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Uj év.
A század vége felé közeledvén, lia 

visszatekintünk azon újításokra, talál
mányokra, mikben e század oly gazdag 
volt, önkéntelenül szemünkbe ötlenek 
minden téren a irigy kulturális intéz
mények is. Voltak a múlt századokban 
időszakok, a mikor a művészet, tudo
mány és kereskedelem világitó fáklyája 
fénynyel árasztotta be az egész világot; 
valamint voltak olyan időszakok is, mi
kor elementáris csapások vagy háború a 
tudomány-, művészet- vagy kereskedelem
nek már-már rügyedző ágacskáit meg
semmisítette, mire az emberi elme újra 
kezdte kulturális munkájának folytatását.

Mi, e 19. században voltunk hivatva 
arra, hogy a régi idők feledékenységét 
jovu tegyük és aránylag kis iao alatt a 
kulturális előrehaladást sok század mun
kájával gazdagabbá tenni.

Igen kiváló példa erre a könyvnyom
dászat, melynek teljes művészi kibonta
kozása e század munkája. A könyv
nyomdászatot és a vele szoros kapcso
latban lévő hirlapirást bátran nevezhet
jük e kulturális munka fáklyavivőjének, 
mely csak e kölcsönzött fénynyel volt 
képes ennyire hatalmassá lenni. A mi
kor még csak egyesek, vagy egy igen kis 
kör vehetett tudomást valamiről, nem 
virágozhatott úgy a művészei, állam
bölcselet, tudomány, főleg pedig a keres
kedelmi tudomány, mely ma a nyomda
festék áldásos működése következtében 
nagyban virágzik.

Nagy befolyással volt a kereskedelem, 
művészei, és ipar felvirágzására a szak- 
hirlapirodalom, mely az utóbbi 25 év 
alatt körülbelül az összes szakmákban 
elhatalmasodott. És valóban nincs olyan 
szakközlöny, a mely nem lenne egy 
vagy más irányban hasznos tevékeny
ségű. A szakközlöny szélesbili az érde
kelt olvasó látókörét, vigyázva össze- 
hordogatja a köveket ugyenkinl, mely a 
hatalmas épülethez szükséges, tanit, har
czol, megvéd, szóval hasznos ép úgy 
egyesekre, mint az összességre nézve és 
miután czélja, hogy egy bizonyos szak
mát a lehető legmagasabb niveaura 
hozzon, szolgálja és előmozdítja a kul
túrát is. Ha egyesek a propagált eszmék

fölé helyezik magukat, se baj, a szaklap, 
melyet szakemberek olvasnak és Írnak, 
megköveteli az eszmecserét s ennek kö
vetkezményei a javítások minden téren, 
a tudomány, művészet és kereskedelem 
felvirágozása.

Ezen szempontból indultunk ki lapunk 
alapításánál. Előttünk volt egy szakma, 
melyet az ország 42.000 polgára művel, 
olyan polgárok, kiknek eddig még nem 
volt menedékhelyük, de veto-joguk sem, 
ha érdekeiket érintették s szükségük 
volt szócsőre is, hogy illetékes helyen 
meghallják panaszukat, kérésüket. Ehhez 
járult még, hogy az elárusitás nagyon 
szomorú képet nyújtott és minden ujitás 
az árusok hátrányára szolgált s hogy 
inkább rosszabbodott, mint javult a 
helyzet.

Feltétlenül szükségesnek tartottuk te
hát egy szakközlöny létesítését, tekin
tetbe véve az árusok lekötelezett hely
zetét a doliány-egyedárusággal szemben, 
mely a tiszta igazságot sokkal inkább 
mondhatja ki, mint maguk az árusok. 
Nem feledkeztünk meg a nehézségekről 
sem, melyek mindenütt elénk fognak 
torlódni, miután feladatunk volt mindkét 
fél megelégedését kivívni. Még egyet kí
vánunk megemlíteni, a mi annak idején 
arra ösztönzött, hogy e szaklapot kiad
juk, t. i. a nagyárusokat a többi nagy- 
kereskedők sorába kívántuk sorozni, kik 
eddig néni tartották a nagyárus üzlet
menetét a magukéval egyenrangúnak ; 
valamint azon óhaj is, hogy a nagyárust 
az államkincstár azon üzletembernek te
kintse. kik a dohányáruk óriási forgal
mát, évente 50 millió fii értékben, a 
legkiválóbb módon elősegítik. Szemünk 
előtt volt továbbá, hogy a kisárust úgy 
a felettes hatósága, valamint a publikum 
is azon ' tiszteletben részesítse, melyet 
minden tisztességes, törekvő és szorgal
mas kereskedő megkövetelhet.

Minden pártatlan ember kritikájára 
bizzuk annak megítélését, vájjon azelőtt 
is minden úgy volt-e, mint most. Bárki 
is megmondhatja, a ki e szakmát már 
évekkel ezelőtt is ismerte, hogy vájjon 
nem észlelhető-e mindenütt előmenetel. 
Hogy a „Dohányárusok Közlönye" ehhez 
mennyiben járult, azt nem akarjuk itt 
jelenleg firtatni. Szerénységünk azonban

annyira nem mehet, hogy, főleg a nagy
árus urakat, arra ne figyelmeztessük, 
miszerint törekvéseinket nem méltányol
ták annyira, a mennyire az a saját ér
dekükben szükséges lett volna. Magyar- 
ország szakközlönyeinek számát egygyel 
szaporítottuk, a mely a többihez méltán 
sorakozhatik. Főleg a nagyárusok hasz
nára van ezen publiczistai tevékenysé
günk. Csakis a vak tagadhatja ezt, vagy 
a ki ezen szakmával nem törődik. Fáj
dalom, még vannak olyan árusok, kiket 
az összeség baja nem érdekei és stoikus 
nyugalmukból csak akkor serkennek kissé 
életre, a mikor az ő házuk ég. Titkos 
irigységgel nézzük gyakran ama szak
közlönyöket, melyeknek olvasói az alsó 
néposztályból kerülnek ki s csodáljuk, 
hogy mily szívósan és kitartóan segélyezi 
szellemileg és anyagilag az ő közlönyét. 
Szándékunk csak az volt, hogy rámutas
sunk azon tényekre, melyekkel az előre
jutás igen bajos s jelezzük ama hálátlan
ságot is, melyet egy lappal szemben 
mutatnak, a mikor tudják egyszersmind 
azt is, hogy nem igen hoz az arany 
gyümölcsöt, egy oly szakmában, melynek 
az összes szakmák között talán leg
inkább volna arra szüksége, hogy a 
publicistika előre segítse.

Egyszersmind kötelességünknek tartjuk, 
hogy köszönetét mondjunk ama nagy
számú előfizetőinknek s olvasóinknak, kik 
kezdettől mindig oldalunk mellett voltak, 
hogy újabb meg újabb olvasókat s elő
fizetőket gyűjtsenek az ő ügyük képviselő
jének, a „Dohányárusok Közlönyéinek. 
Ezen lap ma a (i. évfolyamába lép s 
visszatekintve, büszkén mutathat ama 
tényekre, melyek itt lettek először meg
pendítve s úgy valósultak meg. A „Do- 
hányárusok Közlönye" továbbra is a jó 
ügy szolgálatában marad, mint az igaz
ság barátja s a basáskodás ellensége.

Üdvözöljük tehát olvasóinkat ez év 
kezdetén, üdvözöljük a nekünk minden
ben segédkezet nyújtó hivatalnoki kart. 
Áldassék ama kéz, mely az igazság, 
az előrehaladás és humanitás szolgá
latában működik.

B o ld o g  ú j é v e t !
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Nagy- és kisárus-szakértők.
Am a üdvös tény, hogy a  m. kir. dohány

m onopólium  a gyártás és eladás ügyét egymás
sal oly szoros kapcsolatba hozza, eszünkbe 
ju tta t  egy álta lunk  évekkel ezelőtt eredm ény 
nélkül v ita to tt tém át,

Régelm ult időkben, am időn még nálunk az 
osztrák dóhányegyedáruság létezett, szükségesnek 
látták időről-időre a  pénzügyi biztosságokhoz 
kérdőiveket küldeni, hogy egyik-másik fajtát 
m iért nem  szeretik.

T udom ásunk szerint ezen p rax ist meg is ta r 
to tták  m ind e m ai napig, de m indinkább keve
sebb meg kevesebb le tt és a  lehető legkönnye- 
débb m ódon feleltek is reá. így pl. évek előtt, 
a  72 kros czigaretták k iadásánál az árudákban 
k iad a to tt a rendelet, m iszerint kérdezzék meg 
a  vevőktől, hogy ezen fajták hogy izlenek. Mi
u tán  azonban ezen czigaretták consum álói leg
inkább am a kiskorú em berekből áll, kik még a 
szopás és a  czigarettázás között vannak , a fe
lelet sem mikép sem lehetett kedvező, m iután 
tudvalévő dolog, hogy az első czigaretta soha
sem  jó. így még több példát em líthetnénk, a 
hol e kérdések elé sok akadály gördült, m ert 
nem  volt a  helyes forrás, m elytől a helyes fe
leletet elvártuk  s m iután  ezen m ódja a szak- 
vélem ény kikérésének nagyon helytelen.

E zért iditványoztuk annak  idején, hogy az 
ország jelentősebb kis- és nagyárusai közül 
neh án y a t nevezzenek ki, a  kik aztán  időről- 
időre szakvélem ényöket a  kérdezett fajtákról 
beadnák. S m iután  az árusok  a leghivatottabbak 
a rra  nézve, hogy vélem ényt m ondjanak  valamely 
gyártm ány jóságáról, egy fajta forgalm i csökke
néséről stb ., az ügynek ez nagy h asznára  lenne.

M inden szakm ában vannak m a szakértők, 
kik szakm ájuk legelőkelőbb képviselői s igy évek 
ó ta  sikerrel m űködnek e téren. Csodálatos, hogy 
az állam  e legnagyobb és legjövedelmezőbb 
kereskedelm i ágánál nem akarják  ezt m egvaló
sítani. T alán  nem  hisznek eléggé az árusok 
lelkiism eretében, vagy ta lán  azért, m ert m in
dent, a  m i e szakkal összefügg, hivatalos titok
k én t szigorúan őrzik, az okot valóban nem  tu d 
ju k . A zt sem m i esetre sem concedálhatjuk 
azonban, hogy azért nem  létesítették  ez intéz
m ényt, m ert a r ra  még szükség nem volt. 
E nnek szükségessége nyilvánvaló s nem  értjük, 
hogy eddig még nem  létesült, m iu tán  még csak 
pénzbe sem kerül. Rem éljük azonban, hogy 
ezen újítás is, m in t sok más, nem sokára létrejön.

K ár, hogy ezen újítás, m elyet gyorsan kel
lene létrehozni, m ajd csak akkor létesül, am ikor 
m ár a  legnagyobb szükség kényszerit rá. Ha 
m ajd  a  forgalmi k im utatásokban a számok 
m indinkább kevesebbet fognak m uta tn i, m ajd 
akkor.

De h á t vájjon m ire várunk?

Vegyesek.
A magunk ügyében. Lapunk 6 évfo

lyamának 1. száma ime meghozza a német 
szöveget is. Ezen nyitás oka főleg az volt, 
hogy az ország különböző részéből kap
tunk erre nézve felszólitást. Fölöslegesnek 
tartjuk megemlíteni, hogy tisztén az ügy 
érdekében cselekedtünk eme változtatásnál, 
miután a dohányárusok nagy része német 
vidéken lakik, miáltal ezeknek is lehetővé 
vau téve a kitűzött czél érdekében való 
küzdés. A hazafias czél, melyet szemünk 
elől soh’se tévesztünk, miután nem szen
ved csorbát, miután a németül olvasó a 
már egyszer olvasottat nyelvünkön után-

H Á N Y Á R U S O K  K Ö  Z L Ö N Y E ______ _____
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olvashatja s igy a szeretett magyar nyel
vet megtanulja. Reméljük, hogy ezzel az 
ügy is, meg a „Dohányérusok Közlönye" 
is csak nyerni fog s olvasóink sorába 
ezentúl még többen fognak sorakozni. 
Előre is fogadják üdvözletünket !

TrabuCCO. Nem tudjuk, hogy hol ter
mett ama dohány, melyből a Trabucco 
készült, de sejtjük. A mező ama részén 
bizonyosan megszakadt nehány gázcső és 
inficiálta az egész környéket, miután azon
ban ezen terület termékenyítésére kanális
cső is szükséges, valószínű, hogy az is 
megszakadt s ezen körülményről jó ideig 
nem tudtunk semmit. Mindehhez járul 
még, hogy ezen területek jó ideig szemét 
lerakódó helyül szolgált a cserzőknek. 
Csakis igy képzelhető el, hogy ott olyan 
dohány termett, melynek aromájában meg
találjuk a gáz, kanális, bőr és több emberi 
és állati hulladék szagát. Fájdalom, ezen 
szagok nem egyesülnek egy egységes aró- 
mává, miután ez esetben mégis égy elvi
selhető szagot éreznénk, ellenkezőleg ezen 
szivarok szívásánál megemlékezik az ember 
a fennt említett többféle aromáról, vala
mint arról is, hogy a természetben semmi 
sem vész el. Azon Trabucco, melyet egy 
év óta szivünk, megérdemelné a kivitelt. 
Minálunk úgy látszik nem igen értik és 
nem is akarják elismerni. Ezen nézet kife
jezését hallják a dohányárusok nap nap 
után oly hízelgő kívánságok kíséretében, 
melyeket reprodukálni nem akarunk s 
melyek teljesítése bennünket szomorúan 
érintene. Egy kívánságunk azonban igenis 
van s ez az, hogy ezen fenntemlitett do
hányból készült Trabuccokat semmisittesse 
meg a m. kir. dohány-jövedéki igazgató
ság, hogy a régi Trabucco hírneve, mely 
oly sok éven át fentartotta magát, csorbát 
ne szenvedjen. Úgy hisszük, hogy evvel 
a kincstár csak nyerne, miután a Trabucco 
ez idei forgalma sokkal kevesebb, mint 
a múlt évi. Még egy kívánságunk lenne 
t. i., hogy a megsemmisítés ne történjék 
tűz által, de ha igen, az esetben tudósít
sanak bennünket, hogy oly helyre mene
küljünk, a hová ez az elviselhetetlen szag 
nem terjed.

Az osztálysorsjegyek, melyek forgalma 
az első osztályban igen nagy volt, sok 
árust arra birt, hogy utána rendeljen fix 
számlára. Már a második osztálynál keve
sebben vettek s most a harmadik osztály
nál még kevesebben, miután a sorsjegyek 
sokkal drágábbak. Nem kétkedünk, hogy 
ez a többi húzásnál még fokozottabb mér
tékben lesz igy. Ezzel szemben figyelmez- 

| tétjük az árusokat, miszerint a második 
sorsolásnál járjanak el igen elővigyáza
tosan és ne beszéltessék reá magukat, be- 

| szédes ügynököktől nagyobb mennyiségű 
sorsjegyek átvételére. Valószinüieg mái1 a 
legközelebbi időben fognak ilyen ügynö
kök jetentkezni, hogy az árusokat a maguk 
részére biztosítsák. Az első sorsolás alkal
mával láttunk egy pár ilyen vétel és át

viteli szerződést, melyek az illető árusok 
czélszerütleri gondolkodását legjobban jel
lemzi. Gondolják meg, hogy fix számlára 
még a legutolsó pillanatban is kapnak 
sorsjegyet, de a ezéget igenis meg kell 
választani, a melytől sorsjegyet vásá
rolunk.

Kereskeilelmi szerződés Japánnal. A zok a  
tá rg y a láso k , m elyek  A usztria -M ag y aro rszág  és 
lapán m eghatalm azottal k ö zö tt m ajdnem  k é t 
esztendőn á t fo ly tak , végre, m int a  félh ivatalos 
F re m d en b la tt je len ti, m egállapodásra  v eze ttek  
és a  m eghata lm azo ttak  m ár alá is Írták  a 
szerződés te rv eze té t. Japán és A u sz tria -M a g y ar- 
ország  keresk ed e lem  politikai v iszonyát az 18(58. 
okt. 10-én k ö tö tt  szerződés szabályozta , m ely  
azonban m inden esztendőben  m eg v á lto z ta th a tó  
volt és sem m iféle v ám kedvezm ényeket nem  
nyú jto tt. M inthogy azonban Japán időközben a  
legtöbb kedvezm ényen  alapuló  szerző d ések e t 
k ö tö tt, A u sz tria -M a g y aro rsz ág ra  is szükségessé 
vált, hogy  Japánhoz való  k ereskedelem po litika i 
v isszonyát ú jjáa lak ítsa  A  tá rgyalásoknál az 
okozo tt sok  n ehézséget, hog y  Japán a vám - 
k edvezm ényeket ahhoz köti, hogy az illető á ru  
kivitele eg y  b izonyos ö sszeget érjen el. E z t 
ped ig  bajos volt k im uta tn i, m ert A usztria-M a- 
gyaro rszág  jap án i k iv ite lének  legnagyobb  részé t 
külföldi k ikö tök  és külföldi b izom ányos ezégek  
közvetítik . E zek a  n ehézségek  azonban m eg
szűntek és az uj szerződés m ár A u sz tria -M ag y ar- 
prszágnak  v ám k ed v ezm én y e k e t is b iztosit, tö b 
bek közö tt zsm áncolt ed én y , lám pa, fabútor, 
üveg és p o rcze llán á ru k ra  nézve. A z uj szerző
désnek a  leg több  k ed v ezm én y  b iz to sításá ra  vo- 

| natkozó része a ratifikálás u tán  6 h ó nap  m úlva, 
i a  többi m egállapodások  ép en  úgy m in t a  tö b b i 

állam ok szerződései csak  akkor lépnek  é le tb e , 
h a  Japánban  é le tbe  lépnek  az igazságügyi r e 
formok.

Száz esztendős adósság. P est város tan ácsa  
a m últ században  könnyen seg íte tt m agán , ha 
a  pénztárából kifogyott a  pénze. K idobo lta tta  
Pesten  és B udán , hogy a  kinek kölcsön ad n i 
való pénze van, az vigye a városházára , a hol 
szívesen fogadják. 1796. áprilisában  is dobszó 
m ellett ad ták  közhírré, hogy P est városának 
k iü rü lt a pénzes fiókja. Egy budai polgár, 

: Kic-treiber A ntal, 2100  fo rin to t vili a  tan ács 
segítségére s 1796. úpr. 13-án  m egkötö tték  a 
kölcsön levelet, a  m ely szerin t K ietreiber A ntal 

1 öt százalékot kap  a  pénze u tán . K ietreiber halála 
u tán  tia, K ie tre iber Ferencz  vette föl a  k a m a 
tokat 1879. ju liu s  elsejéig. Azóta senki sem  
jelen tkezett a kam atért. A főszám vevő m ost 
e lő terjesztést te t t  a tanácsnak , hogy az elö ljáró
ság u tján  kutassák  ki K ietreiber tö rvényes ö rö 
köseit s fizessék vissza a 2100 fo rin ta d ó s sá g o t, 
m ert az nagyon drága  pénz.

Szerkesztői üzenetek.
A. B. R.-ben K ap tu k  levelét, de ta r ta lm á t 

nem érte ttü k  meg. Mit é r t  ön biz. eng. nagy
áruda a la tt V Ki ad ja  meg ehhez a  a priv ilégiu
m o t?  T a lán  ön ta lá lta  föl a  n ag y árudák  inst.i- 
tu ti ó ját ?

K. T. Sz.-ben. N em  ism erü n k  ily ren d e le te t 
s kétkedünk ab b an , hogy ilyen létezik.

W. W. P.-ben. Régi dolog, hogy erőszakkal 
sem m ire  sem m együnk. M inden jogtalanságnak  
meg van a tö rvényes orvossága.

H. K. Bpest. H a Öntől függne, m inden h ázban  
lenne d o h án y áru d é  ; a rró l azonban m ások g o n 
doskodnak, hogy ez igy ne legyen. Ha önnek  
m agának lenne trafik ja, nem  beszélne igy.

Sch. NI. Bpest. E rről az ön kerületének pénz
ügyi b iztosa v ilágosíthatja fel.

F J. Bpest. N álunk m indenkinek  m eg van az 
a  szabadalm a, hogy bolond legyen. Ezért azt az 
illetőtől nem  veheti rossz néven.

Segédszerkesztő : Holtai Nándor.
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„D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö ZLÖ N YE^
( O R G A f 4 D É R  T A B f l K  G R O S S -  U H D  K L i E l H V E R S C H L » E I S S E R  U jM G A R N S . )

I N H A L T i  Ein neues Jahr. Gross- und Kleintrafikanten-Experten. — Vermischtes; — Briefkasten dér Kedaktion. - - Annonce.

Ein neues Jahr.
An dér Neige des Jahrhunderts stehend 

und einen Blick zurückwerfend auf die 
Errungenschaften die dasselbe zu ver- 
zeichnen im Standé ist, drílngt sieh Jedem 
dér immense Fortschritt auf allén Gebieten 
kulturellen Schaffens ganz von selber auf. 
Gab es auch in frílheren .Jahrhunderten 
hüufig Epochen, wo das Feuer kiinstle- 
rischen, gelehrsamen, handelswissenschafl- 
lichen und industriellen Strebens macidig 
ílackerte, so zerstörten nicht selten elemen- 
tare und kriegerische Ereignisse die i 
keimende Saat und stets von Neuem be- ! 
gann dér menschliche Geist. sein kulturel- 
les Werk zu beginnen.

Unserem, dem neunzehnlen Jahrhun- 
dert, war es vorbehalten, die Versaum- 
nisse langst verseliwundener Zeiten ein- 
zubolen und in einem verhaltnissmassig 
geringen Zeitraume den kulturellen Fort- ; 
schritt ura viele Jahrhunderte vorwarts zu 
zu brill gén.

In hervorragender VVeise hat hiezu die i 
Buchdruekerkunst, déren eigentliches Ent- 
falten in dieses .lahrhundert hiúéin falit, 
beigetragen. Die Buchdruekerkunst und 
die mit ihr in engster Verbindung ste- 
hende Presse könnte mán als Fackeltragcr 
bei dem grossen Kulturwerke bezeichnen, 
das sich nur durch das verliehene Licht. 
so machtig emporzuschwingen vermochte. | 
Das was in frtlheren Zeiten Einzelnen 1 
oder höchstens einem sehr beschranklen 
Kreis zűr Kenntniss gelangen konnte, das : 
erfahren heute Millionen Menschen ver- 
mittelst dér DruckersCbwílrze und die 
segensreiclien Folgen davon dokumentiren 
sich in zahllosen BetlUltigungen staats- 
mannischer Weisheit, künstlerischen und 
gelehrten Wirkens, humánén Strebens, j 

aber allén voran bandelswissenschaftlicheri 
und industriellen Fortschrittes.

Eine Errungensehaft von machligem 
Einflusse auf Handel, Industrie, Kunst I 
und Wissenschaft ist die Fachpresse, die 
in den letzten 25 Jahren sich so ziem- 
lieh sammtlicher Fachcr bemaebtigt hat, 
Facher, denen an ein Gedeihen ihrer 
mannigfachen Interessen gelegen ist. Und 
in dér That! Es gibt kein einziges Faeh- 
blatt, das nicht in irgend einer VVeise 
ntltzlieh wirken wtlrde. Das Fachblatt 
erweitert den Gesichtskrcis des hiefür 
empfangliehen Lesers, es tragt sorgsam 
die Steinchen zusammen die zűr Auf- 
führung des Gesarnmtbaues nothwendig 
sind, es helehrt, es kampft, es vertheidigt, 
kurz es ntltzt ebenso dem Einzelnen, wie 
dér Gesammtheit und da es ein bestimm- 
tes Fach auf die möglichst erreichbare 
Höhe zu bringen bestrebt ist, dient es 
auch in eminenter VVeise dér Kultur. 
Mag dér Einzelne auch hauflg sich in 
seinem Eigendünkel tlber die propagirten 
Lehren stellen, was thut’s 1 Ein Blatt, 
das von Fachinteressenten gelesen wird, 
fordert unwillktlrlich den Gedankenaus- 
tauscli heraus und die Konsequenz dessen 
.'tusserl sich in manigfachen Verbesserun-

gen, Neuerungen und fortschrittlichen ! 
Wirkens.

Von dicsem Gesichtspunkte aus habén 
wir auch die Begründung unseres Blattes i 
seinerzeit betrachtet. Wir sahen vor uns i 
einen Beruf, dem nicht weniger als | 
42,000 Staatsbürger angehören, Staats- j 
bürger, die bisher keinen Zufluchtsort j 
halton, wenn ihre Interessen tangirt wur- i 
den, und die eines Sprachrohres bedurften, 
um ihre VVOnsche geeigneten Ortes zu 
Gehör zu bringen. Dazu kommt noch dér 
Umstand, dass es auf dem Gebiete des 
Verschleisswesens so ziemlich trostlos aus- 
sali, dass jede Neueinrichtung zuvn Nach- 
theile dér Verschleisser geschaffen wurde- 
dass nichts verbessert, vielrnelír ver, 
schlechtert wurde. Wir fanden es für 
dringend nothwendig, gerade in Anbe- 
tracht des Abhíingigkeitsverhilltnisses, in 
vvelchem die Verschleisser zu dér Tabak- 
Regie stehen, ein Organ zu schaffen, das 
eine offenere und freiere Sprache zu füh- 
ren weiL mehr in dér Lage ist, als es 
die Verschleisser vermögen. Wir verkann- : 
ten die Schwierigkeiten keineswegs, die I 
sich uns allenthalben enlgegenstemmen 
werden, zumal wir auf beiden Seiten zu 
wirken die schwere Aulgabe haltén. Und 
noch Eines haltén wir zu ervvalinen, was , 
uns zűr Herausgabe dieser Blíltter seiner- I 
zeit bewog. Es war dér Wille. den Gross- 
tratikanfen in die Reihe jener Grosshand- I 
ler eingefügl zu sehen, die bisher ihr I 
geschítftliches Wirken nicht gleichwerthig | 
mit den ihren betrachteten ;  dér Wunsch, j 
die Grosstraflkanten von Seite des Finanz- ! 
Aerars als diejenigen Gescháftsleute be- 
Irachtet zu sehen, die den horrenden Ab- I 
satz dér Tabakprodukte im Betrage von 
50 Millionen Gulden in hervorragender 
VVeise fördern. Wir haltén ferner vor 
Augen, dass die Kleinverschleisser sowohl 
von Seite dér Behörden, als von Seite 
des Publikums jener Achtung würdig ge- 
haltén werden sollen, die ein fleissiger, 
strebsamer, ehrenhafter Beruf zu fordern 
berechtigt ist.

Wir überlassen es jedem Unbefangenen 
darüber ein Urtheil abzugeben, ob dies 
alles auch früher so war, wie es heute 
ist. Wir überlassen es Jedem. dér diese 
Branche auch vor Jahrzehnten gekannt 
hat, sich ein Urtheil zu Iliiden, ob nicht 
Vieles besser geworden, öli nicht überall 
ein Fortschritt sichtlmr, wohin mán blickt. 
Inwieferne dér , Dohányárusok Közlönye" 
hiezu díis Seinige beigetragen, das unter- 
lassen wir bescheidenerweise hier zu er- 
örtern. Keineswegs aber darf unsere Be- 
scheidenheit so weit gehen, dass wir 
vornehmlich den Ilerren Grosstraflkanten 
den Vonvurf ersparcn könnten, dass sie 
unsere Bestrebungen nicht in jenem 
Masse würdigen, wie es in ihrem eigenen 
Interessé Noth thíltc. Wir babén Ungarns 
Fachpresse durch ein Blatt vermehrt, das 
dér modernen Publizitilt würdig aingereiht 
werden kann. Namentlich die Grosstraíi- 
kanten sind es, denen diese publízistische 
Thtltigkeit in reichem Masse zu Gute

kommt. Nur wer mit Blindheit geschlagen, 
oder Derjenige, den dér Beruf und alles 
was drum und dran hilngt nicht küinmert, 
wird diese Thatsachen leugnen. Reider 
gibt es ja noch immer einen grossen 
Theil solcher Verschleisser, die nur dann 
aus ihrer Gleichgiltigkeit gerütlelt werden, 
wenn, wie dies in früheren Jahren hilufig 
geschah, ihr eigenes interessé gefahrdet 
erschien. Dann freilich ist mán zu jedem 
Opfer sehr gerne hereit, doch früher nicht. 
Mit Neid sehen wir híluflg auf das Gedei
hen solcher Fachbliltter, dérén Berufs- 
trüger zu dér gering-sten Klasse des Prole- 
tariats zölden und bewundern, mit welcher 
Anhitnglichkeit und Ausdauer dieser Plebs 
seine Presse in jeder möglichen Weise 
unterstützt. Doch wozu sollen wir weiter 
über Dinge sprechsn, die Jedermann ohne- 
hin kennt. Unsere Absicht besteht ledig- 
lich darin, jene Thatsache zu kennzeich- 
nen, wodurch ein Vorwürtsschreiten nur 
schwer möglich ist und jene Undankbar- 
keit zu brandmarken, mit welcher einem 
Blatté begegnet wird, das sich in warmer 
Weise bemüht —  ohne irgendwie goldene 
Früchte zu erwarten —  für die Interessen 
eines Standes einzutreten, dér es wahrlich 
unter allén Berufsklassen am Nöthigsten 
hat, dass sich eine Publizistik derselben 
annimmt.

Gleichwohl können wir es uns nicht 
versagen, jener wackeren Schaar Anhiinger, 
die seit Begründung unseres Blattes treu 
zu uns stehen, die es nicht unterlassen, 
wo es nur angeht dem Blatté neue An- 
hönger zu werben. unseren besten Dank 
auszusprechen. Das Blatt, welches heute 
in den sechsten Jahrgang seines Bestehens 
tritt, hat seine Existenzberechtigung nicht 
nur erwiesen, sondern es kann auch mit 
gerechtem Stolze auf solche Schöpfungen 
zurückblickeu, die dadurch ins Leben 
traten, weil sie hier angeregt. wurden. 
Dér „Dohányárusok Közlönye" wird daher 
auch ferner im Dienste dér gerechten 
Sache wirken, er wird unbekümmert. nm 
die Indolenz solcher Leute, die, dank 
irgend eines günstigen Geschickes, nicht 
darauf angewiesen sind ihre Berufsinter- 
essen zu wahren, auch ferner ein Freund 
jeder Gerechtigkeit. ein Feind jeder Ueber- 
liebung, jeder Paschawirthschaft sein. 
Und so liegrüssen wir zu Jahrbeginn allé 
unsere geschatzten Leser, indem wir 
ihnen aus dér Tiefe unseres Herzens 
Glück wünschen. Und so wünschen wir 
auch, in dankbarer Anerkennung dér 
uns zu jeder Zeit in liebenswürdiger 
Weise unterstützenden Beamtenschaft, 
dieser ein frohes glückliches Jahr. Möge 
dér Segen auf jegliche Hand ruhen, die 
im Dienste dér Gerechtigkeit, des fort
schrittlichen Gedeihens, (ler Humanitat 
wirksam i s t !

Prosit Neujahr!



D O H Á N Y Á R U S O K K Ö Z  L Ü N Y E

Gross- und Kleintrafikanten- 
Experten.

Die rege Thátigkeit, welche die k. u. Tabak- 
Regie entwiekeit, indem sie die Tabak- und 
Zigarren-Fabrikation mit dem Verschleisswesen 
eng einander zu knüpfen W illens ist, dieser 
Umstand bewegt uns nochmals a u f  ein Thenia 
zurückzukommen, das wir vor Jahren des ö fte- 
ren erfolglos besprachen.

In lángstvergangener Zeit, als das österr. i'a- 
bakmonopol in Ungarn existirte, empfand mán 
das Bedürfniss, von Zeit zu Zeit an die Finanz- 
Commissariate Fragebogen zu senden, des Inhal- 
tes, warum  diese oder jene Sorté im Ver- 
schleisse zurúckgehe, oder ob eine neueinge- 
íüh rte  Sorté sich dér Beliebtheit erfreue etc.

Unseres Wissens nach wurde diese Praxis 
beibehalten, nur mit dem Unterschiede, dass 
diese Fragebogen immer seltener w urden und 
háufig in sehr leichtfertiger Weise beantwortet, 
an die Absendestation zurückgelangter So wurde 
z. B. vor Jahren bei Ausgabe dér Láfeurretten 
á V* Kreuzer in den Trafikén dér Aúftrag 
ertheilt, die Kunden, welche diese Sortén consu- 
miren, um ihre Meinungsabgabe bezüglich Güte 
derselben zu befragen. Da jedoch diese Klasse 
von Kunden zumeist aus m inorenrun Leuten 
besteht, die noch zwischen dér Saugflasche und 
dér Zigarrette schw anken, konnte dieses Ziel nicht 
erreicht werden, zumal die A ntw ort dieser 
Herrschaften nicht günstig gelautet hatte, nach- 
dem die erste Zigarrette bekanntheh schlecht 
anschlügt. Und so könnten wir auch noch an- 
dere Füllé anführen, wo dér W unsch, die Güte 
eines Fabrikates zu eruiren, auf manigfache 
Hindernisse gestossen war, denn stets war es 
die unrechte Quelle bei dér mán Nachforschun- 
gen hielt, ganz abgesehen davon, dass diese Art 
dér Experten-Abgabe eine höchst unpraklische ist.

Aus dem Grunde habén wir auch, wie er- 
w&hnt, schon des Öfteren den W unsch geáussert, 
dass eine Anzahl dér bedeutendsten Gross- 
und Kleinverschleisser Ungarns e rnann t werden 
mögen, welche von Zeit zu Zeit ihre Meinung 
in dériéi D.ngen abzugeben hátten. Die solcher 
A rt ernannten Experten würden gewiss ihre 
Aufgabe sehr ernst erfassen und ausführen, und 
da sie Diejenigen sind, welche am berufensten 
erscheinen öber Verschleissverhiiltnisse, die Güte 
eines Fabrikates, den Grund eines Rückganges 
einer Sorté Auskünfte zu ertheilen, so würe dér 
Sache ein nicht untersch&tzender Dienst erwiesen.

Auf allén Gebieten dér staatlichen Verwaltung, 
so die dem Kultus-, Handels-, Justiz- und

A ckerbaum inisterium  unterstehenden Fácher, 
gibt es lieute Experten, die aus den vornehm - 
sten Berufstrügern rekrutirt, seit Jahren  schon 
mit Erfolg ihres Amtes walten. Und m erkw ür- 
dig, gerade auf diesem grossen, eintraglichsten 
industriellen Gebiete dér staatlichen Verwaltung 
will mán sich zu dieser Ansichl nicht bekennen. 
Ist es, „ dass mán das Verstfindniss und das 
Fachwissen dér Grosstrafikanten unterschützt, 
oder ist es, weil m án fást alles, was mit l á 
bak und Zigarren nur irgend in Berührung 
konirnt, angstlich, als ein Amtsgeheimniss hütet, 
wir wissen den Grund nicht. Keineswegs wollen 
und können wir aber annehm en, dass mán 
eine solch bequeme, praktische und nutzen- 
bringende Institu tion  aus dem Grunde nicht 
schattl, weil inán die N othw eniigkeit dessen 
nicht einsieht. Wie wir oben erw ühnt habén, 
liegt diese Nothwendigkeit auf dér H and und 
so nahe, dass wir es nicht begreifen können, 
warum m án sich so lángé weigert, eine lür das 
Tabakm onopol unerl&ssliche Neueinrichlung zu 
schafTen, die zudem noch keinerlei Kosten ver- 
ursachen wurde.

Doch, wir hoffen, dass auch diese Neuerung 
gleich so Mancher, die wir in Anregung gebracht 
habén, eingerichtet werden wird.

Es ist nur Schade, dass m án Dinge, die nur 
rasche Erledigung erheischen, erst dann als 
richtig anerkennt, wenn bereits die dringendste 
Nothwendigkeit sie herausfordert und déren 
Ausführuug nicht m ehr aufschiebbar ist. W enn 
die ZiíTernkolonnen in den Ausweisen über den 
Verschleiss immer m ehr zusam m enschrüm pfen 
sollten, dann erst wird die Dringlichkeit erwie
sen sein. Doch, wozu soll mán so lángé w arten V

Vermischtes.
In eigener Sache. Die vorliegende N um m er 1 

des (>. Jahrganges unseres Blattes bringt auch 
den deulschen T ex t des Gesammlinhaltes. Zu 
dieser Neuerung hat wesentlich dér Umstand 
beigetragen, w onach uns aus manchen Theilen 
des Landes W űnsche zugingen, diese Aenderung 
vorzunehm en. Wir haltén es lür überflüssig 
zu crw ahnen, dass wir lediglich im Interessé 
dér Sache handeln, wenn wir das rein unga- 
rische Blatt auch mit deutschein T exte ver- 
sehen, indem ein wesentlicher Theil dér Gross- 
und Klein! ráfi kantén in deutschsprechenden 
Gegenden sesshaft ist und wir dadurch auch 
dicsen Verschleissern Gelegenheit bieten, sich 
uns und unseren zu verfolgenden Zwecken 
anzuschliessen. Dér patriotische Geist, den wir 
bei Verfeehtung unserer Ansichten und Zwecken 
zum Ausdruck bringen, bleibt derselbe, wie er 
bisher war, ja  wir erblicken sogar cinen Ge- 
winn fúr die ungarische Sprache darin, wenn

dér deutschlesende Ungar Gelegenheit íindet, 
das einmal gelesene in den ungarischen Ariikéin 
nachzulesen und  sich solcher A rt die geliebte 
ungarische Sprache unzueignen. H olíentlich 
gewinnt die Sache, um die es sich handelt, 
gew innt dér „Doh. Köz!.“ durch diese sprach- 
liche A enderung neue F reunde. W ir heissen 
sie im Vorhinein herzlich willkommen !

Die Clas8enlotterie-Lo8e, dérén Absulz für 
die erste Glasse cinen inim ensen Erfolg erzielte, 
ha t viele Verschleisser verlockt Nachbestellun- 
gen zu m achen, und zwar für feste R echnung. 
Schon in dér zweiten Klasse zeigte sich jedoch 
eine merkliche A bnahm e dér Loskíiufer, die 
je tzt für die d rilte  Klasse umso bedeutender 
ist, weil die Lose viel theuerer sind. Ohne 
Zweifel dürfte dies auch bei den folgenden 
Ziehungen noch m ehr dér Fali sein, Angesichts 
dessen, m öchten wir den Verschleissern em - 
pfehlen, bei dér zweiten Verlosung möglichst 
vorsichtig zu W erke zu gchen und sich vöm 
redseligen Agenten n icht verführen zu lassen, 
grössere Abschlüsse zu machen. Aller W ahr- 
scheinlichkeit nach, dürften sich schon in aller- 
nachster Zeit solche Agenten bei den Ver
schleissern einfinden, um  sich ilirer Kundschaft 
zu versichern. Gelegentlich dér ersten Ver
losung habén wir solche Ka-if’s- und Kommis- 
sionsvertrüge gesehen, die von dem unpraktischen 
Gebahren m ancher Verschleisser Zeugniss lie- 
fern. W ir gébén zu bedenken, dass es ja  dain it 
keine Eile hal, dass m án für feste Rechnung 
Lose auch im letzten Augenhlick bekommt, 
dass mán aber un te r allén Umsl&nden jene  
F innen  genau wfihlen muss, von denen mari 
die Lose bezieht.

Briefkasten dér Redaction.
Herrn A. B. in R. W ir habén Ihr Schreiben 

erhalten, doch den Ínhalt desselben nicht ver- 
standen. W as verstehen Sie eigentlich unter 
einer ausschliesslich privilegirten Grosstroíik ? 
W er soll lhncn hiezu ein Privilégium ertheilen V 
Habén Sie denn die Institu tion  dér Grosstrafiken 
erfunden ?

Herrn W. W. in P. Es ist eine allé Geschichte, 
dass mán mit Gewalt nichts erreichen kann. 
Für jedes U nrecht gibt es eine Abhilfe, doch 
nur in gesetzlich vorgeschriebenem Wege.

Frau H. K. in Budapest. Ja, wenn es nach 
Hírem W unsche ginge, künn te in jedem  H ause 
eine Trafik sein, dafűr aber sorgen schon 
Andere, dass dies n icht dér Fali ist. Hfittcn 
Sie selber eine T rafik, dann würden Sie anders 
sprechen.

Herrn M. Sch. Budapest. Davon ist uns nichts 
bekannt. Auskunft hierüber dürfte Ihnen dér 
Finanz-Kom m issür ihres Bezirkes ertheilen.

Frau J. F. Budapest. In cinem konstitutionel- 
lern S taa te  ist es bekannllich Jederm ann erlaub t 
dum ni zu sein. Sie können alsó diese Eigen- 
schaft dem l letreffenden nicht verbieten.

H ilfsrcdukleur: Ferdlnand Holtai.

N a g y -  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e ! ______

Pojatzi Fl, és Társa
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőségüeknek elismert gyula-gyártmányaikat, és jtedig úgy kénes-, mint különösen szalon gyufájokat. 
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek es rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

!>r i l  l e n n i  tiiu -]> y  u lti.
M a g y a r  k o r o n a - s v e d g y u f a ,
M a g y a r  l i o n  vé<l>.*:«>l>«>r-j>vuIsi,
K r o k o c l i l . g y u f a  és
M a j fy í ir  I m p c r i í í l - j j y u i t t  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar 

államférfiak arczképeivel diszitvék.
K -lp w -jgyulti dobozokban es csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergben intézni. A  legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. - Budapest és közvetlen környéke részére VII., Rom bach-utcza 8. szám  
alatt van raktárunk. _  . .

P o ja tz i  Fl. e s  T á r s a
cs. klr. szabadalmazott gyufanemü gyárai

DEUTSCH-LANDSBERGBEN Graz mellett.

Ny. Kcksteln lleruiit Budapest, Király-utczii 47.
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