ezV Azt, hogy az árus van hivatva 
arra, hogy egy áruezikk kelendőségét emelje, 
feltéve térim.szelesen, hogy az használ
ható is. Privát iparág ezt már rég belátta 
volna s ebhez mérten intézkedett volna ! 
is. Az állam azonban megelégszik számok
kal, a inig ezek növekvőben vannak, addig | 
nincs baj. Közben az illető iparág csak 
lassú lépésekben halad előre, a helyett, , 
hogy az üzleti konjunktúrát a maga hasz- j 
nára fordítaná. Ma az eredmény cseké- j 
lyebb, akkor a kiadásokat inegcsappantja, 
a helyett, hogy azokat megnagyobbítaná. I 
K miatt azonban úgy az árusok, mint j 

| maga az elárusitás ügye szenved. S erről | 
akarunk szólam.

A szövetség megalakult s hogy né
hány héttel előbb vagy kcsöbb, de mint 
jogi személy a tagok érdekeit fogja kép
viselni és védeni. Ez a szövetség czélja. 
Hogy lesz anyaga elég, arról a nagyáru- 
sok.saját tapasztalataik nyomául meggyőződ
hetnek.

Mielőtt azonban a megbeszélendő 
dolgok légióiról tárgyalnánk, volna egy 
komoly szavunk az ország nagyárusaihoz.

I S ez a szó: ..Előre!"
A dohányjövedék félszázad óla áll 

fenn. A csekély, kis, kezdetleges ipari 
czikkböl óriási nagy iparág lelt. Ki tette 
azzá ? A dohányárus! Fáradhatatlanul, 
csekély haszonért, küzdve a nem épen 
nagy sympatbia ellen, mindig azon volt, 
hogy a jövedék emez áruezikkét nagy 
forgalomra emelje. A dohány nagy- és 
kisárusok érdeme, hogy a dohánymono- 
poliumot nagygyá tették. Ok voltak azok, 
a kik az első, nehéz esztendőkben igye
keztek sympatliikussá lenni ez uj intéz
ményt. S ők azok még ma Is. a kik azon 
fáradnak, hogy mindenütt meg legyenek 
elégedve a gyártmányokkal, habár azokról 
néha nem a legjobb kritikát kell hallaniuk.

S mi a haszna mindebből a nagy- 
es kisárusoknak? Még az sem. hogy mint 
nélkülözi lelet len faktort tekintsék a dohány- 
jövedék terén. A in. kir. pénzügyminisz
tériumnak már régóta, azon kellett volna 
fáradnia, hogy árusainak valamely módon 
segélyére lelnie, nem pedig, hogy pana
szaik síiket fülekre találjanak. Kassák be 
végre, hogy a nagyárusok nélkülözhetet
lenek s a dohányáruk eladása tekinteté
ben nem komissziomíriusok, részvénye
sek vagy doliánykereskedök.

A dohányárusokoti all most, hogy 
j végre belássák, hogy micsodák. Azok, a 

kik még nem tagjai a szövetségnek, irat
kozzanak be s bizonyítsák ezáltal, hogy 
a doluiiiyinonopoliiuii hasznos tényezői,

mert ezt az össze-ség a maga erkölcsi 
súlyával be tudja bizonyítani. Legyenek 
azon a nagyárus ,k, hogy respektust sze
rezzenek maguknak azáltal, hogy köteles
ségeik liiv teljesítésével szemben megkö
vetelik jogaikat is.

Az alkalmazottak vasárnapi 
munkaszünetéröl

a következő levelet kaptuk :

Igen tisztelt szerkesztő ur !
Olvastam, hogy Angliában milyen szép a 

vasárnapi inimkasziinet, senkisem dolgozik, 
mindenki állítattál tekint az ég leié, imádkozik, 
s aztán kipiheni a heti fáradalmakat., hogy a 
következő hét kezdetén iijult erővel és még 
nagyobb munkakedvvel lásson munkájához.

Nálunk is körülijeiül minden szakmában 
úgy vau ez. Voltam pénztáros kisasszony fü- 
szerüzletben, vasárnap ott is szabad voltam, 
gépirónő irodában, ott is pihentünk vasárnap, 
•most a sorsom arra kárhoztatott, hogy szivaro- 

j kát és czigareltákat áruljak, ezt ugyan nem 
! panaszképen mond< m, de mégis furcsa, hogy 
I épen az állam, mely legfőbb őre törvényeink

nek, a saját jövedékének árusait nem kénysze- 
1 riti arra, hogy a vasárnapi inunknszünetet be

tartsák.
A trafikokban legtöbbnyire lányok vannak 

alkalmazva s ezeknek már egészségi tekintet
ben is engedélyezni kellene hetenkint egy sza
bad napot.

Ismerve igen t. szerkesztő ur szókimon- 
; dását, bizalommal fordultam Önhöz, szívesked

nék tahin a mi érdekünkben is némi akoziót 
I kifejteni. Legyen a munkaszünet az alkalma- 
I zoltnkra kötelező! Hisz a legutolsó targonczás 
i is élvezi a törvény eme kedvezményét, csak 
| mi az állami dohányjüvedék elárusítóinak saj

nálatra méltó alkalmazottai ne i. ! Igazságul és 
méltányosságot kérünk !

Maradok tisztelettel
Budapest, lí)04. márc/.ius 25.

.............t Pirost-ti
iiletilm i/ult «*gy doliány-losániilábai'. 

* *
*

Közöltük ezt a levelet egész terjedelmé
ben, mert annak tenorjával teljesen egyetér
tünk. Az államnak joga van ahhoz, hogy do- 
hány-kisárusai részére; külön rendeleteket hozzon, 
megengedvén nekik a kinyitást, bezárást, a 
mint épen jónak látják, de alkalmazottakra a 
törvény azt mondja általánosságben, hogy azo
kat vasárnap foglalkoztatni nem szabad, hát 
miért épen a szegény, de szőj) t ra fi kos kis
asszonyok legyenek a kivételek ? Miért legyenek 
sápadtak, betegek? Az állam, a jövedék, a 
kincstár roppant kegyetlen, mert ez az eljárás 
arra vall. A humanizmus azt parancsolná, hogy 
épen azon foglalkozási ágnál, a hol főleg nők 
vannak alkalmazva, kötelező legyen ezen alkal
mazottakra nézve a munkasziinet. Ebbon a 
tárgyban a trafik alkalmazottaknak kell nagyobb 
akcziót kifejteni, s biztosak vagyunk benne, 
hogy mozgalmuk sikerrel is jár. Mi a magunk 
részéről teljesen rendelkezésükre állunk.



DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE.

Hazai ipar.
Csodálatos nép vagyunk. Vannak embe- 

rek pl., a kik mindent a rossz oldaláról lógnak 
meg, mi meg mindent a végén, nem pedig ott, 
a hol a dolog természeténél fogva meg kellene j 
fognunk. Igv vagyunk pl. a hazai iparpártolá- , 
savai is. Á lapok, főleg a vidékiek, nagyon 
könnyelműen dolgoznak az ügy érdekeljen. így 
pl. egy kolozsvári lap azt Írja, hogy mily remek 
berendezésű gyufagyáruk van s a közönség még 
sem pártolja eléggé, söl. horribile dielu, egy 
osztrák gyártmányú gyulát, melyet a traíikos 
2 skatulyáidon! árul 2 fillérért, pártolni me- 
részli. veszi.

Hál ez valóban óriási gazság! Hogy me
részel az az osztrák gyáros talán jobb gyufát 
olcsóbban árulni, mint a mi remek berende
zésű gyáraink? Igazán érthetetlen a mi közön
ségünk, miért nem vásárol rosszabbat, drágáb
ban, de a miénk legyen? Nos, hát erre egy
szerű a felelet. Épen Kolozsvár városának la
kossága leginkább hivatalnokokból all, a kik 
bizony arra várnak, hogy olcsót és jót vegye- * 1 
nek s csak másodsorban nézik azt. hogy hazai 
ipar-e az illető gyártmány vagy külföldi.

Más oldaláról kell ezt a dolgot megfogni. 
Buzdítani kell gyárosainkat, hogy tanuljanak a 
küllőidtől, mert még mindig tanulhatnak, legye
nek konkurrencziaképesek s aztán a hazai ipar 
magától lejlödik.

Magyarország dohányárusai abban a hely
zetben vannak, hogy a hazai ipar érdekében 
igen sokat tehetnek. Így pl. a gyufa, szivar- és 
czigaretlaszipka, hüvely, czigaretla-papir mind 
mellckezikkoi, melyek magyar gyárakban is ké
szíttetnek. Ma azonban egyik osztrák, másik 
német, a harmadik isten tudja milyen nemze- 
zctiségii gyárostól vásárol s csak kis rész vesz 
a magvartól. Kz.en a dolgon csak egyöntetű el
járás segít. Volna ebben a tekintetben egy in
dítványunk t. i. aláírások utján álljanak össze 
az őrs-ái/ összes' t/o/ai ni/árasu i s alakítsanak et/t/ 
s:öri'fkr:i /<■/. mell/ összes meUékczíkleii áiiisilaná. 
Kapható lenne ott czigaretlapapir-hüvely, szipka, 
képes levelezőlap, irótoll, szár. faszipka, pipa 
stb. Akkor aztán a magyar gyárosok, lévén 
óriási nagy a kereslet, természetszerűleg, olcsón, 
nagyon olcsón adhatják áruikat, eladván belőlük 
nagy tömeget. Megtehetik akkor a dohányáru- 
sok, hogy pl. kiküszöbölik üzletükből a külföldi 
gyártmányokat s a belföldiekből is a legjobba
kat választják ki. Ezen a módon állhatnának a 
dohányárusok a hazai ipar szolgálatában és 
sokkal nagyobb szolgálatot teljesítenének vele 
az ügynek, meg önmaguknak is. mint hinnék. 
Mert ma pl. egy-egy gyáros egyszerűen pacz- 
kázik a dohányárusokkul s valóságos prolekczió 
utján ád csak árut. Éz megszűnnék, meri a ( 
gyáros igenis keresné a dohányárusok kegyéi, 
lévén az az ő egyetlen elárusítója. Bizonyos | 
kitüntetés lenne egynémelyik gyárosra, ha a 
fogyasztási szövetkezet az ö áruezikkeil por
tálná. árusítaná, valamint az árusok is egysze
rűen boykottálnák azon gyárosokat, a kik pök
hendi módon bánnak velük. Mert ma a legfőbb 
azt mondja, hogy a traíikosokra általában szük
ségük sincs, hisz azok úgyis kérnek, könyörög
nek egynémely áruezikkérl, síit ezilra hirdetési 
tábláikkal teli aggatjuk üzlethelyiségüket.

Kérjük I. olvasóinkat, hogy a részben in
dítványaikkal. javaslataikkal keressék fel szer
kesztőségünket, mi mindenben kezükre járunk.

Vegyes hírek.
T . e lő f iz e tő in k e t  ez utón kérjük, hogy 

április I-én esedéke s előfizetési összegeket 
posta-utalványon mihamarabb beküldeni szives- | 
ködjének. Égész évre 10 korona, félévre 5 kor.

A  . .D ohányárusok  K ö z lön ye  
kiudóhivntnln

Budapest, VI Eölvös-utcza 5.

A pénzügyi tárcza körében beruházási 
- zelokra a dohányjövodék részére dohánygyári 
építkezésekre 0.820,000 koronát szavazlak meg.
A dohányjövedéknél ma a legszükségesebb lenni; 
egy török dohány- és ezigarella-gyár felállítása, 
melynél már tekintetbe kellene venni egy jó, 
tágas dobány-elökészilo helyiség építését is. 
I'gy hisszük a közel 7 millió koronából erre I 
telleni fog.

Matlarassy Gábor, miniszteri tanácsos, a 
dohányjövedék közp. igazg. főnöke marczius lm 
24-ikén ünnepelte névnapját. A dohányjövedek 
közp. igazgatósága az nap deleiét! testületileg 
tisztelgett főnökénél és elhalmozlak szerenese- 
kivánataikkal. Mi a „Dobányáriisok Közlönye" 
szerkesztősége nevében ez utón fejezzük ki jo 
kivánatainkal a monopólium illustris lönökenek.

A napilapok hasábjain idörol-idöre ..ejtiis- 
tí.lt milliók*4 ezim alatt érdekes kimutatás je le
nik meg. A mostani, a múlt évi doczemberig 
szóló kimutatás érdekes adatokat közöl :

pl. a legíinomabh magyar szivarka-doliány 
forgalma :

Brassói dob. ráki. . . 4.410,01)0 kilo
Budapesti...................... 5.928,000 ..
Tem esvári..................... 8.002,000 ..

s/óval a határvárosokban, kivéve Ausztria mel
len lévőkéi, oly óriási a kereslet, mely már gya
nússá válik.

Az összes pipadohányok forgalma emel
kedést mulat, ugyanis a múlt évhez képest 
4.508*08 kilóval több. Az emelkedés 0*8" o.

A szivaroknál:
Kevesebb Több

Begaliiás . 429,200
Trabuceo 1.221.91)()
Britannika . . 1.781.1113
Millnros . . . . 198,(H )0
D’Operas . 448,000
Ötös Ciiba . 7.-24!! '47.'!
I’o-loriecu . 4.748,0()()
Virginia . . . . . 4(>o,sr)0
Brasil. Virginia 25o,782
II. Bövid 3.255,027
ltosita . 8.599400

A szivarjaiknál
Kevesebb Több

N ílu s ..................... 147,300
Slanibtil . 1 18,000
Sulién . . . . . 8.082,900
Hunnia . 104.720
Memphis . 322.400
Hölgy . 57.511,250
I lcrczegovina . 024,450
Sport.................... I.HI(*».95()
.lenidge . 198,G( K)
Dráma . . . . 20.858,800
Virginia • 12.(350,5( 10
Magyar . . 2.399.800

Az emelkedés 7*')%).
A ,.Thnnalon*\ melyet a. dohány kére

kedelmi részvénytársaság áriisit, forgalma 
1902. . . . 812,200
1004. . . . 282,550

leli ít 70,050 kevesebb mini mull évben. Énnek 
oka ̂ valószínűleg abban rejlik, hogy kevesebb 
Thanutont leheteti nyerni a Virginia szivarok | 
forgalmi csökkenése miatt. Ézen a bajon azon
ban már segítettek, meri a dohány kereske
delmi részvénytársaság érdeke agy kívánta, 
tehát gyártóiak ii. n. nikotinmentes szivarokat, 
melvböl szintén nyernek Tharialont és a kül
földi exportnál főleg a Virginiákra fektetik a 
sulvt, a. mi azonban nem akar gáncs lenni, 
lévén a mi Virginiánk igazán jó szivar és tel
jesen exportképes. Az esés 25*5%.

A Dolicias szivarok forgalma doczemberig 
1.144,500 darab.

A különlegességi czigarotlák forgalma 
0.78-1,851 darabbal több mint mull évben, lehal 
az emelkedés I5*0°/o.
Az általános forgalmú

gyártmányok . . 07.820,258 kor. 82 fill.
HcI föI d i k ii I ön 1 egességi

gyártmányok . . 7.001,422 kor. 00 fill.
K ii Iföldi k ii lön 1 egességi

gyártmányok. . 1.571.582 kor. 58 fill.
azaz összesen . . 107.805,218 kor. 50 fill.

Az emelkedés 2*0%.
A szultán czigaretták uj alakban uj do- 

hánvkcverékkcl csak május vége vagy június 
elején jönnek forgalomba. Az uj czigarotlák 
gyönyörű kiállításunk lesznek és a mi a fő, 
kitűnő zamatnak. Csomagolva, ötszázanként 
lesznek dobozokban, azonban 100 100 drb ál
lesz kötve egy papírszalaggal. Ezl mi iniliál- 
luk a dohány.jövedéknél, hogy a kisárusok ne 
legyenek kénytelenek 500 drbol venni, ha pedig 
kevesebbet, veimének, az iszonyú munkai adna 
a nagyánisoknak. A ládák valószínűleg 20.000 
drbot fognak tartalmazni. Hisszük, hogy az uj 
alakú ,,szultáni'' Ötös csomagolásban a publi
kum hamar meg fogja kedvelni. Égyenkint is 
árusíthatók.

Hivatalos ügyek.
A  mag-y. kir. D o h á n y -n a g y á r u s o k  

o rs z ág o s  s zövetsége  csütörtökön, áp r i  
lis hó 7-ikén, este 1 7 ó ra k o r  a Drech3  
ler I. emeleti  h e ly is ég ébe n  (A n d rá s sy  
ut 25.) i g a z g a t ó s é g i  ülést tart. E setle  
ges  ind ítván yo k  és j a v a s la t o k  a  titkár.  
H e l t a i  Nándor,  cz imére (B u dapest ,  V I  , 
Eötvös  utcza 5,i k ü ld en d ő k  l e g a l á b b  
e g y  nappa l  a  gy ű lé s  előtt

H e lta i  N án do r ,  titkár.
* * *

Az április hó 7-ikén tartandó igazgatósági 
gyűlésen a memorandumot (ladakerdésben) meg 
szövegezziik es a következő napon mar la* is 
nyújtjuk. Kérjük tehát a t. igazgatósági tag 
urakat, hogy minél számosabban jelenjenek 
meg ezen a gyűlésen.

Szerkesztői üzenetek.
R.-né. Sz. Olvassa el mai vozérezikkiinl el 

és megtalálja kérdésére a feleletei. Az illető 
iigv eldülése csuk idő kérdésié

X tVi ben. Projektumának praktikus haszna 
is van. de annak kivitele nagy nehézségek hí; 
ütköznék, a miért is lehetetlennek tartjuk. Kü
lönben nem is uj.

Sch. B-né, Budapest. I. Forduljon Szil-■- 
szav pénzügyi titkár úrhoz (Vámház I. cm.). 
II. A 1 pufik bérbeadása nincs megengedve. III. 
A IV’i- és székvárosi pénziigyigazgalóság egy fe.- 
évre megengedheti a helyeitesitésl. A lolíbiJ 
olt megtudja,

P. E. urnák, Sz N Nem értjük, hogy ön 
mii akar ? A pénzügyi biztosnak joga az ön 
üzletét iw id i ál ni. s miután ön még az állami 
hitelt is igénybe veszi, annál érthetőbb, főleg 
ha az ön bvpolbekája az állami kölcsönt nem 
fedezi. A pénzügyi biztos a kárért felelős. Mi st 
már értheti, méri oly szigorú.

E ls ő  le a u y k l l ia z a s i t á s i  e g y l e t  m. *>•/.
Sehwarz Ármin elnöklőiével ős a. Ingok nagyszámú rcsz- 
vctele modell tartatott meg f. övi niaiczius 2ó-énczcn inté
zetet negyvenegyedik közgyűlése.

A/. lt)0:j-ik kezelési évre vonatkozó jelentés és 
zárszámadás előterjesztik, ts miután ezek minden tekintet
ben felette kielégítő oredmonyeket tüntetnek fel, u felment- 
vény megadása melleit cg> hunglilng tudomásul vétetni k.

A jelentéiben es mérlegben a következő figyelem:u 
méltó adatok találhatók :

Nászjutalékok és visszafizetések czimón Híiíí.ö 1.1 
K. 2H f. lett kifizetve, ezek között !'•> arvajut.dekiész Íj'd.őLO 
koronával. Az uj beiratkozások 14.HM jutalékrószszcl töb
bet eredményeztek, mint az előző évben.

Dijakban 2,507.7lS) K. 4!) f. vétclczlctett be, nini 
221.7ö l K. r.ti fnyi emelkedést jelent.

A díjtartalék 2.202,41)2 K. ÜU fillérrel nüvcltotctt 
é.s most már il.ad4.l74 K. Hő frre emelkedett.

A nászjutalék felemclési és a külön taitalékia 
110.201! K. 20 f. esik, melyek most már 70H.774 K. G0 
írrel rendelkeznek.

A múlt esztendőben létesített árfolyam különbözeti 
tartalékhoz 1 ö.OOU K. csuloltatolt, mely ezzel <15.((00 
koronára rúg.

A hivatalnoki nyugdíjalap javára, a hivatalnoki 
J  testület htt es buzgó szolgálatainak elismerése mellett 
I 5000 K. megszavaztatik, mily nyugdíjalap immár 140.4KI
I I\. 02 fnyi összeget ért el.

A központi hivatal és a főügynökségek szerelvé
nyeinek és leltárainak teljes leírása, az alapszabályszelU 
javadalmazások megszavazása, valamint az intézeti épü
leteiről történt tetemes leírások után, a mérleg végösszege 
gyanánt 10,020.202 K. 07 fillér mutatkozik, mely vé» - 
összeg, takarékbetétekben, állampapírokban és egyéb első
rendű értékpapírokban, valamint kiváló saját épületekben 
le ijzetél leli A jegyzőkönyv hitelesíti , vet Mázuk 1. An
tal é.s Lobi Izor urak bízattak meg.

A füliigyclő-bizottsagba újra : Dr. Alexander Mentái, 
dr. Simonyi Zsigmond, Hej1,-*' József, Wcrlheimer Albc.t 
és Seifcnsicder József urak választattuk.

Miután a közgyűlés Dr. Murányi Krnő tag indít
ványára Sehwarz Ármin elnöknek, az osszigazgatoságnak 
és Kőim Arnold vt.-zörigazgat< mik egyhangúlag köszönetét 
és elismerést szavavoü, dr. Alexander Mornút, egyetemi 
tanár, a felügyelő-bizottság elnöke szólásra emelkedik, 
hogy Sehwarz Ármin elnöknek legközelebb bekövetkező 
HO-ik születésnapja é  ̂ elnöksége ílfi-ik évének betöltése 
alkalmából a közgyűlés és a tagok osszjségének szeron- 

< csekivánatait tolmácsolja.
Kínok ezen spontán megnyilatkozott ünnepelés 

fölött meghatottan mond köszönetét és érdemdús személyi- 
sógénok lelkes éltetésé közben cr véget a közgyűlés.

A „D“  osztálynak folyó évi marczius 22-én inog- 
ejtett Vili. kisorsolős alkalmából az alábbi uhipkönyvszámok 
sorsol látták ki, minek folytán « nevezett tagoknak cgy- 
egy 1()()0 koronáéi szóló díjmentes nyereménykötvény 
kiszo'gáltatott.

IHHti alapkonvvszám S/ut: /'úlo/'iii úrnő, Budapest.
ó n n á ,, lle rs , hkovits ( ív n ia  ur, Mudapcst.

1020 
4245 •• Si /iit i i^ n  Lajos  ur, Kunfélegyházi 

1 unó Adni/ ' ur. Zombor.
5270 /-■ i v l\\i/. Á l'iaháin. Zenien.
(1701) keres Im re  ur. sarkiul.

:*Í»7Ü0 ,, i/> S/<it.:rr A d o lf  ur, Krdcvik.
( ' .i ^rn i Inzsr/ ur, Kolozsvár.

Scgedszerkcs:-tó : Heltai Nándor.



D eu isch e r Theil

„D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E "
(OBGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  k. L hikIcsveri and dér kön. unj.'. Grosstiaf kun1 on. —  Vermischtu Nachrichten.

— I . I)iis in&cliligc In!( resso, welches dió 
GrosslraíikanU n Ungarns dcr Fogriindung dós 
Vorbandes ontgegengebrachl hal, wurdo niclit 
im Geringslon dadureh abgosehwüeht, dass 
soino dóm Minislorium unlorbreilelen Slalwton 
hisher nooh inuncr niold. genelimigt sind. Dér 
líx-lcx Zustand, in welehem sieti das Land 
hisher holmidon halié, vomrsaohto dió Ver- 
spalung und Imtlo auoli liier soino verdoihli- 
,.|,on Dolgon insoferno gollond gomaolil, als dió 
loidige Kislonfrago homo Los míg íindon konnlo 
mid dór Sohadon, dón jodor Finzelnc dadureh 
őrlőidül, niohl inohr einz.ubi ingen isi.

W’ iodor ein vorlorones Jahr, vvio so violo, 
wiihrend woleher óin im Lando höchst wielili- 
gor Berufszweig soino Inlei essen niohl walir- 
zunehmen vomioohlo. Wiodor óin verlorenes 
.lahr, mi dosson Sohlusso dór Grosstraíikant 
missmiilhig vor soinon Goschiillsbiicliern slohon 
wird, nm das Nulz- und Zwecklose sói nos 
Schafforis in llinsiohl soinos Frwerbes gonau 
konslaliron zu könnon. I nd ohgleioh wir je- 
non 11a111>t gogonsland, dór dón Vordionsl dós 
Grosslralikanton gan/. in Frage slolll, namlieh 
dió Kislonfrago, niohl berühren könnon und 
wollon, nádidéin dioso Angologonhoit ihrevor- 
Uiufigo Frlediguug in dór im Monalc August 
v. .1. ahgohallonon Silznng dói Grosstrnfikanton 
gefundon, könnon wir dooh nicht mnliin, dió 
sohlimmo Lnge. in wolohorsioh dcr Tabak-Grnss- 
vcrsohleiss befindot, Frwahnung zu lliun.

Das Martyrerllmm, namonllioh dór Gross- 
Iraíikanton dór Provinz hoslohl in zwei Ursa- 
olion mid dioso sind : Wonig Vordionsl, viol
Ausgahon. Maii würde os kamu l'iir müglioh 
halion, dass dór Fabrikant eines Konsum-Ar- 
likols, dór oino Alizaid Kommissionüro mii doni 
Vorkaufo soinos Artikols hctraut, solion in soi- 
nom eigcnon Interessé niohl dal’iir Sorgo Irilgt, 
dass diosor irgond oinon bestimmten Xulzon 
aus doni Gosoluifte ziohe. Wiihrend diós aus- 
nahmslos hói jódéin Vorkaufsartikel gosohiohl, 
kümmorl sioli auf doni Gohielo dós Tabak-Ver- 
sohloisswosons kőin Monsoh darum, wololio 
Ausgahon dón Finnahmen hói dón Grosstraíi- 
kon gegeiiüborstehcn. Am dculliohstcn isi das 
gologonllioh dór Sloucrhcmcssungen zu bemer* 
kon, wo hói dón Grosstruíikanlon dió grösst- 
möglichsto Willkür ausgcübt wird, dóim da 
licgl vor Állom dór genaue Auswois üher dón 
orziclton Gowinn dón Kommissionen vor und 
was dió Ausgahon b Irifft, so wird (bibéi Mos 
naoli dór oigonon Moinung vorfahron. Als sioher 
wird dió Finnaluno, als unriohtig jedo Ausgabo 
angonommon. Das howoisl zu genügo, os wordo 
dón Grosstrafikanlcn dió Slouor nooh woit hiir- 
lor bemosson, als jodom undoron Steuerlrüger 
diosor Frworbsklasso.

Ahor niohl nm* diosos Boispiol, sondern 
auoli zahlroioho andero howoison os, dass dór 
Ilandol mit cinem slaalliohon Monopolarlikol, 
Irnlz dór Goringíugigkoit dós Nutzons, (hm cr 
abwirft, nicld óimnál jonor Unterstützung sci- 
lons dós Fabrikanten thoilhaflig wird, wio diós 
Iá i undoron Wuaren und Konsumarlikoln dór 
Fali isi. Dór Sínül slolll sicli daliéi slols auf 
dón Standpunkt dós Monopol-Figonthiimors, 
ohno jodnoh daliéi zu bódénkén, dass er óin 
Grossindustriollor isi. dór in erslor Doiho dón 
llollon, slols sicli orhühonden Vorlrioh soinor 
Frzougnisso vor Augon habon muss. Iliid da 
miissen wir ontsohioíhm ’ insorcr Moinung Aus- 
druok vériéiben, wclelio dahingeht, dass dór 
Vcrsohloissor und niohl das Fuhlikum dón 
llollon Ahsalz oinos Arlikols fürdeni odor zu- 
riiokdrilngon kaim. Maii vorsuoho os óimnál, dió 
slark im Itiiokgang hoíindliohon Sorton dureh 
orhöhlo Provisionssatzo IVirciron zu wollon und 
wir garanliron dafür, dass dór Krfolg rascher 
ointrolon wird, als wenn maii (Ion Frois fiir 
dió Snrlo niodrigor slolll. Was howoist das V 
Das howoisl, dass dór Verschleiss jenes Miliői 
ist, dón Ariikéi sollist zu bobon, vorausgosotzt, 
dass cr auoh hrauohbar isi. Lüngsl hiitto ciné

Frivatinduslrio das cingesehon und ihr Vcrhal- 
len auoh daraoh eingerichtot. Dór Staat jodoch, 
or begnügt sioli mit Z illem ; insolangc dicse 
stoigon, vormoint cr auoh das mögliohst Festő 
orron hl zu habon. Indoss sohroitot die Indu- 
strio, dió (*s betreibt, illír sohriltwoiso vorwarts, 
anslall jodo gosohülllioho Konjuklur sioli zu 
Nulzo zu maciién. W ird das geschaflliche Fr- 
gobniss goringer, dann sparl cr in soinon Aus
gahon, anslall dioso zu vergrössorn. Darunter 
ahor leidet dór Verschleiss und leider dór Ver- 
schloissor. Und davon wollon wir sprcchon.

Dór Vorhand isi hogriindot und or wird, 
oh os mm oinige W'oohon liingor dauert, soino 
Slalulon habon und als jurislisoho Forson l'iir 
dió Inloresson soinor Milglicdor üborall und 
jodor Zoil oinlrolon könnon. Dass or óin Ar- 
hoilsrnalorial voríinden wird, wolohos von Tag 
zu 'J'ag wiiolist, ist oino Thal.saehc, dió jodor 
Tnbnkgrossversehloisser aus oigonor Ansohammg 
komit. Fovor wir jodnoh dió zu boralhenden 
Gegonstiinde, doron os oino Légion gibl, einor 
Fosprcchung untoiziohon, möolilcn wir vor 
Állom óin ornslos Wort mi dió Grosstrafikan- 
hm Ungarns riohlon. IJnd diosos crnste 
Wort heissl: „Vorw iirtsP

Fin balhés Jahrhundert hoslohl diosos 
Tabak-Monopol. Aus dón Idomon, ausserst go- 
ringon Anfangon i-l (‘ in maehligor Industrio- 
z.woig goworden. Wer hat ilm dazu gomaoht ? 
Dér Verschleisser! Fr hat uncrmüdliob und 

I slols mii sehr goringer Fritlühnung dón Vor
lrioh oinos Artikols goförderl, dór violo Jahro 
hinduroh von dór Fovölkorung Ungarns mit 
argwöhnisehon Augon holraohlot, koineswegs 
sympatisoh nulgenommon wurdo. Don Gross- 
und Kleinversehloisscm Ungarns gohührt das 
unbeslrilleno Verdienst, dass sic das Tabak- 
Monopol popuiar und orlragnissreioh gostaltot 
habon. Sió waron os, dió in dór goíahrliohston 
Fpoolie, wolohe .labrzohnle láng naoli Finfüh- 
rung dós Tabak-Monopols auf doni ílaohon 
Lando angedauert halló, dió Fovölkorung Un
garns für dón Konsuin dór Rogioproduklo go- 
wonneii habon. Und sic sind os nooh houte, 
(lenen os zu dalikon isi. dass allonthalben Zu- 
friedenhoit herrsoht, zumal sioli bániig oino 
sehr so barié Kiitik üher Manohos übon liosse. 
Und was hal dór Tubák Gross- und Kleinver- 

j sohloisscr von alldom V Nicht óimnál jonor Go- 
i nugllmung karín or sioli rülimon, dass or als 
I óin linóulhohrliohor. wiohligor Faklor auf doni 

Gohielo dós 'rahak-Monopüls holra(*ht(.‘t wird. 
Das kön. ung. Finanzminislm-iuni halló liingst 

■ dió Inilialive ergroifon miisson, dón Vorsohleis- 
j sorn, niiinlioli ihren Vorsehloisscrn in irgond 
| (‘ inor W'oiso hohilllioh zu sóin, anslall dass os 
í für dió Jahro láng wühreiiden Klagen laube 

Ohron hal. W’oiss maii os dooli rochl gut, dass 
dió Leütő von dón Krlragnisson ihros Gosohaf- 
los kamu lobon könnon und ist maii dooh 
vollstandig davon iiboi’zougl, dass dió Gross- 
Iraíikanten Ungarns ondlieh dooh niohl ont- 
holirl werdon könnon und für dón Verschleiss 
dór Tabakprodukle nooh niohr bedoulen als 
Koinmissionarc, Aktioniiro, Tahakhundol und 
dorgloiohon.

An dón Grüsstrafikanlon Ungarns liogl os, 
dass sió sioli ondlieh óimnál dosson bewusst 
werdon, was sió sind, dió nnoli ausscrhalb dós 
Vorbandes slobondou Grosslraíikanlen mögon 
os hohorzigon, dass sió dón Vorhand aufzu- 
suolion, sió solber sioli anzusohliosscn habon, 
wenn sió hezougon wollon, dass sic sicli als 
oinon sehr wiehtigcn, nülzliohon h’aktor dós 
'rahak-Monopüls belraelilcn und niohl als 
IMriindnor, denon dió Gnado oinon Fisson Brod 
darhiolol. W ir lobon in oinor Zoil, dió in dér 
Thai Gold ist, naohdom sió sehr viol Gold 
kosiét. Jodo Arbeitsleistung orfordort ihren ent- 
sproohonden Lollii. Und voraohtlioh sind Dio- 
jcnigon, wolohe dió Lago und das Forlkommen 
ihrer Nobonmensohen daduroh gefahrdon, in- 
dom sic sicli zu Gratisleistungon, sói cs aus

! wolohem Gnuido innner hörgőben. Auoh kaim 
; dór Feruf dós Grosslraíikanlen nur dann auf 

dió goroohto Würdigung und Hospektii ung 
zalilon, wenn or, sowio or soino Flliohton go- 
wissonhalt orliilll, uuoli soino Bechle gollond 
zu niaclicn entschlossen ist.

Landesverband dér kön. ung. 
Grosstrafikanlen.

Am 7. April íindcl im Ftahlissemonl 
Drcchsler oino, von doni l’rasidenton dós Vor- 

| bandes oinzuherufendo Silznng slatl. doron 
i Tagosordnung nooh lostzustehon ist und welch 
! lotztoro sámliit dór hiozu erlordorlichori Isiu- 
| ladung dón |* l. Miigliedorn zugohon wird.

Wiohtigo Beschlüsso sind os, welchc in 
diosor Sitzung gofasst werdon sülien. In erslor 
Feihe isi os dió detaillirle Ausliihrung jonos 

! am Í20. August gologonllioh dós Kongrosses gc- 
fasston Fosohlussos in Fozug dór Kistenfragc, 
hoziohungswois(i dós doni Finanzminister zu 

: ühorreiohondon Moniorandums. Fs unterliogt 
; koinom Zwoifol, dass sioli für dioso Angelegen- 

hoit samintlioho Grossversohloisser Ungarns 
I interessiren, zumal sió oino Lobensfrago bil- 
; dót. In Anhelraoht dosson vviiro os Fílicht jo- 

dós cinzolnon Milgliedos dós Vorbandes, jene 
soinor Kollogcn zűr Milgliodsohaít horanzuzioíion, 
dió nooh immor ausscrhalb dós Vorbandes 
slohon. W ir wiederholcn, dass os nach jodor 
Biohtung hin dér Sacho nur lördorlieh sóin 
kaim, wenn allos thoilnimmt, mii dón Vorhand 
als Ausdruck dór Gcsainmtnioinung geltond zu 
niaclicn. Dóim ganz abgesehen davon, dass 
liier grosso Inloresson im Spiole sind, gobiolot 
os auoh die Solidarilül, wolohe in unsorer Zoil 
dureh festés Ziisammonhalton dér Gosamnit- 
lioit jogliohor Franoho, Grosses zu sohadon bofíi- 

' liigl isi, dass sioli auoh dicsér Feruf ondlieh 
, ofion als Solohor bekenne und seine Intores- 
i són in gesctzlich zulassiger Wreiso wahre.

Seben wir dooh, wio dór jüngst begründeto 
: Vorhand dér Kauíleulc boroils im ganzoii Lando 

derart festőn Fuss gofassl hat, dass or in ab- 
solibar kurzor Zeit all soino Interessen zu 
erlangen im Standé sóin wird. Finzig und alléin 
dió Grosslraíikanlen sind os, die hisher /.őr
si iont, jodor für sioli, soinor W'ogo ging. Dór 

| Vorhand verfiigl hcieits üher oino statllieho 
Alizaid Milglicdor, sóin Feslehen isi vűllstan- 
dig gosiohort. Don Bcitritt Allor hodarf or je- 
dooli zűr sioheron, rasohon Durohlührung jonor 
Fcsohliisse, dió anltisslioh dór jeweiligen Sitzun- 
gen gofasst werdon. Amneldungen smd zu rioli- 

, len an dón Sokretiir dós Vorbandes Holtai 
Nándor, Budapest, VI . Fölvös-utcza 5.

Vermischte Nachrichten.
Die neuen Sullnn Ziyan tton. Fekannllich 

I werdon die Sultan Zigarollon a -1 Ilollor gogon- 
í wiirtig einzeln vorkaull. In dón Fahrikon wird 
j jcdoidi soil Monaten dicse Sorié in zierlichcn 
1 Karlons a "> Sliiok vorpaokt, wolohe am 1. Mai 
j  d. J. zűr Ausgabo gclangon werdon.

Dió hleo, dicse Zigarollon in Karlons zu 
| verpaokon, gosohioht aus hygionisohon Griiii- 
I dón, naohdom maii das violo Abgreifen dcr Zi- 
f gnrclten scitens dér Kaufer vorhindern will. 

Sollte sioli dicse Ncuerung bowilliren, das 
heissl sollle sic hóim Publikum Anklung íinden, 
dann werdon sammtlicho Sorion Zigaretten in 
Karlons vorpackt worden. Dooh mögé die Sache 
wio immor ausfallen, jedcnfalls zoigt sic das 
Bostrcbon dér kön. ung. Tabakdiroktion, all 
jono Reformon und Ncuerungeii oinzufiihren, 
die zeitgomass und zwookmüssig sind.
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A  P o ja tz i-fé le  g y ú jtó  a le g jo b b !
Számos év óta M agyarországban  legjobban be van vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
es. és  k ir . szab . g y u fa g y á ra k

D E U T S C I I - L A M D S  B E K  <»í.
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A világ egyedüli gyufagyára, amely az ! 1)00. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lelt kitüntetve, u. in. 
XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand P rix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ran y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :
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Z u  h a b é n  in a l lén  K le in -  
und G r o s s t r a f i k e n  und 

G r o s s h a n d lu n g e n .

F e lt ű n ő  u
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Minden liii-cietOs fel eaíl egess, a < 1 o- 
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íruifst nem szíhat --------- ------------------

leg jobb  valódi francz ia

szivarkapapir  és szivarkahiively.
G y á r i  r ak t á r :

Goldziehep G ézánál
BudapeNt, V., iaM-utcza 39. nküm.laN-utcza 39. Mzáni. |
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