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A nagyárusok közgyűlése.
I— ho 14-én folyt le körülbelül húsz 

fővárosi es vidéki nagytraíikos jelenlétében a 
nagyáms<ik szövetségének közgyűlése.

Xem foglalkozunk e közgyűléssel, mert 
nem tudjuk, hogy tréfákra és játékra gyűlt 
össze vagy pedig komoly munkára., aminek 
azonban egyáltalán semmi nyoma nem volt. 
Mert m it jelentsen az. hogy az ülés elején az 
elnök azt az indítványt tette, hogy a minisztert, 
az államtitkárokat, a miniszteri- és osztály
tanácsosokat stb. stb. táviratilag üdvözöljék. 
Az inak. akiket e kitüntetés ért, bizonyára, 
kellőképen tudják értékelni az ilyen talpnyalást, 
valamint azt is jól tudják, hogy az elnök ár 
nem tulajdonosa, hanem csak üzletvezetője 
egy nagytrafiknak, amelyre tulajdonképen 
pályázatot kellene kiírni s másnak kiadni. 
Nos, hogy az egész hivatalnoki karnak, 
amelynek ebbe a dologba beszólása, van, ily 
üdvözlése elegendő volna a. cél elérésére t. i., 
hogy a nagy tralik engedélyét az elnök ár 
saját nevére átírják, abban kételkedni bátor
kodunk.

Jellemző a. szövetségre az a körülmény, 
hogy Magyarországon egyetlen nagytralikos 
sem akad, aki ezt a. tisztséget elfogadná; 
továbbá, hogy egész vezetősége hivatalnokok
ból áll, kik a szövetség dolgaiért semmiféle 
felelőséggel sem bírnak a pénzügyi hatóságok
kal szemben. A fővárosi nagytraíikosok, 
akiknek kedvéért tulajdonkópen a szövetség 
fennáll és amelynek fennállásához mind

egyiküknek fontos érdeke fűződik, teljesen 
kényük-kedvük szerint tesznek-vesznek, az 
a. néhány vidéki nagyárus, akik évenként 
egyszer feljönnek tanácskozni, megelégszenek 
azzal, ha itt egy-egy beszédet mondanak el 
vagy olyasmiről, ami egyáltalán kivihetetlen, 
vagy pedig, amit nem hajtanak végre.

N’aivul csaknem gyerekesen hangzanak 
mindaz indítványok és határozatok is. melyeket 
ez a testület hoz. Hisz ez nem is lehet más
képen. Az élén néhány rendkívül függő 
viszonyban lévő ember áll, akiket ezenkívül 
szellemileg egy fiatal diák vezet, akinek nincs 
egyéb ambíciója, minthogy minél többet keres
sen ezen a dolgon. Mi lehet tehát ennek az 
eredménye. H a indiskrétek lettünk volna, 
akkor ma már mindenki tudná, hogy fentebbi 
megjegyzésünk tejesen igaz. Azonban nekünk 
nem áll szándékunkban a titkárnak, vagy a 
mint most magát nevezi szerkesztőnek, ártani, 
noha erre alaposan rászolgált. És most, hogy 
tíz ö lapja az elnök ajánlatára a szövetség 
hivatalos lapja lett, mindkét félnek részvétün
ket kell kifejeznünk. Ez a mi őszinte véle
ményünk.

Alapjában véve erre a komolyan vehető 
szövetségre nem pazaroltunk volna ily sok szót, 
ha két körülmény nem vezetne bennünket.

Az első abban áll, hogy a szövetség ama 
tagjainak akik annak idején meleg meghívás 
folytán léptek be, kötelességük kimondani, hogy 
ez a szövetség nem életképes, s nem tagjainak, 
hanem csupán néhány fővárosi nagytralikos 
érdekében működik, igy tehát tagjának lenni
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céltalan és haszontalan. Mi annak idején a 
szövetség érdekében folytatott m űködésünket 
beszüntettük, m ert ezt beláttuk és most hátunk 
m ögött olyan komiszságot követtek el, mely 
alkalm as volt úgy a szövetséget, m int annak 
minden egyes tag já t diskreditálni. A mi 1egy- 
verünk csupán a toll, nem pedig a pénz. 
(Remélhetőleg értenek bennünket.)

Másrészt azért foglalkozik ez a cikk oly 
behatóan a le f o j t  gyűléssel, m ert azon ismé
telten  szóbakerült a „dohánykisárusok szak
osztálya.11 Erre nézve legyen szabad a követ
kezőket megjegyeznünk :

Azok a kisárusok, akik annak idején 
nagytrafikosuk felszólítása folytán az ő szövet
ségükbe beléptek, ezek m indannyian hat 
trafikos kivételével presszió a la tt állottak. A 
szövetségnek összes tagjai kijelentették, hogy 
csupán azért áldoznak erre a célra két koronát, 
m ert félnek a nagytrafikosok üldözésétől. 
Tényleg ugjranezek beléptek a kistrafikosok 
szövetségébe is, amely védelmébe fogja őket 
venni.

A nagytraiikos gyűlés alkalm ával va la
melyik nagy árus azt a  bölcs m egjegyzést tette, 
hogy nagy- és kisárusok együvé tartoznak. 
Ügylátszik ez az ember m aga se hitte el azt 
az abszurdumot, am it kiejtett.

Nem! Nagy- és kistraűkos soha sem já r 
h a t egy úton, ez ki van zárva. Mert eltekintve 
attól, hogy m anapsáág a nagytraiikos a  kis- 
árusnak még veszedelmes konkurrense is, a 
kistrafikosnak semmiféle érdeke sem fűződik a 
nagytrafikok intézményéhez, ellenkezőleg, 
m indaddig, mig nagyárusok lesznek, egész
séges detailüzletröl nem lehet szó.

A m. kir. dohánykisárusok szövetsége 
ennek a  dolognak is rövidesen végére fog 
járn i, és a minisztériumtól vizsgálatot fog 
kérni, hogy bebizonyítsa, hogy a szegény kis- 
traíikosok, akik a  nagyárusok szövetségébe 
beléptek, ezt kizárólag azért teszik, hogy az 
iIllető nagyárudák vezetőinek kegyét elnyerjék, 
Es legyünk őszinték azok az üzletvezetők, akik
nek gorom baságától félnek és akiknek jóaka
ra tá t eképen akarják  megvásárolni, tulajdon
képen azonosak azokkal az üzletvezetőkkel, 
akiknek hizeleg, ha időnként tiszteletbeli állá
sokhoz ju tnak . Ily  bárgyú okokból azonban

nem szabad a kisárusok am úgy is szánalonna 
méltó osztályát a rra  kényszeríteni, hogy az 
em lített szövetség tagjai legyenek. H a az urak 
mindenáron szövetségesdit akarnak  játszani 
és tisztségeket osztogatni, akkor forduljanak 
más egyesületekhez. Legbensőbb m eggyőző
désből a  legőszintébben biztosíthatjuk őket, 
hogy a rájuk u ta lt kistrafikosok őket a  log- 
kevésbbé sem kedvelik, nem is szólva arról, 
hogy szövetségüknek szívesen ajándékoznak 
amúgyis évenként néhány koronát. M egnevez
tük szövetségbe való belépésüknek okát. Ne 
tessék ezt szem elöl téveszteni.

Vegyes hírek.
K ü ld ö t tség .  A  közelmúlt napokban a m kir. 

dohánykisárusok szövetségének egy küldöttsége fel
kereste Dr. Vágsonyi Vilmos orsz. képviselőt, hogy őt 
elnökké történt megválasztásáról értesítse A  küldöttség  
szónoka: Janihrikovits János elnök köszönetét m ondott 
a képviselőnek a kistrafikosok érdekében kifejtett eddigi 
fáradozásáért és jóakara tá t  kérte a jövőre az uj szövet
ség számára is, amely egyhangúlag  tiszteletbeli elnökévé 
választotta.

J)r. Vázsonyi Vilmos mindenekelőtt köszönetét 
mondott az őt ért megtiszteltetésért és a tb. elnök
séget köszönettel elfogadta. Nemcsak működni fog — 
úgymond — mindenkor a szövetség érdekében, hanem 
valahányszor veszély fogja fenyegetni a kistrafikosok 
érdekeit, mindannyiszor fölemeli szavát ellene. Kijelen
tette, hogy szívesen vállalkozik a pénzügyminiszter elé 
terjesztendő memoradum átnyujtására. Ezután a kül
döttség búcsút vett tb. elnökétől.

V ilág o s  sz iv a ro k  m in d e n ü t t .  A fővárosi nagy- 
trafikosok diadalmasan hirdetik, hogy most minden 
kisárusnak világos szivarokat adnak, sőt nincsenek is 
abban a helyzetben, hogy sötét szivarokat adhatnának  
Mi ezt szívesen elhisszük és felfogjuk a nagytrafikosok 
fájdalmát, hogy nem árusíthatnak csupán világos 
szivarokat. így  kárba vész az ő egész tekintélyük, 
mert ha kegyeket nem osztogathatnak, alá sülyed az 
ő hatalmuk is. Sajnos azonban a dolog nem egészen 
igy áll s talán a nagytrafikosok maguk sem tudják, 
hogy ezek a világos szivarok csupán a vidéki dohány
raktárak nagy hanyagsága miatt kerültek ide, t. i. a 
külömböző gyártm ányokat hónapokon és éveken át 
oly soká hevertették, mig értékük tulajdonképen nagyon 
is problematikus lett. Jelenleg a fővárosi dohányrak
tárban nem kevesebb, mint nyolc féle gyártm ány  van, 
amelyeket úgy, ahogy  megérkeznek vegyesen adnak 
tovább. Minthogy azonban a nyolcféle gyár tm ány  
között legalább négy olyan van, mely a hosszú heverés 
miatt el van romolva, igy tehát a világos szivarok
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tekintetében igen gavallérosan járhatnak el. A fővárosi 
nagytrafikokban illetve azoknak a kistőzsdéiben mégis 
most is csak kétféle fajtájú trabukó s szintúgy két fajta 
britanika lesz. Jelenleg nem kellenek ott a világos 
szivarok, igy átengedik azokat a kisárusoknak. Epén 
igy a kistrafikosoknak oda fogják adni még a legvilát 
gosabb H. szivarokat is, csak azokat nem, amelyeket 
a Bpest— Ferencvárosi gyár állít elő. S ezek még azon
kívül nagyon is sötétek. Hja érteni kell a gavallériá
hoz is 1

Sötét vagy világos szivarok. Hogy ha mindenütt 
az összes fővárosi elárusító helyeken, amelyek körül
belül 1000-re tehetők, csak világos szivarokat lehet 
kapni és ezek a világos szivarok a hosszú fekvés követ
keztében csaknem használhatatlanok és elszivhatatlanok 
lettek, igy magától értetődő, hogy a kilenc nagyirafikban 
sötét szivarokat fognak vásárolni és kérni. Az egyed- 
áruság, mellyel máskor a nagyárusok a világos sziva
rok tekintetében bírnak, most fordított. Most a barna 
szivarokat monopolizálják, főkép tehát olyan szivarokat 
melyek kelendők s nem olyanokat, melyeket a közön 
ségre rá kell erőltetni.

A „Délnémetországi Dohányujság“ szerkesz
tője Katz Izidor f. hó 9-én Mannheimban meghalt.

Cigarilló és Cigaretta. Németországban jelen
leg az a kérdés merült föl, vájjon az egy dohányfedő 
lappal ellátott cigarillok, mint pl. nálunk a Ilunnia- 
cigaretta, c igarettának vagy szivarnak tekintendő-e. Ez 
a kérdés azért bir Németországban nagyobb fontosság
gal, mert ez tekintetbe jő a cigaretták m egadóztatá
sánál, amelyekhez az ottani pénzügyi körök felfogása 
szerint a cigarillok tartoznak.

Azt hisszük, hogy a kérdés nagyon könnyen meg
oldható, ha a »cigono« szónak jelentésére vissza
megyünk s azt hisszük : A  sodrott dohány, mely egy
dohánylevéllel van körülcsavarva szivar nevet visel és 
tényleg az is, mig a finomra vágott  dohányból álló 
cigarettát, amelyet tölteni kell, vagy egy papirossal 
vagy dohánylevéllel körlücsavarni, nevéhez képest’ 
amelyet ad tak  neki, cigarettának hívják s az is marad. 
S amint a szivart c igarettának nem lehet nevezni, époly 
kevéssé lehet szivarnak hivni a cigarettá t még akkor 
sem, ha adó tá rgya t  képez. Ausztriában és Magyar- 
országon a cigarillok a cigaretták közé soroztatnak.

Ó lo m p lo m b á k .  Miütán mi annak idején kivittük 
a nagytraíikosok részére az ólomplombák ingyen beszer
zését, a f. hó 14-án megtarto tt gyűlésen egy merész 
nagytrafikos arra a pompás gomdolatra jött, hogy az 
ajándékozott ólomplombák számának felemelését kérjék 
a minisztériumtól. Ezt a furcsa indítványt is egyhan-
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gulag elfogadták. Miért ne ? Az ólom métermázsája ma 
70 koronába kerül s minthogy a plombákat ingyen 
adják . . . Istenem mily bölcsesség 1

Hogy találták fel a gyufát. Maholnap elfelejtik 
az emberek, hogy a gyufát m agyar ember találta fel. 
Irinyi János volt az, kiről most már az osztrákok is 
elhiszik, hogy az első gyújtót ő készítette; érdekes 
adatokat olvasunk egy kémiai német folyóiratban. A  
cikk írója Ludwig, ki Irinyinek 1835-ben iskolatársa 
volt a bécsi politechnikumon. Meissner volt akkor a 
kémia tanára és egyik előadása alkalmával bemutatta, 
hogy ólomszuperoxiyd és a kén összedörzsölve gyönge 
puffanással egyesül. Irinyi ez előadás után néhány 
napig nem mutatta  m agát az előadásokon. A  cikk írója 
abban a hiszemben, hogy Irinyi talán beteg, őt lakásán 
felkereste. Az ajtó zárva volt. Zörgetett és mikor nevét 
is bekiáltotta, Irinyi németül ezt kiáltotta ki: Távozz 
német, tanulmányt csinálok. Néhány nap múlva ismét 
megjelent újra az előadásokon. Zsebei tele voltak 
gyufával és folyton gyufát gyújtogatott. Irinyi később 
eladta  találmányát 7000 forintért Römer Istvánnak, ki 
Bécsben gyufagyárat alapított. így  ju to tt  Römer a 
gyufa  feltalálójának hírébe, holott az Irinyi volt.

A különlegességi áruk forgalma a fővárosban 
óriási mennyiségben nő. A  folyó év végéig a többlet 
körülbelül 200.000 koronára fog emelkedni és a követ
kező évben is ennyi várható. Ha már a különlegességi 
fajoknak ekkora a keresletük a fővárosban, minthogy 
a kistőzsdékben nem kaphatók, a közönségre való tekin
tettel a pesti oldalon legalább még egy raktárt kellene 
létesíteni. A Maier és Véri cég, amelynek bizonyára 
nagyobb érdemei vannak a fővárosi dohányelárusitói 
körül mint ez üzlet mostani tulajdonosának, midőn két 
milliónyi forgalmat ért el, kénytelen volt üzletét más
nak átengedni. Miért nem történik ez most is, midőn 
a forgalom már elérte a 3*/4 milliót ? Azonkívül a közön
séges fajták is oly nagy  ott, hogy mig egyészt ezzel 
egyesek kényelmét szolgálják, másoknak kárt okoznak.

A  K A S S A I M. KIR. P É N Z Ü G Y IG A Z G A T Ó S Á G T Ó L
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Árlejtési hirdetmény.
A  nagyméltóságu m. kir. pénzügyministeriumnak 

folyó évi julius hó 4-én kelt 37 054. számú magas 
rendeletével elhatározni méltóztatott, hogy Torna köz
ségben egy dohanynagyáruda felállíttassék. Ennélfogva 
a kassai m. kir. pénzügyigazgatóság ezennel közhírré
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t c s h o g y  Torna nagyközségben felállítandó dohány- 
nagyáruda betöltése céljából ezen in. kir. pénzügy igaz
gatóságnál 11106 évi november hó 2-án d. e 10 órakor 
Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. A felállítandó 
dohánynagyárudanak előrelátható egy évi forgalma 
62081 Korona, a hozzá ta r tozó  dohánykisárusok száma 
72. A dohányanyag beszerzése a kassai kir. kincstári 
dohányáruraktárból eszközlendő. Egyútta l  kijelentetik> 
hogy a fennálló szabályok értelmében az üres tartályok 
beváhása megszűnt és a nagyárus köteles ezen ta r tá 
lyokat a m. kir. kincstári dohányáru raktárból tulaj
donába átvenni. A vállalkozó köteles a ta r tásra  neki 
előszabott minden egyes dohánynemből a pénzügyi 
hatóság által nemenként meghatározandó jelen esetben 
I í- napi forgalomnak megfelelő 22X8 Korona értékű 
dohányanyagot csonkithatlan készletként állandóan 
raktáron tartani, s ezenkívül a szükséglet igényelte 
anyagkészletét is beszerezni, a nagy és avval kapcso
latos kisárudát Torna nagyközségben élénk forgalmú 
helyen — száraz és alkalmas üzleti és raktári helyi
ségben kezelni — azt személyesen vezetni s a fennálló 
szabályokban megjelölt könyveket pontosan vezetni. 
Az árlejtés tá rgyat a versenyzők által az eladás után 
követelt eladási jutalék fogja képezni. A kincstár a 
vállalkozónak tehát meghatározott jövedelmet nem 
biztosít, miért is az eladási dij felemelése iránt későbbi 
kérvények tekintetbe nem vétetnek, sem pedig eset
leges kárpótlási igények nem támaszthatók. A pályázók 
tartoznak 1 Korona bélyeggel és a fent kijelölt meg- 
csonkithatlan 2288 Korona értékű dohányanyag készlet 
összegének megfelelő 10"/0-tóli azaz 228 Korona bánat
pénzzel vagy ezen összegnek valamely m. kir. ad ó 
hivatali pénztárnál való letételét igazoló nyugtával 
ellátott írásbeli zárt ajánlatokat legkésőbb az árverés 
napján 1906. évi november hó 2-án d. e. 0 óráig a 
pénzügyigazgatóság főnökénél benyújtani. Ezen bánat
pénz készpénzben vagy biztositékképcn értékpapírokban 
is tehető le.

Az ajánlathoz csatolandó még az állampolgár
ságot, valamint az erkölcsi magaviseletét, vagyoni álla
potát és a nagykorúságot igazoló bizonyítványok is.

A kitűzött határidő után beadott vagy határozat
lanul szóló vagy távirati ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. A  kik szerződéskötésre nem képesek vagy 
csőd alatt voltak, vagy kik jövedéki kihágás miatt 
elítéltettek, vagy az államegyedárusági tá rgyak  volt 
eladói, ha ily üzletből már elmozdittattak, a verseny
zésből kizárvák. A  vállalkozó köteles a dohányárudát' 
az engedély okmány kézbesítésétől számítandó 2 hóna
pon belül átvenni, ellenkező esetben bánatpénzének 
elvesztése mellett veszélyére és kárára uj verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

Vállalkozó bánatpénze a rendes készlet beszerzé
séig visszatartatik, a többi pályázóknak a tárgyalás 
befejezése vagyis a nagyméltóságu m. kir. Pénzügy- 
minister jóváhagyása  után visszaadatik.

Bővebb felvilágosítást a pénzügyigazgaióságnál, a 
kerületben lévő piiőri biztosok és szakaszoknál szerez
hető. Végre megjegyeztetik, hogy ezen kir pénzügy- 
igazgatóság fentartja magának azt a jogot, hogy  a 
versenyzők között szabadon választhasson, miért is 
•ajánlattevő nem támaszthat igényt azért, mert olcsóbb 
ajánlata el nem fogadtatik.

Szerkeszői üzenetek.
Sch. A. Budapest. IIu elolvassa mai vezércikkünket 

Jutni fogja, hogy el vagyunk szánva véget vélni ennek a 
komédiának. Különben alig van már kistrafikos a fővárosiján 
aki nem tudná mii tartson „A kislraíikosok szakosztályáról*. 
S hogy ezt a „szakosztályt" igy, vagy máskép fogják hívni, 
addig, a nagylralikosok aegise alall fog működni , órájuk 
háláljuk ezért a szédelgéséri a felelősségei.

E. nagytrafikos T. Kz hát hát a hála, melyről két év 
előtti levelében biztositól! bennünket?*

Nagyárus K.-n. Önnek is szól a fenti üzenet.
Mélts. K. min. tanácsos neje. 1. Nagylraíik Vili. kerü ld .  

2. Lukács Sándor osztálytanácsos, pénzügyminisztérium XIII. 
ti. o. :t. A pénzügyminiszter. i .  ÍOÜOOU korona.

St. B. asszony Budapest: Forduljon a frankos szövet
ség ügyészéhez l)r. Faliuli Jenő úrhoz VI., T eréz-körn t 8.

„A szakosztály" több tag jának :  Nem kell ezentúl a 
tagsági dijat bcfizclniök, meri annak a szövetségnek nin
csenek saját alapszabályai.

.......................................... MIMII M U H I .........IMI........MIMII MIMIIM............................ ....................11IIIIMIIIIII11 Ml Ml 111 >

|  szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- I 
|  hánynagyarusok és különlegességi raktárok reszere I 
= ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny s aj - i 
= nos következménye, hogy a dohánynagyarusok és i 
= különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- = 
|  a lkozhatnak  haszonnal a hüvelyek elárusitásával, = 
1 Ezen visszás állapotra segítendő ily' feltételek |  
|  mellett, hozza forgalomba az Elster és Topf cég |  
|  a „Bourbon11 szivarkahüvelyeket, a melyek az |  
I inreális versenyt kizárjak. A „Bourbon11 hüvelyeket I 
|  kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 1 
|  árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az I 
I aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- i 
| vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- I 
|  brucki stb. különlegességi árudák. Elster és T o p f  I 
i lembergi cég kívánatra szívesen szolgál minták- I 
§ kai cs irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és i 
|  különlegességi árudák részére biztosított előnyök |  
: megtudhatók.

........"""".............................. ......................... I............................ „mim!



O e u tsch e r Theil.

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY€“
ORGAN FÜR DAS GESAMiYlTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

IH H A L T  : General versumniUmg <ler (írosslrallkanten. Vermischlc N'achrichlen.

Generalversammlung dér Grosstrafikanten.
In Anwesenheit von ungefiihr zwanzig 

G rosstrafikanten, sowolil dér H aup tstad t wie 
d é r  Provinz, hat am 14. d. M. die General- 
versanim lung des G rosstrafikanten Yerbandes 
stattgefunden.

Wir iibergehen den Inlmlt dicsei' General- 
versam m lung, von dér wir niclit wissen, ob 
sic zu Spassen und Spielereien geneigt vvar, 
uder zu ernsten W irken, wovnn absolute 
nicbts siclitbar war. Delin was soil es lieisen, 
wenn zuui Beginne dér S itzung dér Priisident 
<len A n trag  braclite, den M inister, die Staats- 
secretiire, den M inisterialratli, die Sections- 
riltlie ete. ete. tolegralise.h zu begriissen.

Die H erren welehe diese A uszeichnung 
triffc, wissen ja reelit g u t was sie von dériéi 
•Spoichelleckerei zu haltén habén, wie sie es 
auclt reelit gu t wissen, dass dér H err Priisi- 
dent. niclit dér Eigentliünier, sondern blos 
dér ( ieschattslejter einer Grosstrafik ist, die 
maii eigentlich aussclireiben und andervveitig 
vergeben miisste. Nun. und .ob diese Begrüs- 
sung dér gesaininten Beaintensehaft, welehe 
in dicsér Angelegenlieit dreinzureden habén, 
genügend ist, mii den angestrebten Zweck 
<lie Lizenz dér (írosslralik  aul den eigenen 
Nam en umgesehrieben zu erhalten, zu er- 
langen, das müehten wir bezweifeln.

O harakteristisch fúr den Yerband ist dér 
U m stand, dass es in U ngarn keincn einzigen 
í Jrosstrafikanten gibt, welcher diese \\ tilde 
annehm en wi 11 ; des Ferneren, dass seine ge- 
saininte Verwaltimg aus A ngestellten besteht, 
die ja natürlieh keinerlei Yerant wortung föl
dié Yorgange in denselben, gegenüber den 
F  i n an z- Be 11 ö rd en habén. Ide hauptstűdtischen 
G rosstrafikanten, far delien dér Verhand ja  
•eigentlich da ist und von denen jeder Kin- 
zelne ein sehr bedeutendes Interessé an doni

Bestében des Verbandes hat, sie schalten und 
walten ganz naeli W ilkür und die p aar Gross
trafikanten die einmal im Jah re  liieher kom- 
mén um zu berathen, begnügen sich dam it 
liier etwas gesprochen zu habén, was en t- 
weder gar niclit ausführbar ist, oder niclit 
ausgeführt wird.

Naiv, fást kindisch lantén denn auch allé 
A ntragé und Besehlüsse, welehe diese Körper- 
scliaft fasst. W ie könnte das auch anders 
sein ! An dér Spitze einige höclist abhüngige 
Menschen, die zudem noch geistig geleitet 
werden, von einem jungen Studenten, dér 
gar keine andere Schinerzen hat, 'als an diesel- 
Branclie viel Geld zu verdienen, was soll 
dabei herauskommen. Wítren wir indiseret 
gewesen, so hatte  es jeder schon heute ge- 
wusst, das wir m it obiger Bem erkung Recht 
habén. Alléin, es ist niclit unsere Absicht den 
Sekretair, oder wie er siclit heute nenn t Re- 
dacteur zu schaden, obgleich er es redlich ver- 
dient hiitte. U nd wenn sein B latt, über A ntrag  
des Príisidenten das A intsblatt des \'erbandes 
geworden, so müssen wir beiden Theilen condo- 
lieren. Das ist unsere aufric-htige Meinung.

lm Grunde genommen liatten wir dem, 
wie gesagt, niclit ernst zu nehmendem \ er- 
bande, niclit so viel W orte gewidmet, waren 
wir niclit von zwei Um standen dabei geleitet.

Dér erste liesteht darin, das wir jenen 
M itgliedern des x'erbandes, welehe seiner 
Zeit in Folge unserer Einladung Mitglieder 
(lesselben geworden smd, die \ erpfliehtung 
habén, es auszuspiechen. dass dieser \ ’erband 
niclit lebenstühig und niclit im Interessé 
seiner Mitglieder, sondern im Ganzén 
lur einige hauptstíldtische G rosstrafikanten 
wirkt. dass alsó die M itgliedschaft zu den
selben zweck und nutzlos ist. W ir habén 
unsere Thatigkeit tűr dicsen Verband seiner- 
zeit eingestellt, weil wir dies eingesehen
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und weil mán liinter unseren Rücken 
einen gemeinen Streich begangen hat, welcher 
geeiguet war, sowohl den Verband wie iede« 
einzelne Mitglied desselben zu diskreditiren. 
Un sere W atté ist nur die Feder, nicht aber 
das (íeld. (Hoífentlich versteht mán mis.)

Zweitens befasst sich dieser Artickel des- 
lialb so eingeliend m it dér stattgefundenen 
Sitzung, weil in derselben aberm als die 
„Sektion dér Tabak Kleinverschleisser" zűr 
Sprache kain. Es müge uns gesta tte t sein 
Folgendes zu bem erken.:

Jene Tabakkleinverschleisser, welche sei- 
ner Zeit iiber Aufforderiing ihrer Gross- 
trafikanten ilirem Verbande beigetreten sind, 
sie standén mit Ausnahm e von sechs Traíi- 
kanten sümtlich unter dér Pression ihrer 
Grosstrafik. Samtliclie M itglieder dieses Ver- 
bandes habén erklarf, dass sie die eingezahl- 
ten zwei Kronen blos darum  opfern, weil 
sie die Chicanen dér G rosstraíikantén türchten. 
In  dér T hat sind dieselben auch dem Ver- 
bande dér K leintrafikanten, dér sie in Scliutz 
nelimen wird, beigetreten.

Bei Gelegenheit dér Grosstraíi kantén 
Sitzung hatte  irgend ein Grosstraíi kant die 
weise Bem erkung gem acht, dass Gross- und 
K leintrafikanten zusammengeliören. Dér Mami 
seheint aber selber nicht daran zu glauben, 
welcli’ absurdes AVort er aussprach.

N ein ! Gross- und K leintrafikant kann 
niemals einen Weg wandeln, das ist aus- 
geschlossen. Denn abgeseiien davon, dass 
heute noeh dér Grosstraíi kant ein geí'ahr- 
liclier K onkurent des K leintrafikanten ist, 
besitzt die Institu tion  dér G rosstraiiken tűi
den K leintrafikanten keinerlei Interessé, im 
G egentheil, so lángé es Grossverschleisser 
gibt, kann von einem gesunden Detail- 
geschafte nicht die Rede sein.

Dér Verband dér k. u. Tabakkleinver- 
schleusser wird denn auch dieser Angelegen- 
lieit sehr hald naher treten  und vöm Minis- 
terium  die IJntersucliung verlangen, um nach- 
zuweisen, dass die arm en Klein versohleisser 
die dem Verbande dér G rosstrafikanten bei
getreten  sind, diess lediglich darum  tliun um 
die GeschAftseeiter dér betreffenden Gross- 
trafiken für sich günstíg  zu stimmen. IJnd

— seien wir ott'en — am Ende sind es ja  
blos diese Geschilftsleiter dérén G robheit 
mán íürchtet, oder dérén A\ ohlwollen er- 
kauíen will, wie es auch eigentlieli dicse 
Geschilftsleiter sind, denen es schmeichelt, 
wenn sie jeweiiig Ehrenstellen einnehmen. 
Solclier alberner Ursachen wegen, kann und 
darf aber dér ohnehien sehr bemitleidons- 
werte S tand dér Tabakkleinverschleisser 
nicht zu M itgliedern gepresst werden. Wenn 
die H errschaften durchaiis Vei-band spielen 
wollen und Ehrenilm ter vertheilen, dann 
mügén sie sich anderen Vereinen zuwenden. 
AVir können sie ans jnnerster Uberzeugung 
aufrichtigst versicheren, dass sie von den, 
zu ilmen angewiesenen Kleintrafikanten nicht 
im Geringsten geliebt werden, geschweige 
denn, dass diese ilirem Verbande jahrlich 
einige Kronen gerne schenken. AVir habén 
die Ursachen ihres Beitretens zum V erbande 
genannt. Mán verkenne das nicht.

Vermischte Nachrichten.
Deputation. Jüngster Tagé begab sich eine 

Deputation des Verbandes dér k. u. Tabakkleinver
schleisser zu dem Abgeordneten J)r . W il.h. V á zso n y i  
um ihn von seiner erfolgten Wahl zum l’rásidenten 
des Verbandes in Kenntnis zu setzen. Dér Sprecher 
dér Deputation Priisident Joli. J a m h r ik o v its  dankte dem 
Abgeordneten für dessen bisher bethatigte Muhe im 
Interessé dér Tabakkleinverschleisser und erbat auch 
für die Zukunft das Wohbvollen desselben auch für 
den neuen Verband zu dessen Ehrenprasidenten mán 
einstimmig ihn gewahlt habé.

D r  W ilh . V á zso n y i dankte zuförderst fúr die 
Ehrung die ihn zu Theil wurde und nahm das Ehren- 
priisidium auch dankend an. Er werde, so sagte er 
nicht nur zu jeder Zeit für den Verband (hatig sein, 
sondern auch bei jeder Gelegenheit, \vo den Interessen 
dér Kleintrafikanten Gefahr drohen sollte, seine Stimme 
dagegen erheben. Zűr Überreiclmng des, dem Emanz- 
Minister zu unterbreitende Memorandums erklarte er 
sich gerne béréit. Hierauf verabschiedete sich die 
Deputation von ihrem Ehren-Priisidenten.

Helle Zigarren überall. Die hauptstadtischen 
Grosstrafikanten verkünden triumphirend, dass sie jetz.t 
allén Kleinverschleissern helle Zigarren gében, ja dass 
sie nicht einmai in dér Lage sind ihnen dunkle gébén 
zu können. \ \  ir glauben das gerne und begreifen den 
Schmerz den die Grossverschleisser empfinden tnüssen, 
nichts anderes als helle Zigarren ausfolgen zu können. 
Da trocknet ja ihre ganze Autoritat ein, denn wenn
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mán keine Gnaclen austheilen kann, so sinkt ja bekannt- 
lich auch die Macht. Alléin, die Sache verhalt sich 
leider nicht ganz so und vielleicht wissen es die 
Grossverschleisser selber nicht, dass diese belien 
Zigarren, eigentlich nur wegen grosser Schlamperei 
dér I’rovinz Tabak Magaziné hier sind, wo mán die 
diversen k'abrikate Monate und Jahre láng so lángé 
hegen liess, bis ihr Werth eigentlich ein sehr proble- 
matischer geworden ist.

Gegenwiirtig gibt es im hauptstádtischem Tabak 
Magaziné nicht weniger als achterlei Fabrikate, die 
natürlich so wie sie eintreffen gemischt verabfolgt 
werden. Da es aber unter diesen acht Fabrikaten zu- 
mindest vier gibt, die des lángén Lagerns wegen ver- 
dorben sind, so kann mán natürlich in Hinsicht dér 
hellén Xigarren sehr splendit sein. In den hauptstádti- 
schen Grosstrafiken, das heisst in dérén Kleintrafiken 
wird es dermalen doch nur zwei Sortén Trabuco gébén, 
wie auch zwei Sortén Britanica. Gegenwiirtig braucht 
mán dórt die hellen Zigarren nicht. die überlasst mán 
den Kleintrafikanten. Ebenso wird mán den Klein- 
verschleissern selbst die hellsten 11 Zigarren gébén, nur 
diejenigen nicht, welche die Budapest-Franzstiidter 
l'abrik erzeugt. Und diese sind ja  zudem nocli sehr 
dunkel. Ja, verstehen muss mans coulant und splendit 
zu sein.

Dunkle oder Helle Zigarren. Wenn mán allent- 
halben, in sámtlichen Verschleisslokalen dér Hauptstadt 
diese bezifíern sich auf 1000, nur helle Zigarren erhiilt 
und diese helle Zigarren durch das lángé Liegen bereits 
unbrauchbar und unrauchbar geworden sind, so ist es 
selbstverstandlich. dass mán in den neun Grosstraliken 
die dunklen Zigarren aufkaufen und verlangen wird.

Das Monopol, welches sich daher die Grossver- 
schleisser sonst bei den hellen Zigarren einrichten, ist 
nunmehr ein umgekehrtes. Jetzt monopolisiren sie 
wieder die braunen Zigarren, hauptsachlich aber jene 
Zigarren, welche verkauflich sind und nicht solche, 
welche dem Publikum aufgedrángt werden müssen.

Dér Redacteur dér „Süddeutschen Tabak- 
Zeitung“ l s i t l o r  K a t z  ist am 0 d. M. in Mannheim 
gestorben.

Cigarillos und Zigaretten. In Deutschland ist 
gegenwiirtig die P'rage aufgetaucht, ob die mit einen 
Tabakdeckblatte versehene Cigarillos, wie es zum 
Beispiel bei uns die Hunnia Zigarette ist, als Zigarette 
oder als Zigarre zu betrachten ist. Diese Frage ge- 
w.nnt in Deutschland im Momente aus dem Grunde 
an Bedeutung, weil die Besteuerung dér Zigaretten 
dabci in Betracht konimt, zu welche nach Auffassung 
dér dortigen h'inanzbehörden, clie Xigarillos zahlen soll.

VVir glauben dass die Frage sehr leicht zu Ibsen 
ist, indem wir auf dem Ursprung des VVortes Zigaro 
uberhaupt hinweisen und glauben : Dass die gerollte
Masse Tabak, welche von einem Tabakblatte um- 
w;ckelt ist Zigarre heisst und auch eine solche ist, 
wahrend die aus feingeschnittenen Tabak bestehende

Zigarette, die gefüllt werden, oder von einem Papier 
oder Tabakblatte umwickclt werden muss, gemiiss den 
Namen den mán ihr gegeben, stets Zigarette heisst 
und bleibt. Und ebensowenig wie mán die Zigarre 
Zigarette nennen kanr., ebensowenig geht es an, die 
Zigarette Zigarre zu heissen, auch dann nicht, wenn 
sie ein Steuerobjekt bildet. In österreich und Ungarn 
sind die Zigarillos in die Gattung dér Zigaretten 
eingereiht.

Bleiploniben. Nachdem wir seiner Zeit den 
Gratis-bezug dér Bleiploniben fúr die Grosstrafikanten 
erwirkt habén, kommt ein wackerer Grosstrafikant 
bei Gelegenheit dér am 14. d. M. abgehaltenen Sitzung 
auf die köstliche Idee eine Vermehrung dér geschenk- 
ten Bleiploniben beim Ministerium zu verlangen. Dieser 
komische Antrag wurde auch einstimmig angenommen, 
Wie denn nicht ? Blei kostet heute per Meter Zentner 
70 Kronen und da die Plomben gratis gegeben 
werden — — — Gott wie gescheit !

Die Besteuerung des Zigarettenpapieres.
Abermals tritt die schon so oft ventilirte Frage dér 
Besteuerung des Zigarettenpapieres in den Vorder- 
grund, vielleicht in Verbindung mit dér beabsichtigten 
Besteuerung anderer Objekte, vielleicht auch um dem 
riesigen Zigarettenschnniggel, welcher immer bedeuten- 
der wird, e.n Ende zu maciién. Wie wir erfahren, soll 
das Zigarettenpapier und die Zigarettenhiilsen, in das 
Tabakmonopol irisoferne einbezogen werden, als den 
Verschleiss derselben bloss die 'l'abaktraíikanten aus- 
ueen und diese den Bezug desselben aus den aerari- 
schen Tabak-Magazinen veranlassen müssten.

Diese Idee ist nicht neu und schon des Öfteren 
aufgetaucht, um stets verworfen zu werden, weil 
mán die Sache fúr zu geringfügig Iliéit. Indess, 
dér Staat braucht Geld und wie diess jüngst Herr v. 
Wekerle im Reichstage ausfiihrend erwiihnte, muss 
daran gedacht werden neue Einnahmsquellen zu ge- 
winnen. Eine Schwierigkeit hátte eine derartige Be
steuerung, noch ehe sie bewilligt wurde, zu bestehen 
und das ist die Zustimmung des österreichischen 
Finanz Ministeriums zu dieser Vorlage, nachdem die 
beiden Staatsmonopole in manchen P'ragen gemiiss 
Vertriign gemeinschaftlich vorgehen miissen und die 
in Rede stehende auch eine solche ist. Ob aber, 
angesichts dér gegenwartigen volkswirtlischaftlichen 
Reibereien zwischen den beiden Schwestern Staaten, 
eine derartige Zustimmung zu erlangen sein wird, das 
ist eine Frage an welche das ganze Projekt noch 
bevor es in die Öffentlichkeit gelangt, scheitern dürfte 
vorausgesetzt, dass es nicht auch im Interessé dér 
österreichischen Régié gelegen wiire, dasselbe zu 
fördern.

Tabakausstellung in London. Kiinftiges Jahr, 
im Monate April, findet in London eine Tabakaus
stellung statt. Die Tabnkzeitung >Tabacco« ist be- 
mülit diese Ausstellung zusammenbringen.
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Ajánlat.

A dési kir. pénzügyigazgatóság részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy a felmondás folytán megürült 
dési dohány nagy- és különlegességi dohány és szivar
árudák kezelésének biztosítása végett írásbeli ajánlatok 
utján versenytárgyalás fog tartatn .

Az Írásbeli ajánlatok 11)0(1. évi október hó 31-ig 
déli 11 óráig a dési kir. pénzügyigazgatóság főnökénél 
benyújtandók, melyek a pénzügyigazgatóság által 
ugyanekkor nyilvánosan fel fognak bontatni.

Az ajánlat tárgyát csak a dohány forgalom árán 
járó tözsdíj képezi.

A  jogosítványok elnyerésére annak lesz kilátása, 
ki erre alkalmasnak találtatik és aki százalékokban kifeje
zendő legkisebb tőzsdijt követeli ; mindazonáltal a kincs
tár fentartja magának azon jogot, hogy a versenyzők 
közt szabadon választhasson, miért is egyik ajánlattevő 
sem támaszthat igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el 
nem fogadtatott.

Az eddigi dohány nagy és különlegességi árus, 
aki egyszersmind a bélyeg és váltó űrlapok eladását is 
iw % tőzsdij mellett eszközölte, a nagy áruda kezeléséért 
a közönséges anyag nagybani elárusitása uián l'/mVo

azaz egy egész és két tized százalék, a dohány és 
szivar különlegességi áruda kezeléséért pedig 1 l/a az:iz 
egy ős egy fél százalék tőzsdijt élvezett.

A dohány nagyáruda 1005. évi forgalma a közön
séges anyagot illetőleg 382010 k o r , a fogyasztók 
részére kicsinybeni eladás után közönséges anyagban 
20265 kor. 70 fill., a dohány és szivar különlegességi 
árudának 1908. évi forgalma 58050 kor., végre bélyeg 
és váltó iirlap forgalma 85305 kor. 2.8 fill

A nagyáruda kezelésével a bélyeg és váltoüriapok 
eladásának kötelezettsége lVs"/o eladási jutalék élvezete 
mellett van egybekötve

Az összes dohány és szivar anyag a kolozsvári 
ni. kir. dohányáru raktártól lesz beszerzendő, még pedig 
oly kötelezettséggel, hogy az anyagkészlet szállítására 
szolgáló tartályokat — helyesebben ládákat vállalkozó 
a megállapított eladási ár megtérítése mellett tulajdonul 
átvenni köteles.

A dohány nagy és különlegességi árus a dohány 
nagyárudai ügyvitelre, mellyel mindig kisárulasi jog 
van egybekötve, a nélkül, hogy neki bizonyos jövedelem 
biztosíttatnék, az árulásra beszerzett dohánygyártmányok 
összegétől járó százalékos tőzsdijban részesül, mely 
tőzsdij a szállítási és egyéb kezelési kiadások levonása, 
után annak tiszta jövedelmét képezi.

| A legjobb gyúfa
m
m

m
m

m
m

a legolcsóbb!!
Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

Biztonsági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
Millenium »
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegráf »

SzaloQ gyújtó:
Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil > 
l’earlmatches.

PARVAS S. é s  TÁRSA
V., Hold-utcza 9

L O T T E R  Á S O S T
VI., Kemnitzer-ntcza 10.
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Ezen fajok, kitűnő minőségüknél fogva, több világkiállításon nyertek dijakat 
@5 legntóbb Párisban 1900-ban, Grand Prix-t és arany érmet (Pojatzi eég)

| R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
m  
m
m

12232-906. Nyomatott I.íitilovitz Zsigmond könyvnyomdójában, Budapest VII., Csőmüli-út K).
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