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Közös munka.
Szükségtelen elmondani, hogy az együttes, 

vállvetett munka erőssé!, hatalmassá tesz, le
hetővé teszi a ezé]ok elérését és régi igazság, 
hogy egyetértés által a legkisebbdolgok nagygyá 
lesznek, ennek híján elenyésznek: az egyetértő 
közős munka erőssé lesz. az erősé pedig a 
győzelem, (ivó hát a győzelem, a megélhetésért 
folytatott jogos küzdelemben.

Tudják ezt az elárusítók és létükért kell 
küzdeniük, mikor fáradságáé munkájukat alig 
fizetik meg mégis azt látjuk, hogy a létért 
való eme küzdelemben a nagyok kis csoportja 
nem vesz részt, bár ők sincsenek éppen rózsás 
helyzetben. öüOOOárus vágyakozva kapkod egy- 
egy esetleg elérhető fillérért, a „nagyok11 
pediglen azt hiszik, hegy eleget tettek köte
lességüknek, ha ügyeiket megbeszélték. 
Altalán kedvezőtlen helyzetről lehet szó úgy 
a nagy, — mint a kisárusnál. Az elárusitási 
viszonyokban rejlik a baj, innen ered minden 
itt vagy amott tapasztalható visszásság. Haszon 
haszon marad, nyereség pediglen nyereség, 
akár jutalék, akár fizetés vagy járandóság a 
neve. Az elnevezés egyáltalán nem lényeges 
és egyedül arról lehet szó, van-e nyereség, 
avagy nincs? hossz a helyzete a kisárusnak, 
kinek bériize.és ezímén veszik el jövedelme 
egyrészét és kedvezőtlen helyzete a nagyárus
nak is, kinek jutaléka tetemesen csökken a 
„ládák14 miatt (a helyett, hogy eme vesztesé
get a dohányjövedék szenvedné.) Közös érdekei 
vannak nagy- és kisárusoknak és nagyárusnak 
nyújtott előnyök közvetve jó hatással vannak 
a kisárusra is.

Beláthatatlan perspektíva nyílik megákkor, 
ha. csak elképzeljük az összes dohányelárusí
tók együttes, váll vetett munkáját a közös 
nagyérdekek kivívására. Az összes erők emez

egyesülése a legszerencsésebb eredményeket 
szülné.

Rövid idő óta készen áll a dohánynagy- 
árusok Szövetsége; biztosi a veszszük, hogy 
komolyan veszi feladatait és munka kedvvel, 
lelkesedéssel fog dolgozni. A dohányé agyáru
sok egy jelentékeny része távol áll ugyan 
még a Szövetségtől, ez a rész úgy látszik, nem 
volt még képes felfogni a Szövetség óriási 
fontosságát, — annál inkább várjuk el a Szö
vetség vezérférliaitől, hogy fáradságot és ál
dozatot nem kiméivé, fogják mutatni, hogy 
igazságtalanság volt az, hogy őket eddig 
foglalkozási osztálynak nem tekintették. Kettő
zött, úgy anyagi mint erkölcsi erővel meg 
kell mutatniuk, hogy ők époly hasznos fog
lalkozásiosztályát képezik az államnak, mint 
bármely más.

Miután indiskrétek lenni nem akarunk, 
el ál unk felsorolásától amaz eseteknek mikor a 
dohánynagvárasok az ö foglalkozásuk fontos
ságáról hamis vélemény megalkotását segítet
ték elő a ministereknél.

Abban a korban, midőn minden szabad 
ember védekezik a jogtalanság ellen, midőn úr és 
szolga a maga igazáért egyaránt küzd, abban 
a. korban élő oly foglalkozási osztályról, mely 
a legnagyobb igazságtalanságokat szó nélkül 
szenvedte el, bizony nem lehet az ember nagy 
véleménynyel. Úgy történt hát minden, ahogy 
történie kellet és bár a legkisebb parasztkül
döttség is a legnagyobb előzékenységgel fogad- 
tatik, ezen foglalkozási osztály, mely az álla
mért és államnak dolgozik, hasonló elbánásban 
nem részesül.

így volt ez azelőtt; egv kevéssé ma is 
igy van. Ha ez a dolgok állása és hasznos és 
adófizető polgárok nem ért ik magukat feljogo
sítva arra, hogy kívánságaikkal és panaszaink
kal odaforduljanak, ahová azok valók, - akkor
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sok minden válik érthetővé, a mi eddig világos 
nem volt.

Ezen okok bírták rá számos dohányárust 
a Szövetség megalkotására. Ma már kétség
telen, hogy mindazok, akik a Szövetségbe 
beléptek, ezen a véleményen vannak és ily 
értelemben kívánnak működni

Meg fogjuk látni, elég-e az akarat? Meg 
fogjuk látni azt, hogy hajlandók é azok, akik 
még nem léptek be a Szövetség tagjai sorába, 
m á s o k költségein megszabadulni a mai tart
hatatlan helyzetből? A dohánynagyárusok fog
lalkozásának tüzpróbája ez. Ha mindannyian 
jelentkeznek tagokúi, és anyagi s időbeli fá
radságot nem kiméivé dolgoznak, együtt tar
tanak és együtt dolgoznak férfiasán, saját érde
keikért, — akkor bebizonyították, hogy oly 
foglalkozási osztályával van dolgunk, mely 
bármely mással felveszi a versenyt. Ha ez nem 
történik meg, ha az együvé tartozás és közö
ség eme dokumentumát nem tudják felmutatni 
— akkor nem marad más hátra, mint az, 
hogy az összes többi dohányelárusitóval együtt 
kíséreljék érdekeiket megvédeni.

Mi nem tartanék szerencsétlenségnek, ha 
csak dohányelárusítókról lenne szó és nem 
nagy és kisárusokról. A dohányelárusitóknak 
az egész országon végigterülő hálózata bizo
nyára tudna és akarna törvényes formák közt 
érdekeiért síkra szülni és keresztül is vinné 
akaratát. Hisz oly foglalkozási ágról van szó, 
mely közvetlenül hoz hasznot az államnak, 
mig a többi foglalkozási ág csak az adózás 
közvetett útján van hasznára az államnak.

Ez eszme számos hozzánk fordult főv árosi 
és vidéki kisárustól származik. Általános a 
nézet, hogy általa nagy és maradandó vív
mányok érhetők el. El nem szabad feledni 
azt, hogy, ha létrejöne az összes elárusítók 
szövetsége, tagjai lennének annak a nagy áru
sok is, mert minden nagy árus kisárus is egy
szersmind.

Megjegyzés nélkül reprodukáltuk eme 
véleményeket, melyen különben a miénknek 
megfelelnek. Természetesen, távol áll tőlünk a 
Szövetség létjogosultságát kétségbe vonni, sőt 
rra számítunk, hogy annak minden tagja 

teljes erejével rajta lesz, hogy a Szövetség 
sikeresen működjék. Mi, akik sok éven át dol
goztunk a Szövetség létrejöttén, első sorban 
kívánjuk azt, hogy erősödjék és virágozzék!

Ha azonba bármily okból oly viszonyok 
létesülnének, melyek a Szövetség tagjainak 
munkáját illuzzoriussá tennék, előállana az 
összes dohánvelárusitók egyesülésének szüksé
gessége, hogy az egyes és összesség jogai si
keressen megvédhetek legyenek.

A dohánynagyárudai jog.
(I. közlemény.)

Ii ln : </r. K a t ié !  h u rg  Ig n á c /..

M iután minden egyedáruság quasi magán gazda
sága az államnak, miután itt az állam  épugy kereskedő 
vag y  iparos, mint bárm ely magán személy, az egyed- 
áruságot ép o ly  gazdaságosan rendezi be, ép o ly  üzleti 
szellemet lehel beléje, m int bárm ely iparos v ag y  ke 
reskedő a maga válla latába.

A  dohányegyedáruság nálunk az állam  m agán
gazdálkodásának eg y ik  je lentékeny fa k to ra ; és o ly  
faktora, m ely a c ikk  és a vele járó  m űveletek te r
mészeténél fogva gazdaságos berendezésre em inenter 
alkalmas.

T o l mennék a c ikk  keretén, ha ezen jelenségek 
m indegyikének vizsgálódássá bocsátkoznék, csak arról 
akarok szólani röviden, hogy mért alkalm as a dohány- 
nagyárus küllönösen az állam  e praktikus céljai eléré
sére. É s  p e d ig :

1. «A z  állam  nagy, igen nagy személyszaporitás- 
tól van m egk ím élve ; a m iket az állam nak, egy o ly 
óriás organismus nehézkességénél fogva, nagyapparátusra 
van szüksége, azt az egyet a maga kis üzleti köré
ben, m indent maga m egfigyelve, egyszerűen érheti e l ; 
és mert az állam még egyszerűbbnek képzeli ezt a 
valóságnál i s : hát szinte meg se fizeti a nagyárust. 
F ő  és a lh ivata lnokok, dijnokok, segédszemélyzet, m in
dennemű szolgák, ellenőrző, vizsgáló közegek óriási jó l 
megfizetett töm ege helyett, rosszul fizet nehány embert.

2. A  fix jövedelem m el bíró, bárm ily lelkiism eretes 
legyen is, arra az önfeláldozó, határt nem ismerő 
m unkára nem képes, mire az egyes ember, k inek 
jövedelm e, (még e foglalkozásnál is bizonyos m érték 
ben,) saját tevékenységéből függ.

3. A z  állam  mentesül minden felelőségtől, minden 
veszélytől, minden felelősség, minden veszély a n ag y 
árust illeti.

Lehetne  az állam  nagy előnyei elsorolását fo lytatn i 
de az elm aradottak is világossá teszik azt, hogy az á llam 
nak a dohányegyedáruságon alapuló jövedelm éhez a 
nagyárudai intézm ény tetem esen hozzájárul.

É s  az állam  ezzel szemben mit ad ? Tel-intsünk 
el a dolog anyag i oldalától ; közismert, számtalanszor 
tá rgya lt dolog a dohánynagyárus m unkásságának rossz 
megfizetései, erről nem szólok.

D e  a dohánynagyárudai engedélyről, mint o lyan 
ról, távol minden anyag i vonatkozástól, tisztán jog i és 
ethikai alapon pár szó t!

Éz  az engedély abban különbözik minden más licen- 
tiától, hogy azt, aki birtokában van, örök bizonytalan 
ságban h a g y ja ; az, hogy ok nélkül dolgos, munkás 
embereknek, hasznos állam polgároknak foglalkozásukat 
el lehessen venni, jog ilag  absurd, eth ika ilag  ostorozandó. 
A  ki valam ely jogot megkap, bizonyára azért nyeri 
mert érdemesnek ta lá ltatik  rá ; már mostan lehetséges 
az, hogy valak i érdémességét elveszítse azért, mert 
más valak i is annak talá ltatott ? nem, ez absurdum.
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É rz ik  is ez intézkedés absurditását és lehetőleg nem 
alkalm azzák. D e a gyakorla t ily  fontos kéidésben van 
e leg en dő ; e kérdésben szabályzásra szóró l; az aki az 
állam  jövedelm ének emelésén dolgozik nagyon hasznos 
m unkása az állam nak és azt nem lehet elmozdítani ok 
nélkül. H a  ezt az elvet akarnák alkalmazni, akkor követ
kezetesen keresztül véve, a hivatalnokot pl. ok nélkül 
el lehetne csapni. A  középkort pedig nem akarják 
csak visszavarázsolni és azért az újkort a dohánynagy- 
árudai engedélyre is kell te rjeszten i! A  ki a hivatalnok 
fegyelm i vétségének m egfelelőt elkövet, ezt mozdítsák 
ám el 1 a m ely esetben a h ivatalnok veszti keresetét, 
vegyék  el a dohányárustól is, de ok és cél nélkül való 
üldözésnek még a lehetőségét is küszöböljék k i !

Ismételjük, igaz, hogy nem igen élnek vissza e 
joggal, kik azt kezelik, de veszélyes az ily  intézkedés 
akkor is, ha nem élnek vele Dam okles kardként lebeg 
folyton az ember feje felett és bizony okkal oknélkiil, 
sok — sok gondot ad.

M iután  rendezett állam i viszonyok közt minden az 
á llam tól eredő jogosultság kell, hogy jogi és ethikai 
tekintetben kifogás alá ne essék, szükséges ezen viszás- 
ságnak megszüntetése és az általa terem tett jogb izony
talanságnak jogbiztosság által való felváltása.

egyszerre 5 dbot adnak el, 2 — 13 helyett, a fogdosás 
álta l előállt dohányveszteségtől és a bepakkolástól 
megkiméltetnek.

K ívánatos lenne, ha a t. ez. elárusítók rövidesen 
jelentést tennének arról, hogy fogadja a közönség az 
uj «Sultánt».

A z  általános forgalomban levő dohánygyártm ányok 
árjegyzékében «/','» Sz ivarkák csoportjának 3 tétele 
a latt felvett Sultán szivarkák eddigi 50-es csomagolása 
megszűnik s a helyett ezentúl eme szivarkák, az eddigi 
egységárak mellett, fekete czim nyom attal 5 darabot 
tartalmazó papír dobozkákban fognak a forgalomba 
bocsáttatni.

Á ru k  a következő:
1. az árusok részére: 

egy 1000 drb. (vagyis 200 drb. ötös 
dobozkát tartalm azó) nagy doboz ;’6 K . — f.
egy 100 drbos (vagyis 20 drb. ötös do
bozkát tartalm azó) köteg 3 K  00 f.

2 a fogyasztóik részére:
egy öt darab szivarkát tartalmazó doboz —  K . 20 f. 
egy drb. sz ivarka —  K . 4 f.

M egjegyeztetik , hogy a «Sul(án> szivarkák a fo
gyasztók kívánságára darabonkint is eladandóle.

Vegyes hírek.
A z  uj « S u l t á n  * s z iv a rk á k .  M ai számunk

ban közöljük az uj « S u ltá n » szivarkákra vonatkozó 
rendeletet. M eg kell mondani, hogy dicséretes a dohány
jövedék ama törekvése, m ely lye ! a közönség kedvében 
óhajt já r n i; b izonyítják ezt ama csinos dobozok, me
lyekben e szivarkák ötével foglaltatnak.

M ag; írói a szivarkáról nem óhajtunk szólni, miután 
csak a külzet, a h üve ly  finomsága és a doboz az, ami 
uj, a szivarka a régi maradt. M indazonáltal o ly  je len 
tékenyek e változtatások, hogy igen kedvezők a k ilá 
tásai az uj szivarkáknak.

D icséretesen halad a m. kir. dohányjövedék a 
korral, az igényeknek igyeksz ik  megfelelni. A sok-sok 
bacillus m egtanított rá, hogy «H ig ieny»  legyen első 
és legfontosabb je lszavu nk ; eme követe lm énynek d i
cséretesen és sikerrel felel meg a jövedék  az ötösével 
való pakkolással.

Nálunk és Austriában  labra kapott a közönség 
azon helytelen eljárása, hogy egy csomó szivart, szivar
kát összefogdos, aztán visszateszi a dobozba; ez az 
épen nem étvágygerjesztő cselekedet sehol a világon 
nem o ly  gyakori és elfogadott, mint M agyarországon 
és Ausztriában Rendeletekkel ez ki nem küszöbölhető, 
mert a dohányárus nem meri vevőjét rendreuta* ítani, 
a vevőtő l meg nem lehet követelni, hogy a rend- 
retanitást elfogadja

E z  anom alia ellen orvosszer ez ötösével való 
pakkolás és ha ez a4közönség tetszését m egnyeri, va ló 
színűleg más fajták követik. A z  elárusítók ez által

A já n l a t .  43948/904. A  szombathelyi m. k ir 
pénzügyigazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy a felmondás folytán üresedésbe jö tt vasvári do
hányáruda kezelésének betöltése czéljából alu lírott m. 
kir. pénzügyigazgatóságnál 1904. évi november hó 15 én 
délelőtt 10 órakor Írásbeli ajánlatok utján versenytár
g ya lás  fog tartatni.

A z  írásbeli aján latok 1904. évi november hó 14-én 
déli 12 óráig  a m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél 
közvetlenül, v ag y  posta utján nyújtandók be.

A z  aján lat tá rgyá t csakis a dohányforgalom  utján 
járó  tőzsdij fogja képezni. A  jogosítvány elnyerésére 
annak lesz kilátása, ki erre alkalm asnak ta lá ltatik  és 
a ki a százalékokban kifejezendő legkisebb tőzsdíjat 
k ö ve te li; m indazonáltal az állam kincstár fenntartja 
m agának azt a jogot, hogy a versenyzők között sza
badon választhasson, m iért is egy ik  ajánlat tevő sem 
tám aszthat igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el nem 
fogadtatott.

A z  eddigi dohánynagyárus, ki egyszersm int a 
váltó és bélyeg  űrlapok elárusitását is 1 .5 %  tőzsdij 
m ellett eszközölte, a nagyáruda kezelésért (2 % ). azaz 
kettő százalék tőzsdíjat élvezett. —  A  dohánynagy- 
áruda 1903. évi nyers forgalma, a hozzá utalt 61 dc- 
hánykisárus után 88330 kor. fogyasztók részére kicsiny- 
beni eladás utáni forgalma 3439 korona.

A z  összes dohányanyag  a nagykanizsai dohány
áru-raktárból lesz beszerzendő, még pedig o ly kijelen
téssel, hogy az anyagkészlet szállítására szolgáló ta r
tá lyokat a vállalkozó a m egállapított eladási árak 
megtérítése m ellett köteles átvenni.
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D oh ánynagyárusok  O rszágos Szövetsége.
H iva ta los rész.

A ni. kir. pénztlgyministcr úr ó exelenciájániik álnyujtott 
emlékirat n következő:

Kegye lm cs Ur unlc .'
M agyarország doliánynagyárusainak a dohány

jövedék érdekében kifejtett szükséges tevékenysége 
iránt Nagym éltóságod, m int hisszük érdeklődést és jó 
akaratot tanúsít és igy bátorkodunk az alábbi memo
randumot a legalázatosabban Nagym éltóságod elé ter
jeszteni.

Kegyelm es U runk  ! a dohánynagyárusok tevékeny 
sége abból áll, hogy a kincstári dohányárú raktároktól 
átvett dohányárut kisárúsoknak kiszolgálja s eme tevé
kenysége súlyos, mert,

1. Em ez darusításhoz, tekintettel az egyes meg
rendelések kis mennyiségére, valam int arra, hogy nagy
számú kisárus van hozzá utalva bevásárlás czéljából a 
személyzet teljesen megfeszitett munkaerejére van 
szükség.

2. A  nagyárusnak bárha az állami hitelt igénybe 
is veszi, üzlete arányaihoz képest igen nagy készpénz
lettel kell bírnia m elynek kam atait a kiadásokhoz kell 
számítania.

3. Em e  kiadások az utóbbi két évtizedben annyira  
növekedtek, hogy a nagyobb forgalom tekintetbe sem 
jöhet, m ivel a forgalom által elért állítólagos nyereséget 
a kiadások teljesen felemésztik.

4. Körü lbelül 20 év óta a jövedelm i adó, házbér, 
munkabér, világítás, valam int az önfentartáshoz szük
séges összeg óriásilag megnövekedett.

S  mindamellett a nagym éltóságu pénzügyminisz
térium tól meghatározott eladási ju ta lék  némelyeknél 
ugyanaz maradt, de a legtöbbnél még kisebb lett, mint 
azon időben, mikor még a fenti terhek nem voltak  ily  
nagyok.

Ezenk ívü l azonban még egy körülm ény járu lt 
hozzá, hogy a dohányárusok ex istentiája annyira  kér
désessé vált, hogy jelenleg körülbelül az összes dohány
árusok jövedelm e azon összeg, m elyet a kisárudája hajt.

A  ládáknak 1 kor. 40 fillér, 1 kor. valam int 00 
fillérrért való átvétele a nagyárusnak o ly óriási áldo
zata, m elyet teljesíteni nem képes.

Abban  az időben, a m ikor a dohányjövedék 
Magyarországon behozatott a dohány nagyárus a ládá
kat bizonyos összeg letétele m ellett kölcsön kapta. 
Ezen eljárás a nagyárusnak ugyan semmibe, de a kincs
tárnak nagy összegébe került. E z  a rendszer körülbelül 
34 évig tartott, mig rendeletileg utasittattak  a n agy
árusok ládáknak saját költségükre való átvételére. 
Tek in tve  a ládák olcsó előállítási árát nem is hasz
nálhatni azokat többször mint egyszer, s ha sikerül 
is ném elyik nagyárúsnak ládái jó  részét eladni azt oly 
csekély áron kénytelen vesztegetni, hogy a veszteség 
körülbelül 70— 80°/0. D e sőt van M agyarországnak igen 
sok vidéke a hol a lada semmi egyéb mint tüzelő 
anyag, túl adni rajtuk teljes lehetetlenség.

Kegye lm es U ru n k  ! A  ládák átvétele a nagyárusok 
részéről egy ik  feltétele a nagym éltóságu m. kir. pénz
ügym inisztérium nak a dohányárudák kiírásakor s ig y  
azt a feleletet adhatnánk, hogy m indenki az elérendő 
haszon kiszámításánál ezen körülm ényt is számba vette. 
Azonban ismeretes tén y  az, hogy az árlejtések a lk a l
m ával néha o lyan aján latok érkeznek, a hol laikus is 
m eggyőződhetik arról, hogy az illető rosszul számolt. 
Igen gyakran  kénytelen a nagym éltóságu m. kir. pénz- 
ügyminisztei ium épen ez okból a legolcsóbb aján lattevőt 
elutasítani, A  ládák átvétele és az ebből származó kár 
sohasem egyform a s leggyakrabban előre ki sem szá
mítható, eltekintve attól, hogy az ujoncz nem is gondol 
arra, hogy ezen ládák micsoda nagy helyet absorbeál- 
nek, miután várni kell arra, hogy legalább némi csekély 
összeget a ján ljanak értük. A z  új nagyárusok eme hamis 
számításának eredm énye aztán, hogy v ag y  feladja a 
nagyárúdát, v ag y  pedig az eladási ju ta lék  felemeléséért 
kell folyamodnia, a harm adik eset és ez a legszomorubb 
a kincstárra nézve, hogy üzletét kénytelen elhanyagolni 
és nem fizetheti úgy, a m int az az egyedáruság érde
kében lenne.

H a  a nagyárusok ama részét vesszük és ez a 
nagyobb a m elyik  tisztán ezzel foglalalkozik, igen 
nagy veszteséget könyve l évenként a ládák terhére, 
de a másik rész, k iknek üzlete más üzlettel van össze
kötve, folyton panaszkodik, hogy azon kár, m elyet a 
ládák átvétele okoz elveszi még a lehetőségét is annak 
hogy némi nyeresege legyen ezen üzletágából.

I l a  már most tekintetbe vesszük, hogy ez a láda 
mizéria körülbelül 20 év óta tart, ama conclusióra 
jutunk, hogy az eladási ju ta lék  alig egy negyed része 
marad meg, m iután a láda veszteség J/l0-ét és a többi 
kiadások ft/10—ét teszik ki az eladási jutaléknak.

T ek in tette l mindeme körülm ényekre, valam int arra, 
hogy a ládák átvétele a nagyárusok nagy anyag i sé
relme, m ely létüket fenyegeti, a m agyar dohán ynagy
árusok országos szövetsége a következő legalázatosabb 
kérést terjeszti nagym éUóságod e lé:

1 Nagym éltóságod rendelné el, miszerint a cso
m agolásra szánt ezen ládák ingyen adassanak a n ag y 
árusoknak.

2. H a  pedig az ingyen való átadás legyőzhetetlen 
akadályokba ütköznék, akkor a ma meghatározott 
árak lényegesen reducáltassanak.

3. A  ládák árának redukálásánál vegyék  tekintetbe
«) azok teljes értéknélküliségét a nagyárusok jó

része számára
b) valam int a nagyárusok m ásik része szám ára is 

csak egyszerhasználható, tehát ezek részére is igen 
csekély értékű.

c) A  ládákkal való  kereskedés sok időt és m unka
dijat szükségei m iáltal az a csekély összeg is, m elyet 
a ládákért kapnak, felemésztődik.

A  m ennyiben ezen számunkra nagy fontosságú úgy 
elintézését N agym éltóságod kezébe tesszük le.

M aradunk Kegye lm es U runk  alázatos szolgái

a  M agy a r  D o h á n y n a g y á ru s o k  O rs z á g o s  Szövetsége .
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I N H A L T : Uemeinsame Arbeit. Die neuen <Sultan> Zigarelten.

Gemeinsame Arbeit.
Wer braucht es erst ausdrüeklicli zu 

sagen, dass nur in dér gemeinsamen Arbeit, 
in dem zusammengeben aller Kiülte die 
sicliere Gewahr liegt, vorgesteckte Zicle zu 
erreieben. Von jeher war es so und ewig wird 
es aucli so sein, dass dió Stilrke Siegerin 
bloibt, in jedem Kampfe, um die eigene 
Existenz.

Oilt es auí dem (iebiete des Verschleiss- 
wesens auch nur dieses Ziel zu erringen und 
ist auch jeder Verschleisser durchdrungen von 
dór Thatsache, dass seine Ardeit nicht na,eh 
ihrem wahren Werthe bezahlt wird, so sehen 
wir anderseits bei diesér Berufsklasse die merk- 
würdige Erscheinung zu Tagé treten, dass in 
dem Kampfe um die Existenz, die wir.zige 
Seliaar dér Grossen nicht mitthut, trotzdem 
auch ihnen die Bőimen in den Topf gezahlt 
wérdén; Wir sehen 50000 Verschleisser sehn- 
süchtig die Hand nach einem zu erwerbenden 
Groschen auslangen, wahrend die „Grossen" 
denen dér Brotkorb gleichwohl ziemlich hoch 
hangt, genug gethan zu habon vermeint, 
wenn sie ihre schleohte Lage besprechen.

Denn eigentlích kann mán ja bloss von 
Verschleissverhaltnisse reden, diesehrim Argen 
Hegen, ob sie jetzt das Gross- odor Klein- 
trafikwesen betreífen.

Die Verschleissverhaltnisse sind es, die 
nicht görögéit sind und in Eolge dessen all 
das l'nheil verschulden, welches drum und 
dran hangt. Verdienst ist Verdienst und Ge- 
winnst ist Gewinnst, ob er jetzt in Fönn ciner 
Provision vereinnahmt wird, ob er Profit odor 
Gage heisst. Das Alles bloibt sic.h gleicli und 
die Hauptsache ist immer die, dass ein Ge
winnst vorhanden ist. Dér Kleinverschleisser 
(iem mán von seinem N’erdiensteinen grossen 
Theil unter dem Titel „Pachtzahlung" weg- 
ninnnt, ist geradeso zu bedauern, wie dér 
Grosstrafikant, dem mán Provision zahlt und 
den grössten Theil durch die „Kisten" wieder 
verlieren lasst, ein Verlust, den er an Stelle 
dér Tabak-kegie zu erleiden hat.

Wie gesagt, eine Interessengemeinschafb 
besteht unter sílmmtlichen Verschleisser und 
Vortheile, welche den Grosstrafikantén ge-

wahrt werden, bilden unstreitig auch die Vor- 
theile des Kleinverschleissers, wenn auch in 
indirekter Weise.

Die Perspective aber, welche eröffnet 
wird, wenn dér gesammte Verschleiss des 
Landes, seine Rechte wahrt und seine Inter- 
essen verficht, lasst sic.h kaum schildern. Ein 
Zusammengeben all dieser Krilfte zűr gemein- 
sammen Arbeit müssto die glücklichsten Résül - 
tate fürdeni.

Dér Verband dér Grosstraíikanten steht 
seit Kurzem fix und fertig da. Wir zweifeln 
nicht daran, dass er seine Aufgabe mit ;Ernst 
erfassen auch rüstig an die Arbeit gehen wird um 
seine Ziole zu fürdeni. Lasst es sich auch nicht 
leugnen, dass ein nahmhafter Theil dér Gross- 
trafikanten des Landes dem Verbande noch 
immer terű steht und dass die Fernstehenden 
den Zweck des Verbandes noch immer nicht 
reclit zn erfassen scheinen, erwarten wir 
g.eichwohl und gerade darum von den leiten- 
den Mannern des Verbandes, dass sie weder 
Műbe noch Opfer scheuen werden, um zu 
zeisren. das mán bislier Lnreclit hatte, sie als 
eine Berufsklasse nicht anzuerkennen. Mit 
verdoppelter Kralt, sowohl in materieller wie 
moralischer Bezieliung, müssen sie vor Allém 
bestrebt sein, dér Welt zu zeigen, dass sie 
ein ebenso guter und brauchbarer Factor des 
Handelsstandes un Lande bilden, wie welche 
Berufsklasse immer.

Wir wolleu nicht indiseret sein und hier 
nicht Beispiele dafür anführen, dass die 
Grosstraíikanten des Landes eine grundfalsche 
Meinung über die Wichtigkeit ilires Berufes 
bislier jedem Minister beigebracht habén. In 
unseren ’l'agen, wo jeder freie Maiin sich seiner 
Hant welut und sei er Herr oder Knecht 
seine lnteresscn bis aufs ausserste zu vertliei- 
digen versteht, kann mán allerdings keine 
liolie Meinung von einer Berufsklasse habén, 
die bislier selbst gégén das bitterste Uurecht 
das ihnen wiederfahren, nicht protestirt habén. 
Und so konnten natürlich die Dinge nicht 
anders komrnen als sie kamen und wenn bislier 
die geringste Bauerndeputation von den 
Ministern mit Respckt empfangen werden, 
fiiéit mán es für garnicht nüthig, einer Berufs
klasse welche für den Staat arbeitot, in glei-
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clier Weise zu begegnen. Das war írüher, das 
lieisst es gilt auch ein wenig für jetzt. Und wenn 
es im Lande Kaufleute gibt, die als nützliche 
Staatsbürger und Steuertrüger sich für nicht 
bereclitigthaiten, ihreWünscbe und Besclnver- 
den dórt anzubringen, vvohin sie gehören, so 
ist das sehr traurig und es wird so manehes 
verstilndlich, was mán bisher nicht begreifen 
konnte.

Allé, diese Erwagungen habén eine grosse 
Anzahl Grossverschleisser dazu bestimmt den 
Verband zu gründen. Heute liegt es klar zu 
Tagé, dass jeder unsere Meinung vollslandig 
tlieilt, dér dem Verbande beigetreten ist und 
dass mán endlich gewillt ist demgemnss aucli 
zu handeln.

Es wird sich zeigen, ob dér Wille alléin 
hiezu genügt. Es wird sich zeigen, ob die 
noch heute dem Verbande Fernstehenden auf 
Kosten ihrer Collégén sich aus einer Lage 
befreien wollen, die unhaltbar geworden ist. 
Dér Beruf dér Grossverschleisser hat jetzt 
seine Feuerprobe zu bestehen. Werden allé 
Grossverschleisser Mitgliedéi' ees Verbandes 
sein, wird keiner von ihnen materielle nnd 
Zei topfer schenen, werden sie allé zusammen- 
haltén und m&nnlicli für i 1 ive lnteressen ein- 
stehen, dann ist dér Beweis erbracht, dass 
mán es mit einer Berufsclasse zu tinin hat, 
die keiner Anderen naclisteht. Ist diess aber 
nicht dér Fali, vermögen die Grossverschleisser 
in ihre Beiben keinen Corpgeist zu pflanzen, 
dann erübrigt ihnen nur, wie wir Eingangs 
erwülmt habén, in Gemeinschaft mit sílmmt- 
lichen Tabakverschleissern des Landes, solcher 
Art, ilire lnteressen zu verfechten.

Und wir würden es auch nicht als ein 
Unglück betrachten, wenn lediglicli nur von 
Verschleissern die Rede vviire und nicht seperat 
von Gi'oss- und Kleinverschleissern. Das über 
das ganze Land gebreitete Verschleissernetz 
würde gewiss zu jeder Stunde béréit sein, 
gleicli anderen Beschaftigungsarten, all seine 
Wünsche in gesetzlicher Fönn zum Ausdruck 
zu bringen und diese Wünsche auch durcli- 
setzen. Hanoiéit es sich doch um eine 
Dienstleistung, die dem Staat directen Nutzen 
sichert, wührend jede andere Beschültigungsart 
für den Staat nur insoferne vöm Nutzen ist, 
als dass diedirecte Steuerabstattung sich durch 
sie liebt.

IJns selber wurden diese Ansichten aus 
zahlreichen Kreisen unter den haupstíidtischen 
und Provinz Kleinverschleissern unterbreitet. 
Mán ist allgemein dér Ansicht, dass liiedurch 
Grosses und Becleutendes geschaffen werden 
könnte. Dabei darf nicht daran vergessen 
werden, dass im Falle ein Verband síunmtlicher

Verschleisser öles Landes existiren sulit e 
ohnehin jeder Grossverschleisser zuihn zahlen 
müsste, da ein jeder von ihnen auch gleicli- 
zeitig Kleinverschleisser ist. Wir gébén allé 
diese Meinungen und Ansichten, die sich 
auch ziemlich mit den unseren decken, ohne 
irgend welche Bemerkungen wieder. Selbst- 
verst&ndlich falt es uns dabei nicht ein, an 
die Ezistenzberechtigung des Verbandes 
irgendwie zu zweifeln, im Gegentheil, wir 
reclmen zuversichtlicli darauf, dass jecles 
Mitglied derselben noch Kraften dazu bei- 
tragen wird, den Verband zu fürdeni. Wir, 
die wir viele Jaln e hindurch an das Zustande- 
komnien des Verbandes mühseelig gearbeitet, 
wir sind natürlich die Letzten, welche nicht 
wünschen, dass derselber sich starke, bliihe 
und geoleihe.

Wenn sich aber, durch welche Umstande 
immer hervorgeruícne Erscheinnngen zeigen 
sollten, welche die Arbeit dér Mitglieder de- 
Verbandes illusorisch zu maciién geeignet 
wílren. dann wilre dér Umstand erwiesen. 
dass dieZusammenziehung samnitlicher Kiáltó, 
welche ölen Tabakverschleiss ausüben, notli- 
wendig ist, um für den Einzelnen, wie für 
die Gesammtheit ersprisslich zu wircken.

Die neuen „Sultan“ Zigaretten.
Unsere heutige Num m er, verö flen tlich t die V e r-  

ordnung beziiglich dér, in den V e rk eh r getretenen 
neuen «Suhan* Zigaretten. M án muss es unserer T a b a k  
Rég ié  lioch anrechnen, dass sie das Bestreben zeigt, 
denr Publikum  in jeder Beziehung entgegenzukommen, 
das beweisen auch die in zierlichen Schaclite ln  mit dem 
Inhalte  von 5 S tiick , zűr Ausgabe gelangten Su h an  
Z igaretten.

Von dér Z igarette  selbst wollen w ir nicht sprechen. 
ziirnal nur die technische Ausstattung, die Fe inheit dér 
H iilse und die A rt dér Verpackung  eine Á n derung  er- 
faliren hat ; g leichwohl sind diese Anderungen aber solch 
wesentlicher Natúr, das dem Consum dieser Z igaretten  
das günstigste Prognostikon gestellt werden kann.

Ilié  kon. ung. T a b a k  R ég ié  erfasst ihre A u fgab e  
in dankenswerther, dem Bediirfn iss dér Zeit Rechnung 
tragender W eise. « llig ien y»  ist heute das Losungs- 
wort und mit Recht, naehdem uns bereits die llac illen  
Leh re  zűr Erha ltung  dér Gesundheit genug deutliche 
VVinke an die Hand gegeben hat, die Gesundheit zu 
erhalten. Und so ist denn auch die Verpackung dér 
Z igaretten zu 5 S tiick  in einzelne Cartons als eine 
hygienische M aasregel zu betrachten, welche gew iss 
ihre wohlthatigen h'olgen ausüben wird.

Be i uns, sowie in Österreich hat sich nam lich 
die U n a rt eingenistet, dass die K au fe r bcvor sie die
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Z igaretten  kaufen, dieselben durch ihre Ilande gleiten 
lassen.den grössere T h e il davon w ieder in den Schachteln 
zuriicklegen, vvodurch die Z igarren  oder Zigarretten 
hiiufig in selír vielen Hiúidén sich befanden, ehe sie 
<ler Raucher zum Munde führt. N irgend in dér YVelt 
ist dieser unapetittliche V organg  so rücksichtslos und 
allgem ein geworden, w ie in Ö sterre ich-Ungarn  Dern 
Ü be l ist aucli durch Verordnungen nicht beizukommen, 
zumal die Versch le isser es nicht riskiren ihren K'unden 
tlerlei zu untersagen, aber die Raucher sich diess aucli 
nicht gefallen lassen dürften.

D ér V ersuch  die Z igaretten zu 5 Stück  zu ver-

packen, soll eben diesem Übelstande abhelfen und 
wenn diese I'ackungsart im Publikum  A n k lan g  findet, 
dann dürften bald andere Sortén nachkommen. Fü r  den 
Verschleisser, welcher nebstdem, dass er auf einmal 
5 S tü ck  Z igaretten verkaufen kann, statt 2— 3 Stück  
die zumeist genommen werden, bietet es auch einen 
Vortheil, dass die Zigaretten nicht mehr so vie lfach 
angegriffen werden, wodurch dér T abak  aus den Hülsen 
entfiel. P'erner erspart er auch die Z igaretten zu ver- 
packen. E s  ware wünschenswerth, wenn uns die p. t. 
Versch leisser íiber die Aufnahm e dieser Sorté im 
Publikum  baldigst Berich t erstatten würden.

Ilii iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 1111111111111111111111111111111111111111111111111 iiiiiiiii ti ni mii iiiMiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiii ii mii mi iiiiiiitiiiiimiiiMiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiii\

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M agya r  Királyi Pénzügyministerium | 

ellenőrző közegei Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (X V .  so rs já ték )  I. osztályára szóló | 
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Tizenötödik Sorsjáték 110 0 0 0  sorsjegy 5 5 .0 0 0  nyeremény.

Az 1. osztály húzása 190 4. november hő 24. és 25-én tartatik meg. A húzások [ 
a M agy a r  királyi állami ellenőrző hatóság  és királyi közjegyző jelenlétében | 
nyilvánosan történik a Huzási teremben ( I V . ,  Eskű-tér, bejárat a Duna utcza felöl). — | 
Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi áiusitóinál kaphatók. |

M agy . K ir . S zab . O s z tá ly so rs já té k  Ig a z g a tó s á g a .  IBudapest, 1904. évi október hó BO-án.

TOLNAY. HAZAY.
1111111III i i l  II11IIIII11111111111111IIIIII i i  ii i ii 11 i i  11 *i 1111111111111111111111111111111 ii  i • i • 11 • 1111 ii • i ii 11 ii  i ii 11111111111 ii 11 ii 1111111111IIII11IIIII111II111IIIIIII III 11 u 11111111111 ii  111111 • ii i ii 11 • • i •! i ii • 11 f i * 111 in  i in  * i i i ' 111 III i i  i ii  H ”

Félteii)ö újdonság. n

DELICE Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és löbbé  

mást nem szíhat —

legjobb Valódi frapezia

szivarkapapir és szivarkahüvely.
Gyári  raktár:

Goldzieher Gézánál
K Budapest, V., Sas-uteza 29. szám.
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A legjobb gyüfa
m a legolcsóbb!!

Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

BiztOfySági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
Millenium »
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokod il gyufa 
E iffe l torony gyufa 
T e leg rá f

Szaloi) gyújtó:
M illen ium  gyújtó 
N épgyu fa  
Germ án gyufa  
K rokod il » 
Pearlm atches.

E zen  fajok , k itű n ő  m in őségü k n é l  fo g v a ,  tö b b  v i l á g k i á l l í t á s o n  n y e r te k  
le gu tó b b  P á r i s b a n  1900-ban, G r a n d  P r i x - t  és a r a n y  é rm e t  (P o ja t z i

R a k t á r a k  B

DARVAS S. és TÁRSA

^ p e s t e n :

L O T T E R  Á S Ó
V., H o ld -u tc z a  9. V I , K om nit .ze r-u tcz a

d i ja k a t ,
ezég  )

S T
10.

m
&

m

m
m

®

®

A yiiág 

k g ü S R ) « ? r t ^ b b  

é S l e g r é g i b b  

gyártn?á!>ya!

|v\iOd«o kis- és pagy- 
tőzSdébei), yalatTjirjt
o a g y k e r e s k e d é s e k b e o

kapható.

Á í t ^ S t ^ S  

r ^ í j o r i j i r t ^ s  

FabrsSot d^r 

W«lt!

Zú babét) it) all^t) 
Klcio- íit)d tíro s s -  
t r a f i k e o  ót)d őroSS- 

bat)dlíii)geo.

10098-901. Nyomatolt Löblovitz Zsigmond künyv nyomdájában, liudapost, VII., Csömüri-út itt.
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