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T A R T A L O M  : A magyar dohány-nagyárusok országos szövetsége. —  Megrovás. —  Vegyes hírek. — Kinevezések. —  Hivatalos rész.

A magyar dohány-nagyárusok 
országos szövetsége.

...1 magyar dohány •nagy árusok országos 
szövetségének alapszabályait a m. kir. belügy
miniszter a /. éri •/ / Ki. szám alattláttam oztat

A „Budapesti Közlöny44 májuslíö., csütör
tökön, megjelent száma hozta ezt a lakonikus 
rövidségü, de a dohány-nagyámsokra nézve 
nagyfontosságu hirt.

Nos li:»t, alapszabályaink látlamozva van
nak s a szövetség most már teljesen kibont
hatja szárnyait és működéséi minden irányban 
megkezdheti.

Mi legyen az első ténykedés? A dohány- 
nagyárusok nagy részi* helyzetének javítása. 
Nagy rész alatt körülbelül az egész kartértjük, 
mert azazegy-két fővárosi nagyárus, a ki nincs 
ráutalva a nagyáruda jövedelmére, nem jöhet 
itt tekintetbe. A helyzet javulását első sorban 
a már befejezéshez közel álló mozgalom, a 
ládakérdés elintézésének ügye, van hivatva elő
segíteni.

Az elintézés előreláthatólag kedvező lesz 
a dobány-nagyárusokra nézve, miután a me
morandumban foglaltak a minisztérium inlen- 
tióit képezik.

Ebből is láthatják dohány-nagyámsaink, 
az állatunk már érékén á l s i i r y e le l f  s mos/ végre 
létesült szövetség, milyen óriási hasznára van 
úgy az egyeseknek, mint az összeségnek.

Minden kisebb-nagyobh ügyben egyönte
tűen, mint testület járhatnak el .s igy erkölcsi 
súlyukkal végre is olyan faktorrá lesznek, mcly- 
lycl számolni kell.

Ma a dohány-nagyárusokrúl egyallalában 
nem is beszélnek, az egy közvetítő az állam és 
árus közölt, a kinek véleménye teljesen irre
leváns. Ha jó l megy az üzlete, tudják, ha roszul 
megy, akkor is. Pedig egyike a legfontosabb 
tényezőknek.

A kincstárral szemben ők adhatnak fel
világosítást a dohányüzlet menetéről, az egyes 
hibákról, melyek javításra szorulnak, uj fajták 
minőségéről slh.

A szövetség program i.jáuak egyik lénye
ges pontja lesz a szindikátus megalakítása is. 
melynek feladata lesz egyes esetekben, lm fel
sőbb helyről erre félköreinek, az eladásra vo
natkozó előterjesztéseket beadni, véleményt 
mondani.

Későbbre tervbe van véve esetleg egy 
fogyasztási szövetkezet is uj alapon, továbbá 
rendkívül sok ujjitás, mely mind a dohányáru- 
sok javát mozdítja elő.

Nem büszkélkedünk, nem hivalkodunk 
azzal, ha kimondjuk, hogy igazán örömünk telt 
abban, hogy végre is teljesülve látjuk egyre- 
másra összes propozitióinkal, melyek az eladás 
ügyéi előbbre viszik.

A szövetség hivatalos lapjának, a

„ Dohányárusok Közlönyének44 gyermeke, ezen 
uj institutió s a gondos apaszerető szemével 
fogjuk nézni a fejlődő kisdedet jóakaratukig 
megfeddvo, ha hibázik és dicsérve, ha látjuk 
gyarapodását.

Íme tehát megvan a szövetség !
Használjátok fel okosan, divatokra esz!

Megrovás.
Ha külföldi ember, legyen az bárhová való 

is, hozzánk jön, országunk nevezetességei mellett 
rögtön leadja véleményét szivarjainkról is és el
fogulatlanul mondhatom, meghallgattam mái sok 
különböző nemzetiségű idegen véleményét, az 
reánk e tekintetben dicséreteinek non pilis ultrá
ját szórta. És csodálatos mégis, hogy mi, « kik 
pedig méltán büszkék lehetnénk eme gyártási 
ágazatunkra, mégsem becsüljük kellőképen. Azok, 
akik az olcsóbb fajta szivarokat szívják, tehát 
középos/tálymik, egyáltalában nem nyilvánítanak 
véleményt, akik pedig a közép és drágább fajtá
kat kniti\ alják, inkább hozatják azokat Ausztriá
ból és Németországból. Mi ennek az oka? Való
színűleg az az örök emberi tulajdonság, hogy a 
magunkét sohasem becsüljük kellőképen. Kell 
azonban ;tt mélyebben fekvő, kardinális hibának 
is lenni! Mi lehet az?

Nos hát a dohányjövedék közp. igazgatósá
gánál a gj isi ügyek előadója arra van hivatva, 
hogy szív'.argy.irtásunknak egységes karaktert ad
jon, ezt meg is adja. Az ő intentiója, hogy szivar
jainknak különböző erősségi fokozatai legyenek, 
más-más i/üek, számol a közönség változó ízlé
sével, felfrissíti a gyártmányokat újakkal, elhagy 
egyes régebbi, divatját múlt fajtát. Azonban ma
gára a szivarra legnagyobb befolyással mégis 
a dohánygyári igazgatók vannak, ezek adják meg 
a szivar voltaképeni savát, i/ét. Az ő útba
igazításuk, jóakaratuk esetleg nemtörődömségük 
egyes gyárak szivarfajtáira döntő befolyással van.

A voltaképeni szivaros ember, aki élvezet
ből szivaroz, már megkülönbözteti az egyes gyárt
mányokat, a trafikokban bizonyos gyár kés/.it- 
ményét kéri, mert az felel meg legjobban az Íz
lésének. Egyik ember világos szivart szeret, a 
másik sötétet, vannak akik a keményen gyártott 
szivarokat szijják, mások a lazán gyártottakat. 
Nálunk ma azonban a szivarosok túlnyomó része 
a világo.t és lazán gyártott szivarokat kedvelik.

A világos ledölapu szivarokról már többször 
elmondtam véleményemet, az ;iz indifferens 
dohánylevél jobbá nem teszi a szivart, de még 
gyöngébbé sem, a laza gyártás igen, az nagy, 
sőt mondhatnám végleges befolyást gyakorol arra, 
hogy a szivar könnyű legyen.

Ezeket a psichologiktis momentumokat is 
tekintetbe kell vinnie egy dohánygyári igazgató
nak s mondhatom, a többség tekintetbe is veszi.

Vannak azonban egyesek, akik egyáltalában 
nem tekintik sem a felsőbb helyről kapott útba
igazításokat, sem pedig a közönség ízlését és 
gyártanak kritikán aluli valamit, amit ők aztán 
önki in ideg szivarnak neveznek, pedig igazán 
mondom nem az, a szivar t. i. élvezeti c/ikk, 
ez pedig nem élvezetet, hanem főfájást és 
émelygést okoz.

Nehogy pedig sok, igen derék direktor 
ezen philippikámat magára vegye, sietek kijelen
teni, hogy a p o z s o n y i  d o h á n y g y á r r ó l  
beszédek.

Ennek a dohánygyárnak a szivarjai ért
hetetlenül rosszak. Azért mondom érthetetlenül, 
mert nem igen értem, hogy jó anyagból, hogy., 
lehet olyan rossz, szivart gyártani. Kemény, nem 
szelei és enyhén szólva büdös.

Valamikor régen ennek a dohánygyárnak 
a szivarjai kitűnőek és keresettek voltak, ezt azért 
említem, mert ezzel akarom bizonyítani, hogy 
sem a munkásokban, sem pedig a klímában 
nem rejlik a hiba, lévén ott a munkások zöme 
régi gárda. A hiba tehát, bármennyire sajnálom, 
hogy ki kell Írnom, az igazgatóban rejlik, aki 
talán több gondot fordíthatna a gyártásra.

Ez a dolog pedig minket a fővárosban 
közelebbről azért érdekel, mert szintén érthetet
len okokból minket boldogítanak ezzel a ki
váló gyártmánynyal. A helyett, hogy, mint 
Ausztriában teszik, Bécs számára külön, jobb 
szivarokat készíttetnek, mi boldog pestiek 
kénytelenek vagyunk a pozsonyi gyár krimi
nálisán rossz gyártmányait színi. Néhányszor egy 
másik rovatban kíséreltem meg az illetékes körök 
figyelmét erre felhívni, nem használt semmit, 
most kénytelen voltam nagyobb czikkben e gyári a 
felhívni a dohányjövedék közp. igazgatóságán ik 
figyelmét és i leghatározottabban felkérni do
hánygyártmányaink jó hírneve érdekében, szí
veskednének más vidéken kísérletezni ezzel a 
gyártmány nyal, talán még hozzá is szoknak, mi 
itt a fővárosban, ezt a leghatározottabban mond
hatom, nem!

Vegyes hirek.
Törökországban a (lohány-monopolium mel

lett be akarják még vezetni a gyufa-monopoliu- 
mot is s esetleg a szivarkapapir-monopoliumot is.

Múlt számunkban közölt kis leleplezés az 
..Egyplomi szivarkákről44 nagy feltűnést keltett, 
o több budapesti napilap foglalkozott az ügy
gyei részint komoly hangon, részint pedig huiiio- 

; rosan tárgyalva a dolgot.
Mi nem tartjuk a dolgot annyira humo

rosnak, de sőt nemzetgazdasági tekintetben 
í egyenesen kárt okoz nekünk. S a magyar do- 

hányjövedék mégis nemrég vezetett be egy pár 
fajtát, s a mini halljuk, mos! szándékoznák meg 
körülbelül .4{ fajtát bevezetni.

Nos bál. ez ellen itt c helyen, s ha nem 
lesz elég, a nagy nyilvánosság előtt is hatal
masan tiltakozunk ! Nem engedjük, hogy publi
kumunkat, mintegy rákényszcrilsék a rossz, 
émelyítő, egészségtelen egyplomi czigarettákra. 
Vannak nekünk kitűnő készitményii s anyagú 

I ezigarettáink pl., mint említettük a „Spliynx", 
„Khed ivc44, ..(íbinbek44 stb., ezek mind sokkal 
de sokkal jobbak az egyplomi svindli ezigarct- 

! Iáknál.
Minta dohánygyár Az olasz és l'ranczia 

dohányjövedék tisztviselői részére felsőbb lan- 
I folyamot létesített s ezzel kapcsolatban minta- 

dohánygyárat is, ahol a berendezés, a munka,
I anyag, készítés gondossága minden mintaszerű.
I Ez a gyártási tisztviselőknek nagy előnyére van 
I és igy nem történhetett meg az. ami nálunk 
i igen gyakori, hogy egyes fiatalabb tisztviselők 

irodában lévén állandóan, a gyártást magát 
csak thooretice tanulhatják meg. Becsben már 
fel is állítottak egy ilyen mintagyárat, azért 
hisszük, hogy nálunk se fog soká késlekedni.

Az alkalmazottak vasárnapi munkaszüne- 
téröl Írott ezikkeinknek máris van némi hatása,

1 ugyanis több dobányárus vasárnap délután
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becsukja üzletét és igy az egész héten amúgy is | 
nagyon elfoglalt alkalmazottak kipihenhetik ma
gukat. Van azonban még mindig egynémelyik, 
aki nem akarja meghallgatni szavunkat és üz- í 
letét vasárnap délután nyitva tartja. Üzletüket 
leginkább a kisebb árusok zárják az Andrássy- j 
utón, körutakon, Üllői- és Soroksári-uton, azon
ban a korepesi-utnak talán valamennyi lralil<ja 
vasárnap délután nyitva van. Ezek persze egy
mást lesik, hogy vájjon melyik fog bezárni, s 
ezáltal ö talán néhány krajezárt keres. Az al
kalmazottak a trafikokban fö eg nők, akik két
szeresen rá vannak utalva, lévén gyöngébbek 
a férfiaknál, a pihenésre, felkérjük tehát ismé
telten a dohányárusokat zárják be vasárnap 
délután üzletüket s engedélyezzenek a szegény 
trafikos kisasszonyoknak léi napi pihenőt.

Sötét dohányt . . . .  A  dohányárusi knak j 
nagy része mostan ibán panaszkodik, hogy nincs J 
sötét török dohány. Így pl. a napokban azt a 
panaszt hallottuk, hogy most folyton világos, 
szalma-sárga Purzicsán-dohányt lehet kapni s 
barna nincs, pedig azt kérik. Már most igazod
jék el az ember! Eveken keresztül hallottuk a 
jajszót „világos dohányt kérünk11: Végre az
összes készlet világos lett. Most aztán egyszerre 
mindenki erőteljesebb, aromatikusabb dohányt 
akar, szóval barnát. Felkérjük tehát a török 
dohánygyárak t. igazgatóit, legyenek figyelem
mel az emberiség eme változó Ízlésére, s ha 
csak lehet, adjanak sötét Purzicsán-dohányt is.

Thanaton. Ezt a görög nevű mérget a 
dohányjövedék készíti t. i. ez a sűrített dohánylé, | 
melyet foképen a Virginia és Kentucky-levelek 
kilúgozásától nyernek. Árusítják pedig a dohány- 
nagyárusok leginkább a gazdáknak, kik ezzel 
pusztítják el a fák ellenségeit a növény-letve- 
ket. Éhez jutni azonban csak nagy utánjárás
sal lehet, kell hozzá bimlóoltási-bizonyitvány, 
erkölcsi bizonyítvány, hatósági engedély stb., 
szóval volna egy gyártmánya a jövedéknek, mely 
nem élvezett czikk, de a praktikus életben kell, 
azt körül sánczolja úgy, hogy hozzá jutni 
majdnem lehetetlen. Az előbbi kijelentésünk 
talán túlozva van, de igazán nem értjük, hogy 
miért kell annak, aki Thanatont vesz, hogy a 
fáit ezzel bepermetezze, hatósági bizonyítvány. 
Ugyanezzel a logikával Zacherlint csak rendőri 
engedély alapján lehetne venni. Ne nehezítsék 
meg hasznos gyártmányaink elárusitását, hanem | 
adják a dohánykisárudákba is, hadd terjedjen. 
Az ember, ha öngyilkosságot akar elkövetni, 
van annyira ideális és jóizlésü. hogy nem iszik 
bagóiét, vannak arra sokkal kellemesebb, hatá
sosabb és még könnyebben hozzáférhető mér
geink.

A Prenzados-szivarok, mint értesülünk, 
nagyobb újításnak lesznek alávetve. Csodálatos, 
hogy a különlegességi gyártmányok eme leg
kitűnőbb szivarját oly kevesen ismerik. E sziva
roknak régente egy hibájuk volt, a kötés ugyanis, 
melyet a nedves szivarra alkalmaztak, a szivar | 
két végét annyira összenyomta, hogy nem volt 
levegője, ezen azonban már segítettek s igy ez 
a szivar egyike legeslegjobb szivarjainknak. Kér
jük a különlegességi árus urakat, figyelmeztessék 
erre törzsközönségüket, hálásak lesznek érte.

Az osztrák dohányárusok központi egyesülete. 
Ezen czim alatt egyesültek az osztrák dohány
árusok és L a n g e r  Eliza kisasszony elnöklete 
•alatt megalakították az egyesületet. Alapszabályait 
már jóváhagyták s igy az egyesület működését 
meg is kezdi. Miután alapszabályaikat még i.em 
ismerjük, igy hát véleményt sem alkothatunk mű
ködésűkről s csak annyit tudunk róluk, amennyi 
a gyűlésekről a lapokban megjelent. Az azonban 
már is óriási elégtételünk, hogy Ausztriában, ahol 
az egyesülés sokkal nehezebb és a pénzügyi ható
ságok is sokkal rigorozusabbak, mint nálunk, 
lehető volt a dohányárusok egyesületté való tö
mörülése. Mert akármit is mondanak a dohány- 
árudai engedély megadása Ausztriában kegyelmi 
tény s nem oly loyálisak e tekintetben mind 
nálunk.

Igaz ugyan, hogy az egyesülésre való jog 
alapján az alapszapályokat meg kellett erősíteni 
s ez meg is történt; másrészt azonban a cs. és 
kir. osztr. pénzügyminisztérium jóakarata ez ügy
gyei szemben nem dicsérhető eléggé; hisz ezen 
egyesület léte a pénzügyminisztérium jóakaratá
tól függ s valószínű, hogy a dohányárusok ezt 
már meg is nyerték a maguk részére, igy aztán 
megvan a kilátás arra, hogy az egyesület virá
gozzék. Az első kísérlet egy ily egyesület meg
alakítására hajótörést szenvedett egyes tagok ante-

szemitikus gondolkodásán. Dohányárus és ante- j 
szemita! Valóban nevetséges! Olyan emberek, 
akik rá vannak utalva minden krajezár keres
ményre s akik egész erejüket reggeltől késő 
estéi gr fiinak szentelik, hogy az élet szükség
leteiket, úgy a hogy megszerezzék, olyan em
berek, mondom, nem gondolhatnak egy ilyen 
dologra, mely századunk szégyenfoltjának nevez
hető, s azon »magasrangu urak«, akik a do- 
hán> árusokat akkortájt fellázították, az első alka- j 
lommal, mikor szükség volt rájuk, eltűntek. Egy- 1 
általában figyelmeztetjük ez utó:: is őket, hogy i 
idegeneket, kik nem tartoznak szorosan véve e 
szakmához, ne engedjenek maguk között, mert 
ezek csak fel akarják őket tüzelni s ha már 
czéljukat elérték, ott hagyják őket. Ezen urak I 
hivatásszerüleg űzik a feltüzelést s valószínűleg 
nem is értik a dohányárusok baját. Csakis az, 
aki maga is dohányárus ki van téve s csak az 
tudja társaival megértetni a helyzetet. Úgy hisz- 
szük, hogy a miniszter sem nézi jó szemmel, 
ha a dohányárusok egyesületében oda nem tar
tozó elemek is vannak s ha kéréseiket, bajukat 
esetleg képviselők, bármely pártállásnak is, ad
ják felsőbb hely tudomására, lévén itt a viszony 
olyan, mint a munkaadó és munkás viszonya.

Ha Ausztria dohányárusai ezen jó tanácsun
kat megszívlelik s egyenesen a kitűzött czél 
felé haladnak s nem térnek se jobbra, sem pe
dig balra, ha összetartanak, kicsinyes érdékeket 
kiküszöbölnek, az egyesület morális erejét lehető
leg növelik, akkor ez az egyesület nagygyá és 
hatalmassá lesz.

Kívánjuk tiszta szívből, hogy úgy legyen!
—  Szolgálati jubileum. Nagymartom László 

Pál kir. tanácsos, pénzügyigazgató, a m kir. 
központi dij- és illetékkiszabási hivatal főnökének 
negyedszázados szolgálati jubileumát ünnepelte 
vasárnap a vezetése alatt álló tisztikar. Értelmes 
Sándor, pénzügyi tanácsos, főnökhclyelles mél
tatta a jubiláns érdemeit, s végül az ünnep 
emlékére fénykép-albumot adott át neki. László 
hét év óta tölti he jelenlegi állását, s a főváros 
polgársága nagyrabecsüli öt tapintatos modora 

| és méltányos eljárása miatt.
Szatócsok üzletköre általában. A kereske

delmi miniszter ez évi márczius 29-én 12.883. sz. 
a hozott elvi határozatában kimondotta, hogy 
a szatócsok és vegyeskereskedők erre szóló 
iparigazolványuk alapján jogosítva vannak min
dennemű, (tehát nemcsak a nép elsőrendű szük
ségleti tárgyait képező), iparczikkek darusítására 
oly helyeken, ahol az illető iparczikkek kizáró
lagos elárusitásával foglalkozó szakmabeli ke
reskedő, vagy ily ezikkek kizárólagos elárusilá- 
sával foglalkozó iparos nincsen. Ehhez képest 
teliát, a mennyiben az illető helységben kész 
czipö-, kalap- és kész léríi-öltönykereskedök 
nincsenek, a szatócsok és vegyeskereskedők az 
említett iparcikkeket külön igazolvány nélkül 
is elárusíthatják.

A  kész czipők és czizmák elárusitása a 
képesítéshez köt ott mesterségek közé nem tar
tozván, arra iparigazolványt akárki, tehát sza
tócs és vegyeskereskedő is szerezhet. Az a kér
dés, hogy egyes szatócsok, illetve vegyeskeres
kedők mi czimen kaplak kész czipők és csiz
mák darusítására iparigazolványt, teljesen tárgy
talan.

Kinevezések.
A m. kir. pénzügyminiszter a pozsegai 

pénzügy igazgatósághoz Kcnt/jeo Ferencg zág
rábi pénzügyi fogalmazót pénzügyi segédtit
kárrá végleges minőségben kinevezte.

A m. kir. pénzügyminiszter a vukovári pénz- 
ügyigazgatósághoz Kasun János zágrábi pénz
ügyi fogalmazót pénzügyi segédtitkárrá végleges 
minőségben kinevezte.

A m. kir. pénzügyminiszter a verőczei kir. 
adóhivatalhoz Kozsics Pá l zenggi adótisztet 
adóhivatali ellenőrré kinevezte.

A m. kir. pénzügyminiszter a varannúi m. 
kir. adóhivatalhoz Kérész M ór bácskulai adó
tisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte.

A m. kir. pénzügyminiszter Komcsevics 
Péter pénzügyőri biztos-helyettest Glinába, 
Plivelics Tamás pénzügyőri biztos-helyettest 
Varazsdra és Korasics Karolt/ pénzügyőri biztos- 
helyeltest Goszpicsba pénzügyőri biztosokká 
ideiglenes minőségben kinevezte.

Hivatalos ügyek.
A magyar dohány-nagyárusok országos 

szövetségének alapszabályai már láttamozva 
vannak s a mint a fővárostól leérkeznek, rög
tön nyomdába kerülnek.

* ♦

.lunius hó 0-án, szerdán este (>7* órakor, 
a memorandum-bizottság a Drechsler I. emeleti 
külön termében ülést tart s arra a bizottság 
tagjait ez utón is meghívom.

Holtai Nándor 
titkár.

A tagdí jakat most majd rendesen a pénz
táros Schwartz Hugó (Andrássy-ut 19.) cziméro 
kell küldeni.

* ♦*
A szövetség központi irodájában értesítés 

nyerhető naponta íl— ü. (Budapest, VI., Eötvös
ii leza 5. sz. I.)

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. A magyar dohány-nagyárusok 

orsz. szövetsége a memorandumot nem adhatta 
át e héten, mert a/ elnök az nem jöhetett volna 
el s igv június 12-ikére lett halasztva, amikor 
is a titkár lel fogja kérni az illető urakat.

K. Zs. Forduljon kérésével a pónzügyigaz- 
gatósághoz.

Sz. G., Kvár. Nagyon kérjük szíveskednék 
a memorandum átadásával megbízott küldött
ségben részt venni!

L. K. Trafik-jogot eladni nem lehet, ezt 
önnek tudnia kellene.

Segédszerkesztő: Hrltai Nándor.
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D e u t sc h e r  Theil

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

I N H A L T :  Die Statulon <les Lnndesvcrbandcs dér ürosslrulikanlen. — Zenlr.ilvt rband dér k k. Tabaklralikanlen österreichs. —  V'ermiselile Naclirichlen.

Die Statuten des Landesverban- 
des dér Grosstrafikanten.

Dér Minister (les Innern hat die Statuten 
des im Vorjahre begründeten Landesverhandes 
dér Grosstrafikanten untéi* Zalil 44.200 geneli- 
migt. Daniit erscheint die Gründung diese3 
Verbandes auch gesetzlieli geregelt und gelangt 
derselbe in die Besitze dér Heehte einer juri- 
dischen Körperschalt.

Die Grosstrafikanten werden Gelegenheit 
habén, in den náchsten Tagén dicse Statuten, 
die übrigens cinem hedeutenden Theil von 
ihnen hereits bekannt sind, zu lesen. Sie wer
den fmden, dass es grosse, bedcutende Ziele 
sind, die errungen werden sollen, sie werden 
finden, dass endlich die Zeit gckommen ist, wo 
dér Grosstrafikant zu einer Berufsklasse zu 
ziihlen ist, was bisher keineswegs dér Fali wur. 
Nicht die Gcsammtheil dér Grosstrafikanten ist 
es, welche an doni Work, das nunmehr vollen- 
det steht, iniigearheitet habén. Fin bctrachtli- 
cher Theil stand den Boráthungen und dér 
Theilnahino an dér Begründung fern. A bér auch 
sie werden kommen, wir sind elessen gewiss. 
Die Indolonten, die Muthlosen, die Gleichgilti- 
gen werden kommen, naehdem sie eingesehen 
habon, dass wonn sie ihro Mifhilíe dem Ver- 
bande versagen, dcnselben keine materielle 
Hilfe angedoihen lásson wollcn, nur sie selbst 
zu Schadcn kommen werden. Denn dér Ver- 
band muss und wird dafür sorgen, dass in 
erster Beibe seine Mitglieder sein erspriess- 
liches Wirken geniessen und den ausscrhalb 
des Verbandes stehenden keinerlei Heehte auf 
irgend welche Intervention in ihren Angelegen- 
heiten gehilligt werden. Es ist wohl Iramig, 
dass es íibcrhaupt Grosstrafikanten gibt, die 
angesichts dér fást trostlosen herrschenden 
Verhftltnisse, welche den Finzelnen, wie die 
Gesammtheit bedrücken, noch immer in Unthü- 
tigkeit verliarrcn und ihren Bcitritt jencr Kor- 
poration vorenthalten, zu dér ihre ureigensten 
Interessel! sie hinziehen müssten. Nun aber 
ist auch das in man(4ien FUllen bcgreiílich und 
entschuldigend, zumal ein grosser Theil dér 
Tabak-Grossverleger noch immer in dem Wahn 
befangen ist, dass seine Mitwirkung an einer 
gesetzlich sanktionirten Institution, wie es dér 
Verband ist, mit sebeden Augen betrachtet 
werden könnte. W ir unterlassen es dicsér ah- 
surden Denkungsart überhaupt ein W ort zu 
widmen und erwarten Altos von dér Zeit, die 
ja  so manches gut maciit.

Den Milgliedern des Verbandes aber, 
ihnen AJIcn, die mitgeholfen habén, die Idee 
zűr Begründung des Verbandes praktisch ein- 
zuführen, ihnen ohlicgt es, allén ihren Kolle
gán, die ausscrhalb des Verbandes stehen, die 
Wichtigkeit ihres Beitrittes zu dem Verbande 
nahe zu légén.

W ir wollcn nicht davon sprechen, dass 
es Pílicht eines Jeden ist, so viol für den Ver
band zu tinin, wieviel in seinen Krüften liegt, 
wir wollcn auch nicht die Bedeutung des Ver- 
bandes und die Nothwendigkoit seiner Grosso 
hervorheben, wir wollcn nur einfach gesagl 
habén : Jeder erfiille seine Pflieht nach bes
tém Wisson und Gewissen I Gcschiclit das, 
dann wird dér Verband auch seinen Zweck 
vollstandig erliillen kőimen.

Zentralverband dér k. k. Tabak- 
trafikanten Österreichs.

Das ist dór Titcl eincs iu Wien neubcgrim- 
deten Vercines, welcher gegenwiirtig enter dem 
Prasidium des Fiauteins Llise L a n p e r  steht. 
Die Statuten dieses Vercines sind hereits geneli- 
migt worden, wodurcli die Tluitigkcit desselhen

nunmehr beginnen wird. Naehdem uns bisher 
die Statuten nicht vorliegen und wir die Tenden- 
zen des Vercines blos aus den Sit/ungsberichten 
kennen, sind wir auch nicht in dér Lage uns 
des Niiheren über dicsen Véréin auszusprcchen. 
Aber schon die Thatsache, dass es möglich war, 
in Oesterreich cinen Véréin dér Tabakverschleissen 
zu begründen, in Oesterreich, wo bei Vereins- 
gründungen weit rigoroser versehen wird als bei 
uns, wo schtiesslich auch die Finanzbehörden 
ziemlich viel mitzusprechen habén, wenn von 
einer gemcinschaftlichen Aktion dér Verschlcisser 
die Redc ist, dicse Thatsache erfüllt uns mit 
Staunen und Genugthuung. Denn mán mag hier- 
iiber welcher Meinung immer sein, Eincs steht 
fest, dass in Oesterreich die Verleihung einer 
Tabaktrafik - Lizenz als ein Gnadenakt betr ich- 
tet wird, als eme Unterstiitzung irgend welcher 
Person, oder derén Hinterbliebenen und keines- 
wcgs als ein Recht den Tabak- und Zigarren- 
handel in dem Sinne auszuüben, wie dics bei 
anderen Waaren dér Fali ist, wozu schliesslich 
auch ciné Gewerbe - Lizenz nothvvendig ist.

Freilich, es ist ja wahr, im Sinne des Vcrelns- 
rechtes, muss te n ja die Statuten bewilligt wer- 
den und es geschah dics auch; gleichwohl aber 
muss die liberale und iiusserst entgegenkommende 
Art. wie das k. k. österr. Finanzministerium dic
sér Sache gegeiiiibersteht, vollste Ancrkcnnung 
finden; denn schliesslich seien wir nur aufrich- 
tig und gerecht, es kaim ja die Existenz die
ses Vercines docli nur von dem Wohlwollen des 
Finanzmíriisteriums abhiingig gemacht werden 
und wahrscheinlich ist dieses letztere schon in 
dem Massc den Trafikanten gesichert, dass dér 
Vérein allé Aussicht hat, zu prosperiren und zu 
gedeihen.

Dér erste Vcrsuch. cinen Véréin dér Tabak- 
trafikanten in Oesterreich zu begründen, seheitertc 
vor cinigen Jahren merkvvürdigerweise an den 
antisemitischcn Bestrebungen eines grossen Thei- 
les seiner Mitglieder. Trafikant und Antisemit! 
Wer muss da nicht Laciién! Leute, die ihren 
mühscligcm Gcseháfte vöm friihen Morgen bis 
zum spaten Abend nachgchen, Leute, die auf je
den Heller Einkommen rechnen und achteu inüs- 
sen, delien es vor Allém darum zu tinin sein 
muss, ihr ( ieschaft lebensfalng, sich selbst existenz- 
fáhig zu maciién, solche Leute diirfen síeli iu 
dériéi Fragen überhaupt nicht einmengen und 
wiircii sie auch keine Schmach des Jahrhundcrts, 
wie dér Antisernitismus es in dér That ist. Und 
die Folge hat es ja bewiesen, vvohin dicse Be
strebungen geführt habén, denn die »hohen Her- 
ren , welche die Trafikanten damals haranguirten 
und hetzten, verschvvanden sofőrt, als die Tra
fikanten ilirer bedurften und liessen sich nicht 
mehr blicken. Ueberhaupt war es ein grosser 
I ehler und wenn dér neue Vérein ebenso ver- 
fíilirt, wird es abermals ein solcher sein, fremde, 
zűr Branche nicht gehörigc Leute für die Inter
essel! des Verschleisserstandes kampfen zu lasseti. 
Dicse Leute tliuii dics niemals umsonst, sie hetz.cn 
gewöbnlich ilirer eigener Sache wegen und ausser- 
dem vermögen sie auch gar nicht für cinem 
Beruf, wie es derjenige des Trafikanten ist, das 
wichtige Verstandniss zu habén. Nur Derjenige, 
welcher selbst Trafikant ist, vermag das richtige 
Verstandniss für dicsen so ganz aiissergewölin- 
lichen Beruf zu habén, nur er alléin vermag 
die herrschenden Mángcl, die Vexationen, delien 
er ausgesetzt ist, die Lage in dér sich dér Ver- 
schleiss befindet, so zu schildcrn und zu ver- 
stehen, wie es nöthig ist, dass ihu Andere ver- 
stehen. Zűr Branche nicht gehörigc Leute ha
bén dórt niclits zu síiében und wir sind der 
festem Ansicht, dass maii es auch bei dem vor- 
gesetzten Bchörden nicht gerne sieht, wenn die 
Verschlcisser nicht selber ihre Wünsche an be- 
treffender Stíllé anbringen, sondern dics stets 
durcli Abgeordnete irgend einer Parteischatirung 
tinin, die liiczu gar nicht berufen sind, da liier 
Brodnehiner zum Brodgcber spricht.

Wenn die Tabakverschleisser Oesterreiehs

dicsen unsercn wohlgemeinten Ratli beherzigen 
und sich strikt an das Ziel haltén werden, das 
zu erreichen sie bestrebt sind; wenn sie fest zu- 
sammenhalten, jeden kleinlichen Ehrgeiz vermei- 
dend, nur das Wohl jedes Einzelnen wie der 
Gesammtheit fördern werden, das moralische 
Niveau bezüglich seines Schaffens, Wirkens und 
Einflusses heben und mit aller Kraft herbei- 
führen werden, dann wird auch dicsér Véréin 
gross und stark werden und segensreich zu wir
ken vermögen.

Wir wünschen ihn vöm Herzen, dass es so 
gcschche!

Vermischte Nachrichten.
Zahlreiche Anerkennungsschreiben, welche 

wir in jiingster Zeit bezüglich unserer Artikel 
über dió „egyptischen Zigaretten" erhalten, ver- 
anlassen uns zu der Erklimmg, dass es schon 
Jahre langeinen Programmpunkt unseres Blattes 
bildet, die egyptischen Zigaretten állmaiig aus 
dóm Verkehr zu bringen. Zumindest aber ihren 
erschreckend wachsenden Konsum auf ein Mi
nimum zu beschranken. W ir begreifen es auch 
nicht, warum die k. u. Tabakregie es duldet, 
dass die Trafikanten, welche ihnen diese Zi
garetten liefern, in hiesigen Tagesblattern das 
Publikum zum Anlcauf derart zu animiren, wie 
es die grösste Rehlame sonst nicht zu Standé 
bringt. Vermeint mán vielleieht, dass der Kon
sum der Zigaretten einen Gewinnst lür die 
Staatskasse bedeutet? W ir glauben nicht! Am 
Ende darf ja  aber auch daran nicht vergessen 
werden, dass es im Lande Ilunderle von so- 
genannten Vertretem von Zigarettenfabriken 
gibt, die ebenfalls ihre Waaren, wenn auch 
verzollt, hier absetzen, dass daher der Ge- 
schmack eines Jeden auch dann befriedigt 
werden kann, wenn er auch Geschmack an dem 
mitunter gut bezahlten und schlecht erzeugten 
„Egyptisch" linden soilte. Die Tabak-Regio je- 
doch bal unseres Erachtens nach gar keinen 
Grund, diese Fabrikate zu fördern oder fördern 
zu lassen, zumal sie in der angenehinen Lage 
ist, Besseres und Wohlfeileres zu bieten, wenn 
sie will. Das „allgemeine Verlangen des Publi- 
kums“ , von welchem haufig gesproehen wird, 
ist nicht vorhanden und íindet seine Begrün- 
dung nur einzig und alléin in der Reklame der 
Fabrikanten, die ein sehrgules Gescbaft maehen.

Die Sonntagsruhe der Angestellten in (len 
Trafikén. Ein nahmhafter Theil der Trafikanten 
hat unseren Ralhschlagen williges Ohr geliehen 
und schliest an Sonntag Nachmittagen die Ge- 
schaftslokale, um den Angestellten Gelegenheit 
zu gebeit, sich ausruhen zu können von den 
Műben und Plagen einer Wocbe. Dagegen gibt 
es noch immer welche, die tmsere Malmaiig 
nicht beherzigen und dic des Verdienstes eini- 
ger Kronen wegen ihre Geschaftslokale olfen 
haltén. Geschlossen haltén, mit wenigen Aus- 
nahmen, kleine armlichere Trafikén, die Ver- 
sehleisser der Andrássy-ut, Üllői-ut, der Sorok- 
sári-ut, ein grosser Theil des Körút sitmmt- 
licher Rozirke, die meisten Gassen derlnneren 
Stadt, sowio -Ofens. Dagegen finden wir iu der 
belebten Kerepesi-ut, obgleieh es dórt an Tra- 
fiken keinen Mangel gibt, satnmtliche Trafikén 
olíen. Natiirlich wartet auch dórt cin jeder 
Trafikant bis sóin Nachbar das Geschtiftslokal 
scliliessl, und da koinor den Anlang maehen 
will, bleibt alles olfen. Nun aber möehten wir 
ebenso höflich, wie eindringlich, mindest jene 
grössere Vcrschleisstellen, welche angestclltc 
Leute hitben, ersuehen, dass sie doch endlich 
mit gittem Meispiele vorangehen und ihren An- 
geslellten dió paar Stunden in der Woche 
gönnen mögen. Es ist dies nicht nur eine der- 
malen geschilftliche, sondern auch eine Men- 
schenplliclit geworden, der sich keiner entzielicn 
kann und darf.
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