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Az uj év.
Gyors egymásutánban váltakoznak az 

események. Egyik követi a másikat. A lig 
van itt az uj esztendő, máris eltűnik, 
hogy helyet adjon egy másiknak. Az idő 
esedékes, mint a váltó. A  papírlapok 
egy év eseményeinek Hirdetői es a törté
nelem szakavatott képviselői. Legyen a 
czéljuk politika, művészet vagy irodalom, 
szóljanak bár a kereskedelem eseményei
ről, vagy mint e lapok a haladásról, a 
kereskedelm fellendüléséről vagy hanyat
lásáról egy hatalmas iparágnak, a hír
lapok mindig érdekesek és tanulságosak 
lesznek. Bármilyen véleménynyel legyen 
is valaki e felől, egyet nem tagadhat 
senki sem, hogy a szaklapoknak nehéz 
és magas hivatást kell teljesíteniük. A 
szaklapok segítik elő a kultúra müveinek 
felépítését. Biztatást, bátorítást merítenek 
belőlük egyesek, kik nem ritkán nagy 
lépésekkel viszik előbbre kulturális fejlő
désünket. A  szaklap szócsöve egy hiva
tásos osztálynak, hogy megvédje érde
keiket, vagy eszközül szolgáljon arra, 
hogy egy foglalkozást vagy iparágat a 
tökély legmagasabb fokára emeljen.

Nos tehát, vessünk egy pillantást arra 
a szakosztályra, melynek érdekeit e lapok 
képviselik. 42000 ember működik e térén 
minden szervezkedés nélkül, mindegyik 
magánosait viseli hivatásának terheit. 
42000 üzlettulajdonos es legalább kétszer 
annyi alkalmazott foglalkozik evről-évre 
dohányproduktumok eladásával, anélkül, 
hogy valaki valaha bevezette volna őket 
az áruk ismeretébe, eladásába vagy e 
térén előforduló ügyekbe. A  dohány- 
elárusitást sem a közönség, sem a hiva
talos közegek nem tekintik hivatásos 
szakfoglalkozásnak, úgy, hogy a trafikos 
minden kereskedő-testületen kivül van 
es ennélfogva sohasnm képes érdekeit 
máskép, mint egyenként megvédeni, akkor 
is holmi kegyelemkervenyek utján. Azo
kat az erdekeket, melyek általánosan 
érintenek mindenkit, egyesek nem moz
díthatják elő, daczára, hogy minden egyes 
jólétére nagy fontosságú.

Mig mai napság már minden legkisebb 
foglalkozás, hivatáskör szervezkedik, testü
letét alkot es védbástyát épit minden 
külső káros befolyás ellen, ntig a kenyer- 
kérdés minden embert kényszerít magá
ról és öveiről ily módon gondoskodni és 
a tömegnek szaktársaival vállvetve tud
tára adni, hogy neki is joga  van az elei
hez, mialatt a gyenge a gyengevei egye
sül, hogy egy erőset alkossanak, addig 
a dohányárusok ott állnak, ahol félszázad 
óta voltak. Munkás, kit érdemén alól 
fizetnek, kinek jövőjéről gondoskodva

nincsen. Ezen osztály érdekében létezik 
ez önök előtt fekvő lap, mely most már 
nyolezadik évfolyamába lép.

Nem felelünk most arra, hogy egy ilyen 
szaklapnak van-e létjogosultsága. Felelet 
nélkül hagyjuk azt a kérdést, hogy nem-e 
volna legszentebb kötelessége minden 
nagy- és kistrafikosnak szaklapját ahol 
csak lehet, támogatni?

Minden elfogulatlan és józan gondol
kodású ember befogja látni, hogy nem 
csékely feladat egy egész osztály érde
ket, melynek jelenleg semmi más védő
eszköze nincsen, képviselni. Es minden 
igazságszerető és igazságosan Ítélő egyen 
belátja, hogy bennünket semmi más érdek 
nem vezet, csak igyekezetünkkel a trafi- \ 
kosok osztályát elismert polezra emelni, 1 
midőn igy a nyilvánosság utján érdekeik
ben szót emelünk. Természetes, hogy 
hamar lankadna erőnk, ha e nehéz mun
kában magunkra hagynának és nem vol
nánk meggyőződve, hogy e munkánkban 
bátor es nemes igyekezeti! férfiak működ
nek közre. Csak e részvételnek köszön
hetjük, hogy bátorságunk nem hagy el 

j és jobb jövő reményében törünk czélunk 
felé. Nincs szaklap, mely annyira képes 
lenne a nagy- és kistralikosok érdekeit 
Magyarországon megvédeni. Megvagyunk 
róla győződve, hogy nem kis feladat az, 
amit elébünk tűztünk. Az erősnek, hatal
masnak segíteni bizonyára könnyebb, hálá- 
sabb feladat, mint a gyengének és segélyre 
szorultnak.

Ebből a szempontból Ítélvén, mindenki 
befogja látni, hogy a >Doh ínyárusok 
Közlönyét sohasem működött számítás 
es érdekhhajhászatból.

Ismét egy év tűnt el az örökkévaló
ságba es kezdődik egy uj esztendő. 
Tartsunk beszámolót arról, hogy mit vé
geztünk? Nem, sajnos nem tekinthetünk 
vissza kivívott előjogokra. Csak azt je 
gyezhetjük meg, hogy az a 3(i lapszám, 
melyet világgá küldtünk, megtette köte
lességet. Megnyugodva zárjuk tehát folyó
iratunk ez évfolyamát, mert reméljük, 
hogy az, amit úgy néha napján szóba- 
hoztunk, megmozgattunk, némi sikert és 
eredményt fog letre hozni. A  múltat mö
göttünk hagyva, átadjuk magunkat a je 
lennek, az uj esztendőnek. Meghozza-e 
majd azt, amiért eddig fáradhatlanul küz- 

' döftünk évek óta? A felelet e kérdésre 
nincs ugyan messze, nem utópiák, nem 

! elérhetetlen kívánságok azok, melyeket 
keresünk, ellenkezőleg, elérhetők e kiván- 

j ságok és el is kell érnünk. Es nem ha- 
I szontalan frázis az, hanem igazi meg- 
! gyözödésünk, hogy egyes egyedül csak 

a nagy- es kistrafikosok érdekében van 
e kívánságok elérese. Csak tőlük függ

! saját sorsukat intézn és saját jólétük és 
káruk felett dönteni Megerősödhetnek 

j  ők szaklapjuk által, de ezt kell először 
erőssé tenniük, hogy szava mindenhova 

! elhasson, ahol dohányelárusitó szaktársak 
vannak. Megerősödhetnek, ha mindnyájan 
egy zászló alá sorakoznak és egyesült 
erővel működnek.

Programmunk ismeretes, czélunk és 
kívánságaink ugyanazok, melyek olvasó- 
közönségünké. Megmutattuk az utat, 
melyen járni kell, hogy czélunkat elér
hessük. Legyen e mai nap kezdődő esz
tendő derült és boldog!

Tisztelt olvasóközönségünk mindnyájá
nak boldog és vidám uj évet kívánunk!

Kereskedelmi eredmények az 
1899-ik évben.

Daczára, hogy a kereskedelmi mérlegek az 
1899-ik év végén általánosságban plust mutat
nak, tény az, hogy a dohányelárusitók bevé
telei ez év folyamán negatív eredményeket mu
tatnak. E jelenség magyarázatát nem annyira 
abban találjuk, hogy egyes általánosságban sze
replő dohány- és szivaráruk eladása csökkent, 
hanem ennek eredetét egész máshol keressük. 
Még ha találunk is itt-ott positiv eredményeket, 
de nagy többletekre bizony nem igen akadunk. 
Miután a IV-ik negyedre a kimutatá-ok még 
nincsenek kéznél, igy egész bizonyosat a vég
eredményről mondanunk nem lehet.

Egyebet azonban minden körülmények között, 
mint tényt említhetünk, hogy az ország összes 
dohányárusának rosszabb éve volt, mint az
1898- ik évben. H í bár az sem volt valami ked
vező, de összehasonlítva a lefolyt évvel, mégis 
elviselhető. A közgazdasági hanyatlás, mely az
1899- ik évben úgy látszik elérte tetőpontját, 
összefüggésbe hozható a dohányforgalom rossz 
sikereivel. Kérdés most még csak, hogy ez a 
közgazdasági hanyatlás tényleg elérte-e tető
pontját. Minden látszat szerint ez eset fenn áll. 
•Ióllehet, hogy e panaszt már az elmúlt eszten
dőkben is eleget hangoztatták, hogy ez igy már 
tovább nem tarthat és mégis lett még rosszabb 
is, most már csak arról van szó, vagy törünk 
vagy hajiunk. Természetes, igy nem tarthat 
tovább!

Tekintsük csak kissé közelebbről az uralkodó 
kereskedelmi és pénzügyi viszonyokat és mind
járt észre vesszük a helyzet tarthatatlanságát.

Az építkezési vállalkozás, mely sok ezer em
bernek ad kenyeret, nem csak a fővárosban, de 
a vidéken is teljesen pang. Attól eltekintve, 
hogy százezrek vesztették ezzel kenyerüket, szám
talan más iparág is vesztett közvetlenül vagy 
közvetve. A kényelmi czikkek kereskedelme, úgy 
a szövőipar már 1897 óta kemény harezot viv és 
miután nincs oly iparágunk, melyért külföldről
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folyna be valamelyes pénz az országba, azért a 
kereskedelem és honi ipar hitele nagyon meg 
van támadva éppen akkor, mikor pillanatnyilag 
szüksége volna rá, hogy kitarthasson, mig jobb 
idők jönnek reá. Ha már nyújtanak hitelt a 
kereskedőnek, az 8— 10, sőt 12 perczentbe ke
rül. Létezik talán olyan kereskedelmi czikk, mely 
akkora jövedelmet nyújtson, hogy ily nagy ka
matokat fizethessen? Nem hisszük. Azonkívül 
még hozzá kell ehhez számítanunk más üzleti 
kiadásokat is. Ily körülmények között sikerlel- 
jes kereskedelemre ez időben nem is számít
hatunk.

Nem hihetünk a viszonyok javulásában, ha 
logikusan gondolkodunk, mert szélhámosságokkal 
sok mindent tönkre tettek és most itt a bün- 
hödés. De talán majd mégis megjavulnak a vi
szonyok, ha hevernek is köröskörül ártatlan vagy 
vétkes áldozatai a viharnak, melyet egy csillag
jós sem tudott előre megmondani.

És e viharok időmegsemmisitő hatása a dohány
árusok terén is mutatkozott. Sajnos, nemsokára 
kitűnik majd, különösen a fővárosban, hány 
kistrafikos zárja be üzletét, mert most követ
kezik a legsúlyosabb házbérnegyed és kisebb 
pénzintézetek, melyek kizsarolják a szegény em
bert, ilyenkor nem nyújtanak hitelt. Habár ily 
jelenségek minden ember részvétét megérdemlik 
és sajnos épen a legszorgalmasabb és legtevé
kenyebb emberek esnek ily idők áldozatául, 
mégis, mint mindig, azok győzedelmeskednek és 
állnak rendületlenül, kiknek üzlete egészséges 
alapra építve, minden körülmények között is 
életképes.

De minden rossznak megvan a jó oldala. 
Nem tarthat már tovább igy, azt mondogatja 
ma mindenki és igaza van. Változtatni kell a 
helyzeten, ezt hajtogatja mindenki, a ki ismeri 
a kereskedelmi viszonyokat manapság.

Hogyan is bírják igy tovább az óriási 
terheket, melyek minden dohányárusra nyo
masztólag hatnak, mikor egyik trafik a másik 
hátára nő.

Majd nemsokára meggyőződnek az illető kö
rök, nem gyakorolnak valami nagy jótéteményt, 
mikor minden protegaltnak trafik engedélyt ad
nak ki, mert ezáltal csak a már meglevőknek 
veszik a kenyeret kezükből. Mily gyakran érin
tettük mi et hémákatés óva intettünk ilyen szem
pontból humanizmust gyakorolni. De hiába volt! 
Régebbi időkben szegény csalódottaknak még 
meg volt a vigaszuk, hogy e keserves, talányos 
foglalkozástól olyképen menekültek meg és men
tettek meg valamit a hajótörésből, hogy a tra
fikot eladták és daczára a tilalomnak és előírás
nak, másra Íratták át. De már ennek is vége, 
mert trafikot átvenni nem szabad.

Sajnálatraméltó emberek, nem csak szomorú 
időviszonyok jönnek reájuk, hanem áldozatai a 
törvényes rendelkezéseknek is.

Talán majd jobbra fordul minden, mert ez 
egy kemény esztendő volt. Jobbra fordul, mert 
igy tovább nem tarthat; máskép nem lehet. Az 
erős, az szilárdul megállja helyét az élet ziva
tarában, a gyenge áldozatul esik akárhogy pa
naszkodunk is.

A szivarautomata.
Lapunk zárta elölt jött az értesítés, hogy a 

fővámháznál felállítják a szivarautomatút gya
korlati kipróbálás végett. Ez az automata a 
Sperling és Wendt bécsi ezég gyárából való és 
talán már lapunk legközelebbi számában hirt 
adhatunk annak használhatóságáról. Egyelőre 
csak annyit említünk meg, hogy legújabban 
olyan javításokat tettek az automatán, melyek 
annak használhatóságát nagy mértékben emelik. 
Mielőtt azonban működését megkezdené, nem

1 mondhatunk Ítéletet róla és csak annak a hír
nek közlésére szorítkozhatunk, hogy itt van és 
a fővámházban mindenki láthatja és megítélheti.

Annál inkább is érdekes olvasóinkra nézve a 
szivaraulomaták ügye, mert az szoros összefüg
gésben van a vasárnapi munkaszünetiéi. És a 
bevezetendő vasárnapi szünelről ismét megje
gyezhetjük a következőket:

Ismeretes dolog, hogy a vasárnapi munka
szünet bevezetésének harcza azon fordul meg, 
hogy mikor az üzletek záiva vannak, az auto
maták lépjenek működésbe.

A  magy. kir. pénzügyminisztérium épen abból 
a szempontból indul ki, hogy a közönség ké
nyelem tekintetében semmi kárt ne szenvedjen, 
ha a trafikok vasárnap zárva vannak. Miután 
az automaták arra a pár órára teljesen helyet
tesitik a trafikokat, kérdés most az, hogy lehet-e 
erre biztosan számítani. Ez okból kell az auto
matát kipróbálni és a most megejtendő próba 
erre nézve a legbiztosabb és mérvadóbb lesz. 
Jóllehet mar ejtettek meg próbákat a nyugati 
pályaudvaron felállított automatával, de elte
kintve teljesen attól, hogy az államvasutak ré
széről nehézségek merültek fel, ez az automata 
nem is volt oly nagy, mint azok, melyeket 
most használatba vesznek. Meg kell meg jegyez
nünk, hogy a Sperling és Wendt ezég rend
szere olykép van előállítva, hogy az automaták 
tetszésszerinti nagyságban készíthető és annyi 
pénz bedobónyilásl készíthetne, ennélfogva, 
amennyit kívánnak. Nehány nap múlva rneg 
tudjuk, hogy a kísérletül felállított Sperling és 
Wendt-féle készülék olyan-e, mely czéljának 
teljesen megfelelően a jövőben vasárnapon és 
hétköznapok esti óráiban működik. Nagyon örül
nénk, ha fennállna ez eset és a vasárnapi munka
szünet ezáltal szerencsés megoldást nyerne.

21 millió korona. Az értékpapirelölegezési üzlet 
a kedvezőtlen tőzsdeviszonyok folytán nyugodt 
keretben m ozgott; !) millió korona van ez üzlet
ágban elhelyezve. Az intézel tulajdonát képező 
6 millió korona értékű értékpapirallományban 
lényegesebb változás nem történt. A  befektetési 
piacznak úgy a belföldön, mint a külföldön 
bekövetkezett kedvezőtlen alakulása nem engedte 
meg a jelzálogüzlet nagyoDbinérvü terjeszkedé
sét. Folyósittatott az év folyamán mintegy 4 
millió korona uj kölcsön és eladatott közel 6 
millió korona záloglevél. A  forgalomban levő 
záloglevelek összege 74 millió korona Megelé
gedéssel konstatálható, hogy a kedvezőtlen 
viszonyok daczára az eladott záloglevelekből csak 
igen csekély összegek folytak vissza. Számottevő 
veszteség egy üzletágban sem fordult elő. Tekin
tettel arra, hogy a jelzálogüzletnek a múlt 
évekhez képest kétségtelenül kisebb jövedelme- 
zését a többi üzletágak jövedelme valószínűleg 
pótolni fogja, az osztalék az előző évi 40 forinttal 
egyenlő leend.

Előfizetésre való felhívás!
Tisztelettel felkérjük lapunk t. pártfogóit és 

mindazokat, kik a jelen számot megkapták, 
hogy a mellékelt postautalvány igénybevételével 
az előfizetési összeget

fél évre 2 frt 50 krt
postafordultával beküldeni szíveskedjenek, ne
hogy a szétküldésben fennakadás történjék.

Tisztelettel

A „DOHÁNYÁRUSOK KÖ ZLÖ NYE"
szerkesztősége és kiadóhivatala 

Budapest, VII., Nagy János-utcza l/B.

Vegyesek.
A dohánybeváltás eredményéről nem a leg

kedvezőbb hirek érkeznek ; igy például a nagy
károlyi körzetben eddig igen sok a kihányás, 
nedves dohány azonban nincsen. Január másodi
kén 18 beváltási körzetben veszik át a dohányt.

A vasárnapi munkaszünet. Az országos keres
kedelmi és iparcsarnok tagnap választmányi 
ülést tartott Mallekovits Sándor dr. elnöklete 
alatt a vasárnapi munkaszünet kérdésében. A 
kérdés tárgyalására az a körülmény adott alkal
mat, hogy a kereskedelmi alkalmazottak hely
zetük javítása érdekében mozgalmat indítottak, 
minek következtében a kereskedelemügyi kor
mány az érdekelt testületeket vélemény adására 
szólította fel oly irányban, hogy a közforgalom 
érdekei összeegyeztethetők-e a kereskedelmi 
alkalmazottak érdekeivel. A csarnok beható 
vita után oly határozatot hozott, hogy a ke
reskedelmi alkalmazottak helyzete a mai meg
feszítő munka korszakában távolról sem lévén 
nyomasztó, humanitárius szempontból beavatko
zásra nincs szükség és a legkevésbbé volna meg
okolva uj reform, mely a kereskedelmi forga
lom teljes felforgatásával egyenrangú. A  választ
mány foglalkozott ezután a folyószámlák leszá
mítolása czéljából alakuló pénzintézet kérdésével 
és azt határozta, hogy annak létrejöttét minden 
rendelkezésre álló eszközzel elő fogja segíteni.

A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
a lefolyt évben kiválóan azokkal az üzletágak
kal foglalkozott, amelyek az intézet mobilitását 
minden körülmények közölt biztosítják. Habár 
a betétek természetszerűen csökkentek, az ösz- 
szes betét-állomány mégis a 28 millió koronát 
meghaladja. Ellenben a leszámítolási üzlet tigy 
élénkségben, mint terjedelemben gyarapodott, 
amennyiben a váltóleszámítolás a 180 millió 
koronát meghaladja és a váltólárczn mintegy

Mörathon gyögyfülceverék czigaretta-
és pipadohányhoz

rőmmel szíjjá nz ember kitűnő tulaj
donságai miatt

ágyujtvn Lát mily dohánynyal, az 
utóbbi égető csípős i/.n elvész

logogÓB/sógosebb keverék c/.iga- 
retta- és pipadohányba

kinlvo azt, hogy Mörathon a 
nikotin ártalmas hatását a 
gyomorra paralizálja, minden 
dohányzónak nélklllőzhotlon 

^ n l  rész pipadohány nyal vagy

rvosok által minden do
hányzónak ajánltalik

agy csomag 510 kr., kis 
csomag lo  kr, külön vá. 
gat és csomagolás pipa
dohány és külön cziga- 

rettadnhány rászóró. 
Próba küldemény : 10 kis t 

1 frt 26 kr uhinv>

Viszonteladóknak jövedelmez/!. — Egyedüli 
készítő ;

Mörath Tieadar
Vezérképviselő Magyarország és a társ

országok részére .

D vor.s ík  János, Budapest, VI., Gyár-n 43.

Első cs. és klr. szab. eredeti selmeczi p ip a -, tajtékpipa- és 
plpaszár-gyár rőzerö-berendcicssel.

TAKÁCS EDE
Z ó l y o m - S e l m e e z  mellett

A le ?  Ita to tt  1 836 -ban .

Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendő 
és kitűnő minőségre nézve páratlan 
valódi selmeczi agyagpipáit tajték- 
pipáit, pipaszárait és szivarszipkáit, 
minden kivitelben, a legolcsóbb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bórinentes visszakültlés esetén kívánatra 
bérmentve küldetnek 

E g y e d ü l i  h i r n e o e s  ,jó g y á r t m á n y .

Segédszerkesztő: Holtai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK K Ö Z L Ö N Y E "
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

* ^ * * - ^ * - ,,* '» Kin noues Jahr. — Dér Zigarren-Automat. — Korrespondenz dér Redaktion. —  Annoncen.

Ein neues Jahr.
In rascher Reihenfolge nehraen die 

Ereignisse ihren Gang. Eines löst das 
andere ab. Kaum geboren, stirbt dér 
junge Tag, stirbl das Jahr. Nichts ist so 
sehr bestándig, als dér W echsel! Die 
papierenen Zeugen für die Geschehnisse 
innerhalb eines Jahres, sie gehö'ren un- 
streitig dér Geschichte an. Mögen sie 
von Politik, Kunst oder Literatur, mögen 
sie von kommerzielien Ereignissen, mö
gen sie —  wie diese Blatter —  von dem 
Eortschritt oder dem geschaftlichen Auf- 
schwung oder Niedergang eines machti- 
gen Industriezweiges sprechen, immer 
und immer wieder erscheinen sie inter- 
essant, weil lehrreich. Mag mán darüber 
auch wie immer deliken, Eines steht 
doch fest, dass Fachblátter eine hohe 
Mission zu erfüllen habén. Sie sind die 
Hilfsarbeiter bei dem Aufbau des Wer- 
kes dér Kultur. Aus ihnen werden nicht 
selten Anregungen geschöpft, welche zum 
fortschrittlichen Gedeihen lühren. Das < 
Fachblatt ist das Sprachrohr einer je- 
weiligen Berufsklasse, zum Schutze ihrer 
Interessen, oder als Mittel, irgend ein 
Fach auf die möglichst höchste Stufe 
dér Vollendung zu bringen.

Und nun vergegenwártigc mán sich 
ein F'ach wie dasjenige es ist, dessen 
Interessen diese Blatter zu vertreten 
habén. Ein Gebiet, auf welchem 42.000 
Beruftstragcr ohne irgend welche Orga- 
nisation, jeder einzelne für sich die 
schwe e Last des Berufes triigt. 
42.000 Geschaftsinhaber mit zumindest 
zweiiral soviel Angestellten beschaftigen 
sich jahraus jahrein mit dem Verschleisse 
dér Tabakprodukte, ohne jemals über 
Waaren, Verschleiss oder den Vor- 
kommnissen auf diesem Gebiete von 
irgend Jemandem unterrichtet zu werden. 
A ls Branche, als Berufsklasse weder vöm 
Publikum anerkannt. noch von den Be- 
hörden sonderlich beachtet, steht die 
Tabakverschleisser-Gilde ausserhalbjedes 
geschaftlichen Kreises und ist daher auch 
niemals im Standé, ilire Interessen anders 
zu verfechten als einzeln und das auch 
nur im W ege eines Bittgesuches. Und 
das wiire jedoch noch immer das 
Schlimmste nicht. Kölnien doch niemals 
jene Interessen, welche das Allgemeine 
betreffen, von dem einzelnen verfochten 
werden, trotzdem diese für das Wohl 
jedes Einzelnen ausserst in Betracht 
kommen.

Wáhrend heut/.utage jede Berufsklasse, 
und wiire sie auch die allergeringste, 
eine Korporation bildet, einen Ring, dér 
Schutz bietet gégén allé schadlichen 
Einfliisse von aussen; wahrend dermalen 
die Brodfrage es fást jedem  Menschen 
zűr Pflicht maciit, für sich und die Seinen 
in dér W eise zu sorgen, dass er mit 
Hilfe seiner Berufsgenossen dér Menge 
kundgibt, dass auch er ein Reclit auf 
das Leben habé, wahrend sich dér 
Schwache mit den Schwachen verbindet,

um ein Starkes zu bilden, bleibt dér 
Tabak-Verschleisser das, was er vor 
einem halben Jahrhundert bereits war, 
ein Arbeiter ohne entsprechenden Lohn, 
ohne Altersversorgung, ja  sogar ohne 
für seine Existenz auch nur für Monate 
gesichert zu sein, zumal er seines Er- 
werbes wann immer verlustig werden 
kaim.

Und für diese Berufsklasse existirt 
das vorliegende Fachblatt, welches nun- 
mehr in seinem achten Jahrgange tritt.

W ir lassen es unbeantwortet, ob ein 
solches Fachblatt eine Existenzberechti- 
gung hat. W ir lassen es unbeantwortet, 
ob es nicht die heiligste Pflicht eines 
jeclen Gross- und Kleintrafikanten wiire, 
sein Fachblatt zu unterstützen, wo es 
nur angeht. Jeder unbefangene recht- 
schaffene Mensch wird ja  ohnehin die 
Ueberzeugung gewinnen, dass es einen 
hohen Grad von Unverdrossenheit und 
W illen bedarf, um fortwithrend für die 
Interessen einer Berufsklasse einzutreten, 
die gegenwiirtig keine andere Vertretung 
besitzt als ihr Fachblatt. Und ebenso 
wird uns jeder wahrheitsliebende, recht- 
schafifene Mensch ohne Weiteres zuge
ben, dass es bei uns nichts anderes sein 
kann als das ehrliche Bestreben, den 
Trafikantenstand zu einer anerkannten 
Berufsklasse zu erheben, wenn wir uns 
publizistisch seinen Interessen widmen. 
Freilich, unsere Kráfte würden versagen, 
wenn maii uns die schwere Arbeit zu 
vollfiiliren alléin Uberliesse und wenn wir 
nicht dér Mitwirkung wackerer, vöm 
edelsten Streben durchdrungenen Miinner 
siclier wiiren. Diese Thatsache alléin 
bewirkt es, dass wir den Muth nicht 
sínkén lassen und auf eine günstigere 
Zukunft hoffend, unseren Zielen los- 
steuern. Mehr als jedes andere Fach
blatt dies im Standé ist, vermag dieses 
den Interessen dér Gross- und Klein
trafikanten Ungarns dienende Fachblatt 
zu vollführen. Es ist keine geringe Auf- 
gabe, die wir uns gestellt, indem wir 
von dér lírkampfutig dieser Interessen 
sprechen, dessen warcn und sind wir 
uns bewusst. Dem Starken und Miichti- 
gen beizustehen ist gewiss weit dankbarer 
und leichter, als den Schwachen und 
Hilfsbedürftigen. Aus dieser Sentenz wird 
auch Jeder die Ueberzeugung gewinnen, 
dass dér „Dohányárusok Közlönye" nie- 
mals ein auf materiellen Gewinn berech- 
netes Unternehmen sein kann.

Ein Jahr ist abermals in das Reich 
dér Ewigkeit geschwunden und ein neues 
beginnt. Sollen wir einen Rechenschafts- 
bericht darüber ablegen von dem, was 
wir geleistet ? Nein, wir habén nichts zu 
verzeichnen, nichts zu berichten, wir ver- 
mögen leider auf durchgeführte Errun- 
genschaften nicht zurückzublicken. Gleich- 
wohl mUssen wir sagen, dass die 36 
Botén, die wir wahrend dieses jahres 
in die W elt hinausgesandt, ihrer Pflicht 
genügt habén. Beruhigt beschliessen wir 
daher dicsen Jahrgang unserer Zeitschrift,

dér Hoffnung Raum gebend, dass so 
Manches nnd Vieles was wir angeregt, 
gleichwohl Beachtung finden und Resul- 
tate hervorrufen werden.

Die Vergangenheit hinter uns lassend, 
wenden wir uns dér Gegenwart, dem 
neuen Jahre zu. W ird es uns das brin- 
gen, wofür wir seit Jahren kámpfen und 
rastlos einstehen ? Die Antwort hierauf 
liegt nicht in den Sternen. sie ist auch 
nicht eine P'rage an das Schicksal. Keine 

| Utopien, keine unerreichbaren WUnsche 
sind es, denen wir nachjagen, im Gegen- 
theil, all diese Wünsche sind zu errei- 
chen und miissen erreicht werden. Und 
es ist keine Phrase, sondern ehrliche 
Ueberzeugung ist es, wenn wir es aus- 
sprechen, dass einzig und alléin die 
Gross- und Kleintrafikanten Ungarns es 
sind, welchen die Erfüllung dieser 
Wünsche obliegt. Sie selbst sind es, die 
ihre Geschicke zu leiten vermögen und 
die über ihr eigenes Wohl oder W eh ’ 
zu entscheiden habén. Sie können stark 
durch ihr Fachblatt werden, wenn sie 
vorerst dieses stark machen, wenn sie 
nach Kráften dazu beitragen, damii des
sen Stimnie überall hindringe, wo es 
Tabakverschleisser, Berufsgenossen gibt. 
Sie können stark werden, wenn sie unter 
einer Fahne marschiren, wenn sie sich 
zusammenthun, um mit vereinten Kráften 
zu wirken.

Unser Programul ist bekannt, unsere 
Ziele und Wünsche sind dieselben, wie 
diejenigen unseres Leserkreises. W ir 
habén den W eg  gezeigt, dér betreten 
werden muss, diesen Zielen náher zu 
kommen. Möge das Jahr, welches heute 
beginnt, ein erspriessliches und glück- 
liches werden! A ll unseren geschatzten 
Lesem wiinschen wir ein frohes glück- 
liches Neujahr!

Dér Zigarren-Automat.
Vor Schluss dós Blaltes kommt uns die Mit- 

theilung zu, dass dér Autómat behufs Probe 
im Hauptzollamte untergebracht werden soll. 
Dieser Autómat stanimt aus dér Fabrik Sper- 
ling A* Wendt in Wien und werden w ir bereits 
in nachster Nunimer von dér Verwendbarkeit 
dcsselben Bericbt erstatten können. Vorlaufig 
sei nur so viel erwáhnt, dass die wesentlichen 
Verbesserungen, welche sich an den Automaten 
vollführen liessen, die Zweckmássigkeit dessel- 
ben in hohem Masso vermehrten. Doch wir 
wollen ja, ehe dér Autómat nicht in Funktion 
tritt, kein Urthcil abgeben und so beschranken 
wir uns darauf mitzutheilen, dass er da ist und 
im Hauptzollamte von Jederinann besichtigt 
und geprüft werden kann.

Für unsere Leser wird es von Interessé sein 
zu erfahren, was nunmehr mit dem Zigarren- 
Automaten geschieht, zumal derselbe mit dér 
einzuführenden Sonntagsruhe eng zusammen- 
hangt. Und so wollen wir über die einzufüh- 
rende Sonntagsruhe wiederholt das Folgende 
gesagt habén.

Bekanntlich wurde die Einführung dér Sonn
tagsruhe für die Trafikanten an den Umstand
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gekfimpft, dass bei Schliessung dér Gescháfts- 
lokale an Sonntagen dér Autopiat in Funktion 
trete. Das kön. ung. Finanz-Ministerum geht 
eben von dem Standpunkte aus, dass das Pub
likum in Hinsicht seiner Beqüemlichkeit geschfi- 
digt wird, wenn die Traíiken an Sonntagen 
gesperrt w&ren. Nachdem jedoch die Autornaten 
für einige Stunden vollslítndig im Standé sind 
die Trafik zu ersetzen, so entsteht nur die 
Frage, ob darauf auch gerechnet werden 
kann.

Aus cjem Grunde muss dér Autómat eine Probe 
bestehen und zwar soll die gegenwürtige Probe 
auch die hiefür massgebendste, das heisst end- 
giltigste sein. Wohl wurden bereits Proben 
unternommen, wie diejenige es war, welche im 
Westbahnhofe angesteljt wurden, alléin, ganz 
abgesehn davon, dass die Fortsetzung dér 
Proben dórt, von Seite dér Bálin auf Sclnvierig- 
keiten stiess, wenn auch dies keine solch grosse

Autornaten, wie diejenigen es sind, welche jetzt 
zűr Verwendung gejangen. W ir müssen noch 
benierken, dass das System Wendt & Sperling 
derart eingerichtet ist, dass dér Autómat in 
jeder beliebigen Grösse angefertigt werden kann 
und dass daher so viele Einwürfe als gewünscht 
werden, angebracht werden können.

Wie gesagt, in einigen Tagén bereits wird es 
sich zeigen, ob dér jetzt zűr Probe aufgestellte 
Wendt und Sperling’sche Apparat derjenige 
ist, welcher a)s vollstándig zweckentsprechend 
in Zukunft an Sonntagen und auch in den 
Abendstunden dér Wochentage zu funktioniren 
vermag. Es soll uns freuen, wenn dies dér 
Fali ware, damit endlich einmal die Frage 
dér Sonntagsruhe einer glücklichen Lösung 
entgegengehe.

Briefkasten der Redaktion.
j£. L. in M. Zum Jahreswechsel die bestén 

Wünsche. tíofientlich wird das neue Jahr eine 
neue Aera bringeri. Bitté den ersten Artike 
dicsér Numiner zu lesen. Gruss!

Abonnent in M. Schade für die Zeit, die Sie 
dazu venvenden. Es ist besser sich an die 
erste Person zu wenden. Dies unser Katii.

B. W. in B. Wozii zürnen ? Sie habén mehr 
gewonnen, als verloren. Die Zeit wird es leh- 
ren. Gruss!

K. B. in D. In unserer letzlcn Nummer fin- 
den Sie die Antwort Ihrer Frage. Uobrigens 
werden wir der Sache nachgehen.

H. I. in. J Bitté sich an die dortige Finanz- 
Direktion zu wenden.

Hilfsredakteur: Ferdinand Heltal.
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PO JA TZ I FL»- és T A R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőségieknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy kénes-, mint különösen sza lon -gyu fá jokat.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségiek ás rendkívüli keresletnek Örvendenek, főleg a 

Millennium-gyufa,
Magyar korona-svéd gyufa,
Magyar honvéd-szobor-gyufa,
Krokodil-gyufa  és
Magyar Iniperial-gyufa elegáns kerek (jobozpkbi csomagolva, melyek kivájó magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o i n b n c l i - u t c z a  8 . s z .  
alatt van raktárunk. D A I  / I fT V T  1717 tTt í  D C  H es. k. szabadat

P Ú J A  1 Ál 1 L  L .  6S 1 A K o A  g y u f a n e m ü  g

DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).

m á z o t t
g y á r a

„ L E  G R I F F O N "
-  -  -  „ L E  S U B L I M E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER,
Unentbehrlicher Artikel in den k. u, Tabak-Gross- und Kleintraliken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

GENERAL-DEPOT:
G Ó L  13 Z I K H  JEL R  G J a Z A

B u d a p e s t ,  V., S a s -u tc z a  29. s z á m .

l'.rkstoin Hnrnát Fia, Budapest, Kcrlósz-utuzsi .*J7.
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