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T A R T A L O M :  A dohánynagyárusok országos szövetségének kérdése. — Uj gépelt a dohánygyárakban. — Indítvány. — Vegyes hírek.

A dohánynagyárusok országos 
szövetségének kérdése.
A/. alapszabályok szentesítése, vala

mint azoknak a városi hatóságoktól való 
tudomásul vétele a szövetséget felhatal
mazza arra, hogy működését megkezdje. 
Ezért sürgősnek tartjuk, hogy közgyűlést 
hívjanak össze, hol az elnökség beszámol 
eddigi működéséről s kidolgozza az uj 
m un ka program moh

A közgyűlés egybehivását a napi
rend összeállítása előzi meg, miután 
azonban sajnos tapasztalatok bizonyítják, 
hogy az igazgatósági ülések megtarthatása 
egy óriási akadályba ütközik, l. i. ezen 
igazgatósági tagok részlvctlenségében, nem 
marad egyéb bálra, minthogy esetleges 
indítványok az elnök czimére (Sopronyi 
Dezső, Budapest, Kerepesi-ul 1.) kül
dendők.

Igaz ugyan, hogy nehéz dolog a 
szövetség tagjait, akik az ország minden 
részében lakoznak, együtt látni s ezért 
az újabb választásnál csakis azon tagokat 
kellene az igazgatóságba választani, akik 
erre vállalkoznak, már azért is, mert azt 
mindenki maga határozhatja csak meg, 
hogy vájjon üzletét I 2 napra elhagy
hatja, vagy nem : esodálalosképen mind
egyik meg van győződve a másik indo- 
leneziájáröi, de önmagában nem keresi 
a bajt, miután azonban igazgató-választ
mánynak lenni kell s mindenkinek való
színűleg fontosak az okai a távolmara
dásnál, kénytelenek vagyunk proponálni, 
miszerint az igazgatósági tagok e tisztségre 
egyszerűen jelentkezzenek.

A mi a szövetség munkaprogrammjál 
illeti, roppant sok olyan dolog van, melyet 
illetékes hely elé kell hozni a nagyárusok 
értlekében. Az a sok szekatúra, vexálás, 
söl a nagyárusok helyzetének javítása is 
megkívánja a gyors és ezéltudalos cselek
vést. Az illetékes közegek maguk is 
gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy 
miként cselekedjenek, mert igen sokszor 
egyik rendelet vagy szabály ellentmond 
a másiknak. Mi magunk is gyakran jö 
vünk olyan helyzetbe, hogy egyik vagy 
másik egyszerű kérdésre feleletet adni 
nem tudunk, mert az illető szabályzat 
különbözöképen magyarázható. Ily jelen
ségek azonban úgy az egyeseknek, mint 
az összességnek nagy ártalmára van. 
A vidéki nagyárusok a legcsekélyebb dol
gokban igen gyakran jutnak kohézióba a 
pénzügyi hatóságokkal. így pl. nincs hi
vatalnok, aki pontos felvilágosítást tudna 
adni arról, hogy meddig adjon ki árul a 
nagyárus '? Ila a legutóbbi rendelet lenne

érvényben, mely lehetőleg érthetetlen, 
akkor a legnagyobb rendetlenség jönne 
létre. Kp Így van a nagyárus vasárnapi 
munkaszünetével is, mely rendeletét szin
tén különbözöképen lehet magyarázni. 
A mi a készletet illeti, uralkodó az üzlet
menet nem ismerése, olyannyira, hogyha 
valamely nagyárus az elöiil készletet tar
taná, akkor sohasem lenne azon áruja, 
melyre föltétlenül szüksége van. ellenben 
fölösleges készlete lenne oly áruból, 
melyre igen kevés a szüksége. Ezen körül
mények szülik aztán azon állapotot, hogy 
a pénzügyi közegek bármikor is vexálhal- 
ják a nagyárust anélkül, hogy akár az 
egyik, akár pedig a másik fél is tehetne 
róla. Ezen állapotokon segíteni kell s erre 
van hivatva a szövetség, melynek munka
köréi Íme pár sorban vázoltuk.

Nehéz munka volt, ainig a szövet
ség létrejött. A miniszter klauzulájával 
ime elismertetett az, amire régóta szükség 
volt, s a mit óhajtottunk, t. i.. hogy a 
nagyárusok foglalkozási körét elismerték 
magasabb helyen is. Fájdalom, a nagy- 
árusok maguk voltak azok, akik ezen 
véleményt elősegítették, másrészt a keres
kedők sem tekintették maguk közé való
nak. Legalább mi sohasem hallottuk, 
hogy a kereskedelmi kamarákban, bankok
ban, stl). a „dohánynagyárus", mint 
funkezionárius működött volna. 450 nagy
kereskedőt, kik az államnak körülbelül 
100 milliót érő áruját árusítják, nem 
tekintik kereskedőnek. Ennek igen kelle
metlen konzekvencziái vannak, mint pl. 
az a körülmény, hogy a nagyárus semmi
féle váltóin lelt nem élvez, továbbá nincs 
semmiféle joga a kereskedelmi kamarák
ban sem s igy aztán nem működhetik 
az összesség érdekében sem.

Ezen fog segíteni a szövetség, mely
nek zászlójára az is Írva van, hogy a 
nagyárusok helyzetét a kereskedői világ
ban megteremtse. Ha aztán mindezen 
dolgokon segítve lesz, akkor a szövetség 
elérte czélját. Czéltalan lenne, lui ismé
telten utalnánk arra a körülményre, hogy 
még sokban távol állunk a szövetségtől, 
kiknek leghatározottabb érdeke megkí
vánná. hogy ebbe belépjenek. Nem uta
lunk arra sem, hogy ezek másokkal 
kapartatják ki a gesztenyét. Eltekintve 
attól, hogy kevés úgyis a nagyárus s 
ezek közül is a I lorvátországbeliek el
esnek, a szövetség léte veszélyeztetve 
volna, ha nem lépne be mindenik. 
A dohányárusok szövetsége nem olyan 
egyesület, melybe tagokat verbuválni 
kellene, az mind az összesség érdeke !

Indítvány.
Nem szándékom üres szalmát csépelni, 

azért szavaimat mindjárt oda intézem, a hová 
illetékes, a dohányjövedok központi igazgatósá
gához s ott is Vangcl Károly főtanácsoshoz, a 
ki a gyártási ügyek vezetője s olyan ember, 
hogyha valamely dolog ezélszerü és helyes vol
táról meg van győződve, úgy a mellett ki is 
tart addig, amig azt keresztül nem viszi.

Amerikában, de közelebb Német-, Fran- 
czia- és Olaszországban is a szivarokat gyártás 
után pár héttel forgalomba adják. Ez a rideg 
tény. A külföldi szivarok nem is olyan ránezo- 
suk, mint a mieink, hanem szép simák, hogy 
öröm rájuk nézni. A tartalom megint más 
lapra tartozik. Tehát Ausztria-Magyarország 
kivételével tán nincs európai állam, a hol a 
szivarokat oly hosszú ideig szárítanák, mint 
nálunk. A czélját igazán nem tudom, mert ezzel 
épp úgy félrevezetik a publikumot, mint a vilá
gos és pettyes fedőlappal. A szivaros ember 
megszokja, hogy ha szivart válogat, minden 
egyes szivar végét megropogtatja, ezáltal a 
fedőlapot, pláne Szumatra- vagy Felix-lapot, 
teljesen összetöri, aztán meg hygienikus szem
pontból sem helyes, mert miért legyen kényte
len valaki drága pénzen más által összemasza- 
tolt szivart színi.

Nálunk a szivarok a gyárban fekszenek 
3- -12 hónapig körülbelül 3ü— 36 fok meleg
ben. A nyári, június, julius, augusztus, szep
tember hónapokban még az időjárás is hozzá
járul a teljes szárításhoz, aztán jön az esős 
ősz, amikor a szivar ismét nedvességet húz 
magába és igy tovább, a vége az, hogy teljesen 
kivetkőztetve eredeti aromájából, egy szakma- 
szerü valami kerül a dohányraktárba, a hol 
megint fekszik pár hónapig, amig a nagyárus 
elviszi, kinél megint raktáron van már kisebb 
ideig, onnan a kisárusboz kerül, a hol néha 
szintén hónapokig fekszik s csak aztán sok 
ropogta tás és összefogdosás után kerül a szi
varzó szájába, a ki egy aroma nélküli valamit 
kap, a mit a kincstár szivarnak nevez. A sze
gény szivarzó elhiszi, elszijja és ha a szivar 
szép zöld vagy sárga, azt mondja, hogy a szi
var jó  volt, ha vörösesbarna, vagy sötétebb, 
úgy rossz szivart szitt és szidja a dohánygyárat, 
amely inkább foglalkozzék bőrgyártással, mert 
szivargyártáshoz nem óit.

Pedig igazán nem a gyár az oka, csak a 
rossz rendszer. Mert tessék pl. egy a gyárból 
került pár hetes szivart elszini szobában, az 
teli lesz illattal s a szívó maga is élvezettel 
szíjjá az aromatikus füstöt.

Indítványom tehát az lenne, hogy a sziva
rokat a gyártás után hat héttel adják ki az 
áruraktárnak s önmagától meg lóg szűnni a 
szivarropogtutás rossz szokása, mindenki aro
matikus jó szivart kap, a külseje is szebb lesz 
a szivarnak s végre, ha az egész müveit vilá
gon igy teszik, miért képezzünk éppen mi saj
nálatos kivételt.

Heltai Sándor.

Uj gépek a dohánygyárakban.
A technika haladása minden szakmát magával 

ragad és igen téved az, aki azt hiszi, hogy a 
dohánylevelek feldolgozása körül minden a régi
ben maradt.

A dohányjövedéki központi főigazgatóság a
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dohányfeldolgozás-, szivar- és sz.varkakészitcsre 
irányuló újabb vívmányokat állandóan figyelem
mel kiséri. Nevezetesen a külföldön, ahol dohány- 
egyedáruság nincsen, meglehetős számmal tá
madnak uj meg uj gépek, amelyek a szivar
vagy szivarkakészitést mozdítják elő. W a n g e l  
Károly pénzügyi főtanácsos feladata ezen vívmá
nyok figyelemmel kisérése és megvizsgálása. 
Újabban a dohányjövedéki központi igazgatóság 
az ó-budai dohánygyárban két szivarkakészitő- | 
gépet állított fel, amelyek mindegyike — napi 
10 óra alatt — 100.000 darab szivarkát állít elő, 
tehát annyit, amennyit körülbelül 60 nő tud na
ponként előállítani. A gép kiszolgálásához egy 
férfi, mint gépkezelő és két.nő szükséges. Az 
egyik a vágott dohányt szétteregeti, a másik 
pedig a kész szivarkákat gyűjti össze.

A gépen egy végnélküli vászonszalagra a 
dohányt vékony rétegben felrakják, hóimét az 
egy, a körületén vájjattal bíró kerékre esik, 
melyről a dohány ismét egy — ugyancsak váj
jattal biró kerék által megfogva, a nagyob
bik kerékhez sajtoltatik, miáltal a dohány a 
készítendő szivarka keresztmetszetének megfelelő 
— rudalakot ölt.

A gép alsó részében a hüvely czéljaira szol
gáló papír tekercs-alakban van egy forgó ten
gelyre feltéve, hóimét azt egy végnélküli, mozgó 
szalag magával ragadja. A szerkezet a dohány- 
rudat ezen papírszalagra viszi, melyek egye
sülve, most az úgynevezett szegélyező-készülék 
alá kerülnek, melyek a papirt a dohány körül 
fölhajtja és reczézés utján megrögziti, úgy, 
hogy ilyetén a szivarka minden ragasztó-anyag 
nélkül megkapja és megtartja a formáját. M i
előtt a papír a végnélküli szalagra kerül, egy 
nyomtatószerkezeten megy keresztül, mely 
egymástól megfelelő távolságokban a szi
varka nevét és esetleges emblémeket a papírra 
rányomtatja. A gép tehát egy formális szivarka- 
kolbászt készít, melyről egy — időmértékes 
mozgást végző — körkés az előirt hosszban a 
szivarkákat lemetéli. Ezen «Calberla» névre ke
resztelt és 14.750 márkába került gép alsó ré
szén egy szivószerkezet működik, mely a do
hány porát felszívja, miáltal a gép csak por
mentes szivarkákat készít.

Az ó-budai dohánygyár kizárólagosan szi
varkákat, szivarka- és pipadohányt készit a bel
földi és külföldi forgalom számára; ezúttal 1300 
munkást foglalkoztat T  h e i s z Károly igazga
tása alatt, kit most S z o b o v i c s  Albin aligaz
gató-helyettes helyettesit. Felemlitésre méltó 
még, hogy a S z ü l t  á n-s z i v a r k á k október 
havában már 5 d a r  a b o t  t a r t a l m a z ó  cso
magokban fognak forgalomba kerülni. A cso
magolást egy angol eredetű gép végzi.

Vegyes hírek.
S zem é ly i hírek. Lukács pénzügymi

niszter ö excellenciája Gastoinban időzik, ahon
nan e hó elsején tér vissza.

Qrimzensitm Béla államtitkár ur folyó hó 
26-án kezdte meg négyheti szabadságát.

A XIII. ügyosztály vezetői, Vér less;/ mi
niszteri tanácsos és Lukács osztálytanácsos ' 
urak a napokban jönnek vissza szabadságukról.

Wólfrumb Károly pénzügyigazgató, kir. 
tanácsos ur augusztus hó 20-án jött vissza 
szabadságáról, úgyszintén Szikszay pénzügyi 
tanácsos ur c hó elsején s meg is kezdték hi
vatalos működésűket.

A z  u j s zü ltán -cz iga re tták , melyek 
csinos kiállításban, ötös csomagolással október 
hó elsején kerülnek forgalomba, nagyban fog- 
lalkozlalják máris az ó-budai és fiumei gyára
kat, hogy addigra elegendő készlet legyen 
együtt.

U j  sz iva rk a -c so m ago lás . A magy. kir. 
doliányjövcdéki központi igazgatóság a közön
ségre való tekintettel. hygienikus és kényelmi 
szempontokból, de üzemegyszerüsitési okokból

elhatározta, hogy a szivarkákat és ké
sőbben talán a szivarokat is 5 d a r a b o t  
t a i t a 1 m a z ó  c ső  m a g o k b a csomagolva 
hozza forgalomba. Kisérletképen egyelőre a

j S z ü l t  á n-s z i v a r k a kerül igy piaczra és pe
dig előreláthatólag ez év o k t ó b e r vagy n o- 
ve  m b é r  havában. A szivarkák csomagolá
sát egy szerfelett elmésen szerkesztett gép esz
közli, melyet W a n g e l  Károly pénzügyi főtaná
csos tervezése nyomán és utasításai szerint, egy 
ilyen gépeket készítő angol gyár állított elő. A 

j gép naponként 45.U0Ü csomagban 225.000 szi- 
! varkát csomagol és működése a következő:

A gép hátsó részére van feltéve a szivar
kák burokját adó kemény papir-tekercs, melyet 
összehajtott alakban a dobozt adó alakra vág 
és karczol egy megfelelő szerkezet. Az igy elő
készített papírszalagra menetközben egy 
nyomdaszerkezet a szivarkanemet jelző felírást 
és ábrákat sokszorosan rányomja, ezt a nyomást 
pedig egy fűtőtest nyomban megszáritja. Most 
a papír a (gép csomagoló (mellső) részéhez jut, 
melynek elrendezése ez: A kész. szivarkákat egy 
garatba helyezik, melynek fenekét egy beosz
tással biró forgó dob helyettesíti. Ezen dob 
mindegyik beosztásába csak egy-egy szivarka 
fér bele s igy, ha a dob forog, mindig csak 
egy réteg szivarkát vihet a csomagoló-papirra. 
Ha m|c|slt a szivarkákból 5 darab a papírlap meg
felelő részét megfekszi, akkor egy összehajtó-szer- 
kezet lép működésbe, mely a ragasztóst egyben 
ellátván a kis dobozt teljesen elkészíti és egy 
erre rendelt csatornában, tolás utján, továbbítja, 
a hóimét a kész dobozok elszedetnek. A 
csomagoló-gép 6600 koronába került és egyelőre 
a T  h e i s z Károly igazgatása alatt álló ó-budai 
dohánygyárban in iiködik.

A z  osztrák  dohány jövedók , mint érte
sülünk, 1905. január 1-én tényleg forgalomba 
hozza az orosz dohánynyal töltött, orosz alakú 
(nagy szopóka, kis dohánytest) czigarettákat. Most 
már több, mint bizonyos, hogy a magyar dohány
jövedék is pár hó múlva forgalomba hozza.

A  B re sa s -s z iv a ro k  uj c/imkékkel ellátva 
s gyártásilag is kis változást szenvedve, körülbe
lül a jövő hónapban jön forgalomba.

A  d o h á n y g y á ra k  k itelepítése. A
pénzügyminiszter ma értesítette a fővárost, 
hogy a dohánygyárakat ki akarja telepíteni. A 
miniszter a Mester-utca es a llaller-ulca sar
kán lévő telket és az Üllöi-ut és Ürezy-ut sar
kán levő leiket kéri leltári áron a fővárostól. A 
miniszter leirata különben igy hangzik :

A pénzügyminiszter tudatta a fővárossal, 
hogy az állami beruházásból a dohányjövedeki 
építkezésekre 6,820.000 korona jut s ennek 
felhasználásával a lerenezvárosi és erzsébet
városi dohánygyárakat, valamint a józsefvárosi 
dohány bevalló-hivatalt ki akarja telepíteni a 
fővárosból. Tudja, hogy ezzel az elhalálozással 
a közönség régi óhaját teljesíti s ennek remé
nyében elvárja, hogy a fuvaros a kitelepítés 
végrehajtásához maga is segítő kezet nyújt. Az 
uj telephez t. i. nagyobb területre van szük
ség, még pedig a gyárakhoz egyenként 8ÜU0- 
8000 négyszögöl, a dohánybeváltó-hivatalhoz 
12.000 négyszögöl. A telkeket a miniszter a 
főváros olyan részeben szeretné, amely a mai 
telepektől nem esik távol, bogy a most alkal
mazott nagyszámú munkásnép az uj telepek 
körül megtarthassa inai lakóhelyét s ne legye
nek kénytelenek esetleg lakásszükség miatt a 
munkából kiállani. Miután a miniszter meg
győzödön, hogy a munkások leginkább a \ ifi. 
es IX. kerület külső részeit lakják, a követ
kező lelkek átengedését kéri a várostól;

a dohánygyárak czéljaira:
1. a IX. kerületben a Mester- és gróf 

Hallcr utca sarkán a mai vásárteret, amely a 
vagyonleltár szerint 7999 négyszögöl kiterje
désű és ölenkint (»0 koronával -470.988 korona 
értékben szerepel.

2. «'t IX. kerületben az í'IIöi-nt és 
Orezv-iil sarkán levő lelket (Tisztviselőtelep), 
terjedelme 8422 négyszögöl, leltári érteke ÖO 
koronájával 421,102 korona:

a dohánybeváJtóbiválni céljára :
a VI. kerületben a lóporlnrdiilöi faiskolai, 

terjedelme 21.112 négyszögöl, értéké 40 koro
nájával 844.7)10 korona.

A telkeket a miniszter leltári értékben 
óbajija megkapni s felhívja a lövárost, h ogy  a 
tárgyalásokat mielőbb indítsa meg. esetleg, lm 
a kert telkek inas célokra lennének lekötve, 
ajánljon más alkalmas területet az építésre.

Sorsjáték a tiidőveszesek javára.
Áldásos ornberbaráti intézmény megteremtése 
közeledett nagy lépéssel a megvalósulás felé a 
mai napon. A hivatalos lap közli ugyanis a 
„Budapesti tüdőbetegek szanatórium-egyesülete“ 
által kibocsátandó 000.000 darab egyenkint f> 
korona névértékű, összesen tehát 2,000.000 
korona névértékű nyereménykötvényről szóló 

i 1004. évi XXIV. t.-e .szentesítését, aminek 
| folytán n nevezett egyesület között egyrészt és 
i a sorsjegykölcsön átvételére szövetkezett pénz

intézetek, névszerint a Magyar Általános Hitel
bank, a Festi Magyar Kereskedelmi Bank, a 
Magyar Leszámítoló és Bénzváltó-Bank és a 
Magyar Agrár- és .lárudékhunk r.-t. között 
másrészt kötött szerződés immár érvénybe lé
pett. Az üzlet vezetésével a Magyar Általános 
Hitelbank bízatott meg. Kétségtelennek tartjuk, 
bogy a Magyar társadalom különös figyelmére 
fogja méltatni a nemes ezéll s az egész ország 
javát szolgáló sorsjátékot, mert ezzel fökép a 
törzsökös magyarságot megtizedelő rémes kór 
terjedése ellen állíthatunk hatalmas gátat a 
szanatórium emelésével.

V é g re h a jtá so k . Az obslrukcziónak 
hosszúra nyúló ideje alatt a törvényt respektáló 
magyarok az adófizetéstől követkéz lesen tar
tózkodtak s zavartalan, nyugodt életet éltek. 
Az adó. amelyért a végrehajtó hatalom senkit 
sem zaklathatott, természetesen nőtt és szapo
rodott, egészen addig, amig a lörvénvenkivüli 
állapot véget nem ért. Ekkor egyszerre bekö
szöntött a szomorú idő és fizetni kellett a régi 
adót, ha mindjárt részletekben is, hu volna 
mivel. De hál beütött a nagy nyomorúság is s 
annyira szegények vagyunk, bogy pénz még 
adóra sem jut. Ebben a szegény kis országban 
mindig volt adóhátralékos, még pedig szép 
számmal, de annyi, amennyi ina van, eddig 
sohasem adta elő magát A becsületes állam
nak ez idő szerint úgyszólván mindenki tarto
zik adóval ; először olyannal, amelyeket részle
tekben lehet törleszteni, másodszor pedig olyan
nal, amelyet egyszerre le kell szúrni. Ezekre a 
tartozásokra azonban nincs fedezet. Búza kevés 
termelt, a gyümölcsnek pedig, amelyből bőven 
jutott, nincsen ára. Krumplit maholnap csak a 
gazdag emberek esznek. A szegény ember bu
sán, kétségbeesve néz a jövő elé. Állatain ha
marosan és potom áron túl kell adni, mert a 
takarmány elsült a szárazságban. Még disznót 
sem igen lehet hizlalni, mert kukoricza nem 
termett. A nagy bajokkal árnyékként járnak az 
uj bajok. Áremeléssel fenyegetőznek minden 
oldalon és drágább lesz minden falat, a tnely- 
Ívd táplálkozunk. Olcsó lesz a miniszterelnök 
és kormány dicsősége. E rengeteg bajok és 
aggodalmak között az országnak majdnem min
den részéből hírek érkeznek, hogy a királyi 
tanácsos pénzügyigazgatók mind erősebben szo
rítják az adósrólot. A nagy számmal kóborló 
gép , biztosítási és könyvvigéczck eltörpülnek 
számban is. meg rombolásban is a rajként ki
eresztett adóvégrehajtók mellett, akik az orszá
got mindjobban elözönlik. Ivs amig az állítólag 
szelíd lelkű pénzügyminiszter szelíd begyek kö
zölt nyaralva, a hűvösséget keresi, addig végre
hajtói ugyancsak izzaszlják a népet. A foglalá
sokról felvett jegyzőkönyvek nagyobbakra nő
nek, mint amekkorák a szénakazlak és a mi 
bútor, takarmány, termés és huszonhárom az 
országban vagyon, annak legnagyobb része 
azokban az Írásokban vannak felvéve és meg
becsülve. Azokon túladni a tulajdonosoknak 
nem szabad, mert máskülönben mint sikkasztok 
kerülnek a biró elé. Dohát mindez még elő
játék. vagy ha úgy tetszik, rendezkedés. Az 
igazi drámai vagy tragikai előadás csak ezután 
kezdődik, mikor a királyi tanácsos pénzügy- 
igazgatók. a szelíd lelkű miniszterek kevésbbé 
szelíd Iclkii emberei azt a parancsot adják, 
bogy meg kell ülni a dobot. 111-ott már ez is 
megtörtént, de a nagy rolnim csak később kö
vetkezik. Es a végrehajtók sokkal rövidebb idő 
alatt beveszik és elpusztítják Magyarországot, 
mint a japánok Bort-Arlburt. Ebben a névtelen 
ütközetben feltétlenül a pénzügyminiszter lesz 
a győztes, a ki büszkén jelentheti majd a 
miniszterelnöknek, hogy a jólét Magyarországon 
csak volt, de nincs. Es akkor majd meg lehet 
tartani az uj választásokul, n ért egy-két zsák 
krumplival n legkiálhatatlanabb mamelukot is 
meg lehet választatni. „ J’cs/i ll ir la jt .u

Scgóilszcrkcsr.t >: Holtai Nándor.



D eu tsc h e r  Theil

„D O H Á N Y Á 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 : Dió Frage (1 <js L indoáverband dér kön. unsj. üroaslr dik-inlen. — Vermischto Nachrichten.

Die Frage des Landesverbandes 
dér kön. ung. Grosstrafikanten,

Dió Sanklionirung dér Statulen dós Ver- 
liandes, sowie die Kenntnissnahrne dersolbon 
von Seito dér stadtischen Behörden, bereehti- 
gcn nunmehr dón Verband, seine Thiitigkeit zu 
beginnen. Zu diesem Zweck halton wir es vor 
Allém als dringond nothwcndig, dass ciné nőtte 
Generalversammlung cinberulen wordo, \vo das 
Prtisidium iiber seiti bisheriges Wirken Bciieht 
orstattet und jötte Vorschlage unlcrbreilol, 
wolohe in nachstcr Zuluinft als Arbcilsprogramm 
golten sollcn.

Die Einberufung oiner Gencralversamm- 
lung erfordcrl dió Zusammenstcllung oiner 
Tagesordmtng. Naehdcm jedoclt bedauerliehcr- 
woise die Aussohusssitzungen, \vo dió Fost- 
setzung dioser Tagesordnung verlmndolt wer- 
den soll, nach bisherigen Erfahrungen kauin 
Theilnehmer íindon wiirden, bloibt niobls An- 
doros übrig, als dass etwaige Antrage nn dón 
Priisidenten : Hornt Dcsider Sopronyi, Bttda- 
pcst, Keropesi-nt Nr. 1, von Seilo dér |> t. 
Milgliedcr eingcsondet werden sülien.

Es ist allerdings eine sohwiorigo 8aoh- 
lago, dass dió Milgliedcr des Vorbandes, die in 

• allén Hichtungen des Landes domioiliren, bei 
oiner jeweiligon Atissoliiisssilzimg bior vorsam- 
mclt zu fiúdon. Atts dem Grundo miissle áttolt 
bei einor evenlttcllen Nouwahl auf dicsen l tn- 
sland gebührcnd Biieksieht gonommon werden, 
indem blos jene Milgliedcr gewühll werden 
sülien, welohe sioh von selbor hierzu tnolden. 
J)enn, nachdcm es sioh bior um eine sebt* 
wichtigo Dienstleistung handoll, welohe das 
Ausschussmitglied vollführt, anderseits abor je- 
dor Grosstrafikant os nur selber besliminen 
kann, olt or vont llause für cinen Tag abkom- 
inon kann oder niclit, mttss zu dicsőin Usus 
gegrill’en werden. Es trilt bior namlieh dér 
tnerkvvürdigo Fali cin, dass jedes Mi'glicd von 
dér Wic.htigkeil dér Saobe durcbdrungen ist, 
(btss Jedor die Indolonz des Andcrn einor Kri- 
tik unterziebt, ohnc dass cbabei dér Umsland 
Hojiobtung l'iinde, nass ja dics die Sacbe (tincs 
jódén Einzelnen wii.ro. Nttn aber bal, wic gc- 
sagt, so manobes Mitglied trilt ige Griinde vor- 
zuhringen, den Sitzungon feni zu bleibett, 
wesbalb unser Vorsohlag, des freiwilligen Boi- 
Iriltes zu doni Ausscbuss, dér allcní’alls ge- 
wiiblt werden muss, eine unorlassliohc Vcrfii- 
gttng ist.

VVas das Arboitsprogramm dós Vorbandes 
anbolangt, so sitid es eine Mcnge Dinge. iiber 
dió dór Verband beratben muss, tini dieselben 
an Őrt und Slclle leiten zu kőimen, wo ilire 
Erlodigttng zu Gunsten dór Grosstrafikanten zu 
crwart.cn stebt. I) i»* Zerlahrenhoit auf dicsem 
Gebiete in Hinsicht vieler Voxationen und Cbi- 
oanon, wio aticb in Ilinsiobt einor Aufbosse- 
rung dér Erwerbsvcrhallnisse, eiTordern óin 
ziolbowusstes, mögliobst rasobes Hátidéin. Die 
koinpetenten Hobördon stdbor sitid haitiig niclit 
in dór Lage in einzelnen Falién óin richtigcs 
Lrtheil zu sehöpl'en, woil os zablrciobe Vor- 
schriften, Verordnungon und Vorfiigungen gibt, 
die oinander widerspreoben. W ir solbst sitid 
bániig niclit in dór Lage, cinem Kragesteller 
iiber die einf'aobsten Dinge Auskunft zu gebeit, 
woil dicse Vorscbrifton vorsobiodene Doutuugcn 
zitlasson. Dóriéi Erscheinungon sebadon abor 
den Einzelnen, wio auob dér Gesammtboit. Dió 
Grosstrafikanten in dór Provinz kommon fort- 
willtrend mit den Finanzorganen in Kollision, 
solbst in Ftlllon, wo os síeli um die goring- 
fiigigsten Saolton handoll. So zttm Hcispiel, 
wird os koinon Hoamten gobon. dér darüber 
eine positivo Auskunft zu gébén vcrmöehto, 
wie lángé dór Grosstrafikant Waaren an dió 
Kleinvcrschleisser auszufolgen Itat, wanti ja 
und wann niobt. Ginge os naoli dór letzten 
'Verordnung. dió an I nklarbeit niobts zu wün-

sohen übrig liisst, danu wiire dér Unordnung 
Tliiir und Thor gcüfinet.

Ebenso verbalt os sioh mii dér Sonn- 
tagsrube dér Grossvorscbloissor, die vorsebio- 
denst ausgolegt werden kann. Wus die vorge- 
sebriebenen Vorratbe bolriITt, so herrscht bo- 
kanntboli daliéi eine Unkonntniss des geschafl- 
liolion Gangos, dass jedor Grossverschlcisser, 
wenn or sioli nacb dem vorgesebriebenen 
Waaronlager rioblon wiirdo, niemals das Noth- 
wendigste auf Láger batte, dagogon cinen 
Ueberíluss an Waaren. dérén or niclit bedarf. 
Dóriéi Vorkommnisso bewirken aber. dass die 
Finanzorgano forlwiibrend eine leicbte Hand- 
habe besitzon dón Grosstrafikanten zu chieani- 
ron, ohnc dass sic sioh (lessen bewusst sitid. 
Das sitid Zustünde, die geordnot und gcregolt 
werden miissen und zu dicsem Zvvecke wurde 
dér Verband ins Lobon gerufon, (lessen Auf- 
gabc nunmehr vorgezeiobnet ist.

Es hat óin barles Stiick Miibe und Ariiéit 
gekostet, bis dór Verband zu Standé gekom- 
men ist. Mit dór Anerkennung dér Ministerien, 
dass or ins Lobén troten und wirken kötnie, 
wurde auob gleiobzeitig anorkannt, dass die 
Grosstrafikanten als eine Berufsklasse zu be- 
traebton sitid, die bis jetzt niobt ex isi irt batte. 
Leider waron os die Grosstrafikanten selbor, 
die stels in Hifibbek auf dicse Meinung, gogon 
ilire Inlercsson handelten und niobts unter- 
nalimen, um eine Besserung ibrer matoriollon 
Lage horbeizufiihren. Ganz abgesobon aber 
biovon, zalilte sic auob dió Kaufmannschafl 
niobt mit, als zu ihrer Gildo gebörig. Zu- 
mindost babén wir niemals gobört, dass in 
den Handolskammern, in den Geworbegc- 
nossensebafton odor Bankinstituten die ..Branche 
Grosstrafikant44 als Funktionaro gewühlt worden 
wiire. 450 Grossbandler des Landes, wclcho 
cinen Staatsarlikol irn Betragc von Mundért 
Millionen in dón Ilandol bringon, betraehtete 
maii niobt als Kauíleuto, dagegon die unter- 
geordnetesten Branoben mit goringeren IJm- 
satzon immorbin. Und dicsér Umsland zog 
sebt* nacbtbeiligc Konsequcnzen mit síeli, in
dem der Grosstrafikant den Woebselkredit, 
den beutzutago fást jeder Kaufmann in An- 
sprueb nimmt, niobt gonossen batte. Ferncr 
batte or niobt Sitz und Síimmé in den 
Handolskammern, wodurch or vorbindert war, 
tűr sich und die Allgemoinbeit etwas zu 
leisten.

Aucb bierin wird dór Verband borúién 
i scin Wandol zu sebaffen, donn auf seincm 

Arbeitsprogranun stebt ja auob die crnste 
Aufgabo, (láss or das Ansehen des Berufs- 
standes dór Grosstrafikanten zu bobon die 
Pllicht babé. Iliid wenn or dicsér I‘Midit 
oingedenk, bei allén Gclegenheiton, wo es 
das Anseben dós Verbatides zu bobon gilt. 

i einschreiten wird, (lanti wird Manobes und 
1 Vielos. was beütő dón Einzelnen wie die Go- 

sammtbeit sobwcr belastet, ganz von selber 
auf borén.

Es wiire ebenso zweoklos. wie unnatürliob, 
wollten wir betilt' noeli Denjonigen, dió dem 
Verbande noob immer férne stclicn, (lessen 
Wiobtigkcit vor Augen fübron tűid sic zttm 
rasohen Eint fitt in denselben veranlasson. 
Donn umsonst warten sic Allé, dió síeli gegen- 
wiirtig um niobts kümmern, dass j«i Andoré 
für sic arbeiten und aucb sic dadurch dór 
Vorlbeile tbeilbaftig werden. Angcsichts desson. 
dass die Zabl der Grosstrafikanten ohnehin 
gering ist, von dieser geringen Zabl aussor- 
dem noob die kroalisoben Ver. obloissor in 
Wcgfall kommon, wiire die Exislcnz des V'or
band (»s gcfabrdet, wenn niclit Alles boilreten 
würde. Donn dic goring(*n Gcldopfer, wclcho 
.loder zu leisten hat, würdt'n sioh solhstver- 
standliob sobr wesentli(4i orböben, wenn cin 
Tboil dem Verbande fcrnbliebo, ausserdem 
aber wtire der moralisobe Erfolg, den er bei 
geringer Mitgliedsobaft crzielcn könnte, in

Frage gestellt. Der Verband der Grosstra
fikanten ist kein solcher, dass mán für ibn 
Mitglieder amverben müsste, donn er Iliidet 
das Interessé Aller, obne Ausnahme.

Vermischte Nachrichten.
P erson a lien . 8o. Excellenz, Finanz- 

minister Lukács, weilt gegenwürlig in Bad 
Gastein zűr Kur und kobrt am 1. d. M. nach 
der Ilauptstadt zurück.

Ilerr Staatssekretar Béla G'ráiiiensfein 
hat am iít>. v. M. seinen vierwöchentlichen 
Urlaub angetreton.

Die Leitor der XIII. Soktion des Finanz- 
ministeriums Ministerialrath Vértesij und Sek- 
tionsratb Lukács; kehien in den nachstcn 
'J’agon von ibron Erbolungsreisen zurück.

Der bauptstadtiscbe Finanzdirektor, kön. 
Batb Kari Wolfrumb, ist von seinor Erbolungs- 
roiso am 20. v. M. bier eingctrofíen.

Der Beferent der 'rabaktraíik-Angelegen- 
lieiten, Finanzratb S.zikszay, ist von seincr 
Badereise zurüokgekebrt und hat am 1. d. M. 
sóin Ami wieder übernomtnen.

Z w e i neue T a b a k fa b r ik e n  in der 
H au ptstad t. Eigentlich sitid os keine nouen 
Fabriken, die in der Hauptstadt erricbtet wer
den sollen, viclmebr soll an Stelle der im VI. 
und V ili. Bez. sich befindlichen beiden Tabak- 
trafiken, welohe demolirt. beziebungsweise ver- 
kault werden diirften, zwei andero treten.

Die Platze, wo die zwei Fabriken nett zu 
erbauen wiiron, sitid wohl in Aussicbt genom- 
men und kann aucb dagegon niobts eingewen- 
det werden, dass dicse Grundstiioko zu dem 
godjiobten Zwecke sioh eignen. W ir sitid zwar 
niobt derselbon Meinung, welohe bebufs Nomi- 
nirung dieser Platze vorgebracbl wurde, und 
welohe dahinlautet, dass die Arbeitorschaft in 
der Umgobung der betrelíenden Platze, biliige 
Wobnungen íindet, oder gar, dass dieselbe 
dórt zu llause ist. Denn die Arbeitorschaft der 
jetzigen Elisabetbstadter Fabrik wobnt mit 
wenigen Ausnabmen in der Elisabctbstadt, wie 
Diejenigen der Franzstüdter f ’abrik in der Franz- 
stadt wobnt. Indoss hegen wir Zweilel, dass 
dicse beiden Grundslücke zu Zwecken der Er- 
riobtung von Tabakfabriken von 8cit(' dór llaupl- 
stadt bewilligt werden wird, nachdem in weni
gen .labren bőidé Gegcnden dem liauptstiidti- 
sohen Bclriebe derart nabegerückt sóin diirften, 
dass es Soliade ware dórt Fabriken zu erriob- 
ten, dió síréiig genommen in cin Fabriksviertel 
bineinpassen, wie es zuin Beispiel die Neupcsler- 
strasse oder 8teinbrucherstrasse isi. lirsprüng- 
liob war das geplant und diese Idoo war 
auob die riehtige. Mögliob übrigens, dits" dicse 
Ideo noob immerhin zűr Ausfübrung golangt !

S ch n u p ftabak . Der unter der Bezoicb- 
nting „ L rro i/ r" im Vcrschleisse sioh liefind- 
liobo golbe 8obnupftabak, bedarf vöm l'.tgo 
seincr Versendung in das 'rabak-Magazin bis 
zűr Zeit seinor Ausfassutig atts dem (jross- 
trafikamte, oiner solob lángén Zeit, dass er 
vollstilndig auslrooknet, wodurch dic einzelnen 
Packctte (‘ in Mindergcwicbl von 8— 10 Gr. 
aufwoisen. Naebdetn der N'ersebleisser an dem 
ganzon Parketté nur 18 Mellei* verdient, der 
Sebaden aber dureb dieses Gewiobtsmanoo 
20 40 Heller ausmaeht, erlauben wir uns die
k. u. Tabak - Bogié daruul* aufmcrksam zu 
maeben, damit si«* enlspreebend verfüge.



d o h á n y Ar u s o k  k ö z l ö n y k .

A legjobb gyufa a legolcsóbb!!
Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fa jta : 

B i z t o n s á g i  g y ú j t ó :   ̂ Szalon gyújtó :
Honvódszobor gyújtó 
Millenium „
Nópgvufa
Iinzbrothers (svédgyuí'a 

karddal)

Krokodil gyula 
Eiffel torony gyula 
Telegr&f

Millenium gyújtó 
Nópgyula 
Germán gyufa 
Krokodil „ 
Pearlmatches.

E zen  fa jok , kitűnő m inőségüknél fogva, több v ilágk iá llításon  nyertek dijakat, legutóbb P á r isb an  1900-ban,
Grand P rix -t  és a ran y  érmet. (P o ja tz i czég.)

0 sa  B S  ■ ■ «£  U  | » « ^ l € ki a  s
DARVAS  S. és T Á R S A  L O T T E R Á G O S T

'  j V., Hold-utcza 9. j1 VI., Kemnitzer-utcza ÍO.

2W » » » » » » ■ » » » » » » » » » » » ■ »

A világ
le g is m e rte b b  és 

le g ré g ib b  g y á rt
m ánya !

M inden kis- és nagytözs 
dében, va lam in t nagyke 
re ske d é se kb e n  kapható .

Á lte s te s

re n o m ir te s F a b r ik a t 

d é r W e l t !

Zu habén in a llén Klein- 
und G re s s t ra f ik e n  und 

G rosshand lungen .

— !

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

DELICE
Mindem hirdetés felesleges, a do

hányod) egyszer veszti 6s többé 

mást, nem szíhat -------- —....

le g jo b b  va lód i fra n cz ia

szivarkapapir és szivarkahfively,
Gyár i  raktár :

Galdzieher Gézánál
l lu d s ip e s l. V ., SaN -u tcK a 3 D . szfun .

RUROI’A, irodalmi és nyomdai részvénytársaság h útlap est. VI., (>-utcza 12.
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