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A dohánynagyárusok országos 
értekezlete.

Az értekezlet augusztus hó 20-ikán, 
10 órakor délelőtt, Budapesten. VI. kerii- 
l2 t,.Andrássy ut, Drechsler-vendéglö első 
emeleti helyiségében tartatik meg.

Megbeszélés tárgyát képezik ama 
pontok, melyeket múlt számunkban 
közöltünk s azon indítványok, melye
ket az értekezlet előtt nálunk bejelen
tenek.

Figyelmeztetjük az igen tisztelt 
nagyárus urakat, kik részvételüket még 
be nem jelentették, igyekezzenek azt 
mielőbb megtenni, mert eredményt csak 
akkor várhatunk, ha az érdekeltek 
minél nagyobb számban lesznek jelen 
az értekezleten. A  jelentkezésekből Ítélve 
az értekezlet iránt igen nagy az érdek
lődés, a mi annál érthetőbb, miután a 
ládakérdés megbeszélése lesz az érte
kezlet egyik legfontosabb pontja.

Illetékes helyen felhatalmaztak ben
nünket arra, miszerint a nagyárusok 
indítványait e tárgyban bekérjük s ezeket 
azután kompetens helyre juttassuk, illetve 
indítvány formájában beadjuk.

így tehát az összes nagyárusok 
érdeke, hogy ez értekezleten résztvegye- 
nek, nehogy beálljon esetleg egy olyan 
eset, hogy az eredmény, a különböző 
körülmények tekintetbe vételével talán 
egyik vagy másik nagyárus érdekei ellen 
lenne.

A  múlt napokban, fővárosi és v i
déki clőiizetőinkön kívül, még a követ
kezők jelentkeztek az értekezletre :

Bródy Vilmosné, Szalmái'
Strausz Antal, Tamási 
Goltlieb Ferencz, Czegléd 
Friedmann M., Simontornya 
Klein Alfréd, Lúgos 
Vándory Ferencz, Segesvár 
Bitek József, Szeged 
Weisz Ignácz, Selmeczbánya 
Amstatter Imre, Léva 
Strompf Arnold, Szepes-Ofalu 
Richter Sándor, Tata 
Manheim Ármin, Zólyom. 
Löwenstein M. és fia, Högyész 
Láng Mihály, Szt.-Agotha 
Roth Mihály, Homoród.

Indítványok,
melyek az augusztus hó 20-ikán tartandó érte
kezleten megbeszélés tárgyát képezik. A kö
vetkezüket egy nagy szakismerettel bíró nagy
árustól kaptuk s tulajdonképen a czélból kül
detett, hogy az értekezleten megbeszélés tár

gyát képezze. Mi ezt természetesen az értekez
let elé fogjuk terjeszteni, de fontos voltánál 
fogva e helyen is közöljük, hogy ama nagy
árusok is elmondhassák a véleményüket, kik 
az értekezlet!n bármi oknál fogva részt nem 
vehetnek.

A  dohányárusok országos érte
kezletéhez

Budapesten.
A folyó évi augusztus 20-án tarlandó 

országos értekezlet alkalmából csekélységem is 
iparkodik néhány szerény javaslattal a magyar 
dohánynagyárusok, valamint a kincstár érde
kében is felszólalni.

1. Elavult és még arra az időre vissza- 
cmlékeztető a „csonkithatlan tartalék-készlet", 
mikor a dohányjövedék bölcsőjében hevert, 
mikor kevés volt a dohánygyárak száma és 
mikor a vasúti hálózat a mai kor követelmé
nyeinek még meg nem felelt, és végre mi
kor az országutak félig-meddig járhatlanok 
voltak.

A „csonkithatlan tarla’ék-készlet" —  mint 
■ osztrák ezopf is —  nemcsak h dohánynugy- 

árusra nézve örökké egy holt tőke, hanem a 
magas kincstárra nézve is. A nagyáiusra nézve 
azért, mert a fennálló szabályok szerint hozzá 
nem nyúlhat, tehát a befektetett tőkéjét nem 

I kamatoztatja. A kincstárra nézve pedig azért, 
mert a „csonkithatlan tartalék-készlet" elneve
zés alatt lekötött dohánygyártmányok, hí csak 
a dohánynagyárus az ellenőrző közegek vexá- 
lásainak magat ki nem teszi, forgalomba nem 

i kerülnek és hogy az esetleg, vagy időközön
ként is nem elegendő tökével rendelkező, vagy 
a holt tőkéért másutt kárpótlást kereső dohány
nagyárus e vexálásoknak magát ki ne tegye, 
a csonkithatlan taitalék-készlethez ugyan nem 
nyúl, de azon fogással él, hogy a kisárusok 
megrendelései teljes terjedelmükben nem foga
natosítja. hanem magán úgy segít, hogyha 
például valumely kisárus 1000 drb magyar 
ppd cskát, 400 drb 11-bellis szivart, 500 drb 
dráma, 400 drb hölgy és 500 drb magyar szi
varkát rendel, a megrendelést következőleg 
redukálja : 500 drb mngy. ppd cska, 200 drb 
H-betüs szivar, 200 drb dráma, 100 drb hölgy 
és 200 drb magyar szivarka ; e mellett meg
marad a kecske meg a káposzta is, csakhogy 
ilyen eljárás mellett, mikor a kisárusnál a 
készlet gyorsabban elfogy, csak a jövedék ká
rosodik meg és csak azért, mert a nagyárus 

(a  14 napi csonkithatlan tartalék-készletben le
kötött anyaghoz nem mer nyúlni.

Ennélfogva a csonkithatlan tartalék-kész
letnek az elve egészségesebb alapra lenne fek
tetendő, még pedig olyformán, hogy a magas 
kincstárnak is legyen belőle haszna, meg a 
nagyárus is ezen holt tökével túlságosan meg
terhelve ne legyen.

Ezek előrebocsátása után javaslatomat 
következőkben terjesztem e lő ;

Tekintettel arra, hogy a dohánygyárak 
számuknál fogva is most már minden követel
ményeknek nomcsak minőségben, hanem meny- 
nyiségben is mcgfelelnok, a vasúti hálózat 
nagy mértékben fejlődött és a mérnöki tudo
mány, a technika, már annyira haladott, hogy 
bármely vasúti megrongálás 48 óra alatt ki- 
javittatik ; azon nagyárus pedig is, ki közvet
lenül a vasúti állomás mollett nem lakik, vagy

aki tengelyen szállítja a gyártmányokat, üzlet 
helyiségéhez szintén már 24 — 48 óra alatt az 
anyag birtokába jut; a „csonkithatlan tartalék- 
készlet" egyheti forgalomnak megfelelőleg 
lenne megállapítandó azon szoros kötelezett
séggel, hogy az ellenőrző közeg megjelenése
kor —  ezen készleten felül —  legalább is még 
5 napi készlettel rendelkezzék, vagyis a fősuly 
nemcsak a „csonkithatlan tartalék-készletre", 
hanem a forgalomba bocsájtandó készletre is 
fektetendő! A m. kir. pénzügyőrség pedig az 
5 napi készletet, a kisárusok megrendeléseiből 
évről-évre könnyen megállapíthatja.

A csonkithatlan tartaléktisztekből feltét
lenül kiküszübőlendők azon dohánygyártmányok, 
melyek a nagyárus körletében kelendőségnek 
nem örvendenek, mert hiába tartja raktáron 

összeszáradnak, megromlanak és azután 
eldobhatja.

2. A kisárusok között nagyon dívik azon 
rossz szokás, hogy a legolcsóbb és legkelen
dőbb gyártmányokból a lehető legkisebb meny- 
nyiséget rendelnek meg, ami úgy a magas 
kincstár mint a dohánynagyárus érdeke ellenére 
van, mert akár milyen piczi legyen a község, 
vagy a kisárus körlete, pld. 10 cska legf. magy. 
szivarka dohány 7-es 50 cska'  magyar ppd., 
vagy 50 drb szivarka igen hamar fogy el, 
a kisárus pedig nem minden nap jön a nagy
áruda székhelyére, tehát tiszta dolog, hogy 
a fogyasztó közönség sokszor, de sokszor, 
dohánygyárimányok nélkül áll, mi által a 
kincstár érdeke feltétlenül szenved, a dohány
nagyárus pedig —  az egyszerre befektetett 
összeget —  csak aprónként, nagy keservesen 
kapja vissza !

Ennélfogva ezen ügy úgy lenne szabá
lyozandó, hogy a lin. magyar dohányból á 100 
gramm, a középf. magyarból á 100 gramm és a 
hazai —  kapából á 100 gramm —  kevesebb mint 
1 klgramm rendelhető ne legyen. —  A középf. 
török cskákból és a legf. magyar szivarka do
hányból legkevesebb 20— 30 cska. A ma- 
g\ar ppd cskákból, Stambul, Memphis, Sultán, 
I iölgy, Herczegovinai és Sport szivarkakból leg
kevesebb 100 drb. IC szerint emelkedne a 
forgalom is.

3. Szabályozandó lenne a kisárusok ki
elégítése a napi időtartamra vonatkozólag is, 
még pedig délelőtt 8— 12 óráig, délután 2 órá
tól 0 óráig, különben a dohánynagyárus a kis- 
tőzsdének valóságos rabja, mert számtalanszor 
előfordul, hogy egyes kistőzsér estefelé üzletébe 
vetődve látja, hogy még 100 drb magyar ppd. 
cskára lesz szüksége, cselédjét hamar a 
nagyérudába küldi és mivol a kiszolgáltatás 
ideje szabályozva nincsen, sok nagyárus kény
szerítve van ilyen Kundschaftra késő estig 
várni.

4. A ládakérdés feltétlenül megoldandó, 
annál is inkább, mert a dohánynagyárusok, ha 
nem több, de 9 tizedrésze a használt ládákat 
nem éri ékesítheti, az egy füstbe ment pénz, 
amely többé meg nem térül.

Különös lelketlenség a csomagolásra hasz
nált ládáknak az árát, mely ládákat már a kincs
tár használta és közegei megrongálták követelni. 
Azok már a dohányáruraktárnál felszakilva, 
össze-vissza lesznek törve, a raktári szolga- 
személyzetnek nincsen ideje a ládákkal kénye
sen bánni, minden szeget egyenként szépen 
kihúzni stb. azután azon ládák, melyek vasúton 
tovébbitattnak, n hogy tartalmuk könnyen meg
dézsmálható legyen, irgalmatlanul lesznek ismét
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leszegezve, ilyen állapotban érkeznek a nagy
árushoz, ahol azután csak a legnagyobb erő- 
megfeszitéssel felbonthatók. A vége pedig az, 
hogy tűzre kerülnek.

A még valamire használható ládák pedig 
még fele áron sem lehet értékesíteni, azt a 
nagy méltóságú m. kir. Pénzügyminisztérium is 
tapasztalatból tudja azon időből, mikor a kincs
tári dohánynagvárudákból kikerült ládákat ár
lejtés utján csak a nagyobb központokban 
majdnem potom áron értékesítette.

De a láda-ügyet még más oldalról is meg
világítva, igen szomorú eredményhez jutunk. 
Előrebocsájtva azt, hogy a dohánynagyárusok 
átlag alig 1% eladási jutalékkal dolgoznak és 
vegyük egy 10.000 drb H-betüs szivarral meg
telt nagy ládát, melynek az értéke 450 korona, 
az ezutáni 1% eladási jutalék . . .  4 kor. 50 
fillér, abból le a láda árát 1 kor. 40 fillér, ma
rad 3 kor. 10 fillér. Ezen összeg most még 
megvan terhelve : bolt- és raktárbérrel, á'lami 
és községi adóval, helyi és vasúti szállítási 
költséggel illetve költségekkel, fűtéssel, vilá
gítással, a segédszemélyzet járandóságaival 
stb. stb.

Más kereskedő pedig, aki egy 450 ko
rona értékű áruval megtelt ládát kap és azon 
nem 3 korona 10 fillér az eladási jutalék, ha
nem legalább 100— 150 egész 200 koronát 
nyer, a ládát esetleg ingyen kapja, vagy a 
ládának az árát nem is érzi.

5. A fuvardíj, ha már annak a megtérí
tését elérni nem lehet, legalább a dohány- 
gyártmányoknak mérsékelt áron leendő szállí
tását kellene kieszközölni. Napról-napra olva
sunk, hogy majd ennek az iparczikknek, majd 
annak a kereskedelmi czikknek, gyártmánynak 
vagy termékeknek a kedvezményes vasuli szál
lítás engedélyeztetett, csak a hazai dohány
árus e tekintetben a kormány mostoha gyer
meke, pedig több mint bizonyos, hogy a do
hánykiviteli részvénytársaság szállítási kedvez
ményben részesül.

Egy lépéssel előbbre.
bizonyos körökben, ha a dohánynagy- 

árusokról van szó, oly értelemben beszélnek 
róluk, mint egy hivatásról, mely azonban je 
lenleg nem hivatás. Óriási kötelezettségekkel, 
jogok nélkül s egy oly nagy kereskedés birto
kában, a melyet minden pillanatban el vehet
nek, a mellett kisebb haszon, mint a moly- 
lyel bármely kis kereskedő megelégednék —  
ez a nagyárusoknál a helyzet képe. A leg- 
szomorubb azonban az, hogy nem csak hiva
talnoki körökben dívik eme nézet, hanem egy 
szabad állam szabad polgárait is elfogja a 
félelem, ha arról van szó, hogy kartársaival 
megbeszélje, hogy a törvényadta jogokkal ini- 
képen lehetne helyzetükön javítani. Nem cso
dálkozunk *ezen egy cseppet sem ! Hisz még 
nem is oly rég volt, az osztrák abszolutizmus 
idejében, a mikor ugyan osztrák, mint a 
magyar dohány-monopólium oly rendeletekkel 
volt ellátva, melyek részben nehézkes voltuk
nál fogva, részben pedig az üzleti menetet 
gátolta. Sok, igen sok dolog megmaradt azon
ban még ma is, a mi persze csak egyesek
nek agyréme, de közelebbről tekintve, látjuk, 
hogy téves következtetés. Megszoktuk már, 
hogy az darusítást nálunk „segélyezésnek" 
tekintsek. Ezer nézetet, mint fentebb említet
tük, az osztrák régime, honosította meg. Nagy- 
és kisárudai engedélyt olyanoknak „adomá
nyoztak'*, a kik az államnak valamikéj) hasz
not hozlak s elfelejtették, hogy a dohány
monopólium nem jótékonysági egyesület, ha- 1 
nem egy óriási üzemű kereskedelmi vállalat, 
melynek arra kell tekintenie, hogy minél több i 
hasznot hajtson. Különös, hogy eme nézet 
nálunk is uralkodik, viszont az engedélyek j 
kiadásánál mást vallanak. Az engedély meg- 
adását még mindig ajándékozásnak tekintik, 
másrészt nagy szerej) jut mindenek előtt a 
protekeziónak. valamint a |)rovizió lehető le
szorításának. Ez az oka annak, hogy még min
dig ama nézet uralkodik, mely szerint a nagy- 
árus nem kérhet semmit, miután a nagy- j 
árudákra mindig van száz meg száz más ' 
vállalkozó.

Nos. hát mi más véleményen vagyunk, ! 
mert akárhányszor kis provízióra kiadtak nagy- 
árusi engedélyt, kis idő múlva az illető nagy

d o h á n y A r u s o k  k ö z l ö n y e .

áruda már ismételten ki lett Írva. Eltekintve 
| azonban eme körülménytől, ki tudjuk mutatni 
| a magyar királyi pénzügyminisztériumnak az 
i ilyen „ingyen munka" hátrányos voltát. Ilyen 

módon a kincstárnak nem haszna, hanem 
csakis kára van. Tudja mindenki, a ki az 

í ügygyei foglalkozik, miszerint a nagyárusok 
1 legnagyobb részének a províziója teljesen rá 
i megy a költségekre s így kénytelen a mollék- 
• czikkekből és a kisárudájából megélni. Ez eléggé 

nyíltan mulatja, miszerint még kisebb províziót 
i adni lehetetlenség.

Kétségtelen, hogy a dohánynagyáruda 
nagykereskedés vagy áruja s épp úgy kény
telen a kiadásait a bevételeivel összhangzásba 

I hozni, mint bármely más nagykereskedő. Azon 
| körülmény, hogy az árut az állam készítteti s 
! hozza forgalomba, még nem ok arra, hogy az 
illető kereskedőnek kisebb az értéke, mint 

I másnak. Ezeket azért említjük, mert több 
nagyárus kevesebbnek tartja magát. Éppen az 

j állam kötelessége, hogy azokról, kik neki 
dolgoznak, szerényen bár, de gondoskodjék. Az 
államnak nem szabad munkásaival „jó üzle
tet*' csinálni, ámbár, azt belátjuk, nagyobb 
munkádijjal, mint a privát gyáros vagy keres- 

j kedö, nem kell fizetnie. Erre már száz meg 
száz dohányárus rájött.

Hogy munkájukat némikéj) megfizessék s 
i hogy ezen fizetséget semmivel sem terheljék 
! meg, ez lesz az augusztus hó 20-ikán cgy- 
; beülő nagyárusok értekezletének feladata.
I Reméljük, hogy sikerrel jár s igy ez egy lépés 
! lesz előre.

Vegyes hírek.
A dohányjövedéki igazgatóság költözése.

A budai várban befejezéshez közeleg a pénz
ügyminisztérium uj, diszcs idiótájának építke
zése s abba még az ősz folyamán beköltöznek 
azok a hivatalok, a melyek jelenleg a Fő-utczai 
épületbe viszont átköltözik a dohányjövedék 
központi igazgatósága, mely a kitenezvenes évek 
eleje óta a Kálmán-utcza 20. sz. bérházában 

i van elhelyezve.
Elfüstölt milliók. A dohányjövedéki igaz

gatóság féléves s'.aiisztikíii kimutatása érdekes 
kéj)et nyújt arról, hogy Magyarország lakossága 
milyen rettenetes nagy összegeket költ n do
hányzás szenvedélyére. A burnotozást ugyan 
már kevésbbé kedvelik s június végéig csupán 

i 20.000 kgrammot adtak el.
Mindjobban tért hódit a jó, zamatos ma

gyar dohány, melynek mindinkább több kedve
lője akad. Dohányból eladtak 237.259 kilót és 
260.264. 109.000 kilót. Szivarokból elkelt Kega- 
litas 1,868.000; Trabucco 11,003.500; Brita- 
nica 10,520.300; Millaresz 441.000; Opiras 
493.000; h' Kuba 36,131.400; Portorico 
37,316.300; Virginia 7,264.850 (finom) és 
1,030.300 (braziljai); Rövid 1 19,742.975 ; Hosz- 
szu 18,281.500; Összesen 244,099.825.

Czitfarettákhól elfogyott Nílus 299.960; 
Stambul 3,131.800: Szultán 10,851.200; Hun
nia 1.297.900; Memphis 2,009.900; Hölgy 
230,860.230 : Herczegovinai 11.302.000; Sport 
13,562.830; Jenidge 13,191.000; Dráma 
107,049.500: Virginiai 69,204.000: Magyar 
101,518.200. Összesen 633,279.710. Ezeken a 
hatalmas mennyiségeken kívül tömérdek Manna- 
szivart, bel- és külföldi különlegességeket adtak 
ki, melyekért 51 millió 552 ezer 534 korona és 
48 fillért vettek be.

Papirszivarok. Papírból eddigelé csináltak 
már mindenfélét : házat, csónakot, vaggonke- 
rekeket, most azonban már — szivargyártásra 
is használják. Párisból jelentik, miszerint egy 
newyorki gyár papirszivarokat készíttet. A szi- i 
varok, mint halijuk, igen jók.

Ismét jö tt számos panasz hozzánk a szi
varokat és dohányokat ilietőleg s illetékes he
lyen nyert értesülésünk szerint az illető szivarok J 
régi gyártmányok s azért rosszabbak ; melyeket 
most gyártanak, már jobbak. A dohányokra 
vonatkozólag pedig újból kijelenthetjük, hogy 
az csak képzelődés, mert meggyőződtünk arról, 
hogy ti7. illető gyár a legjobban, semmiben 
sem oltéröleg a többi gyártól, dolgozik. Fel
kérjük a nagyárus urakat, hogy panaszaikkal i 
együtt a panaszlott árut is küldjék be hozzánk, 
melyet aztán kicserélve visszakapnak.

Az amerikai dohánytrust Németországban.

1 A berlini kereskedni ni kamira dohányipari 
1 szak választmánya április havában véleményt 
j  mondott az amerikai trustezég (\ . Jasmatri 
! rószv.-társ.) czigarettáiról s kijelentette, hogy 

azok kivé el nélkül j >k. Erre a szásí kereske
dők egyesülete kérdést intézett a berlini kama
rához, hogy miért telte ezt. Ezek azt felelték, 
hogy meg kellett vizsgálniok a trust gyártotta 
cigarettákat azért, hogy megtudják, vájjon 
érdemes e egyáliaiában a trust czigarottáival 
foglalkozni. Meg akartak győződni, vájjon a 
trust czigarettái a né net czigarettáknál rosz- 

| szabbak-e? Meggyőződtek, hogy teljesen jók. 
A kamara azonban kijelenti, hogy ezen véle
mény c>ak a múltra vonatkozik s ebből a jö 
vőre nézve még nem lehet következtetéseket 
vonni. Különben ugyanoly véleménynyel van 
a trust ellen, mint a szász egyesület, de jelen
leg nem kell tartani tőlük. —  Újabban a trust 
Amerikában a „stogies" néven ismeretes olcsóbb 
fajta szivarok gyárait megvette s igy megala
kult a Sfrgic-fmst. E czélból alakult egyesület 
(American Stogie Gomp.) 11 millió dollár tőké
vel évente 700 millió szivar gyártására képe?. 
Az American Stopie Comp. részvényei legna
gyobbrészt az amerikai dohánytrust hivatalno
kai kezében vannak.

Valóban kár, hogy a Szultán-czigarcfták 
oly kevéssé fogynak, miután ez az a szivarka, 
mely áránál fogva arra lenne hivatva, hogy 
legnagyobb forgalmat csináljon. De mi tagadás, 
a Szultán-czigaretta ma, enyhén szólva, nem 
jó. Valószínűleg a dohánynemek vegyítésében 

í van a hiba. Aztán meg. a mit először kellett 
volna említenem, az alakja sem megfelelő. Épp 
úgy vagyunk vele, mint a szivaroknál az Operas- 
szivarral. Igen vastag. Úgy hisszük, hogy ha 
a fentemlilett bajokon segítenének és valami 
újítást is hoznán ik be e czigarettákkal, akkor, 
hisszük, hogy az eredmény sem fog elma
radni.

Értesültünk, miszerint a j'*osta mostanában 
a fővárosban kiküldi egyes hivatalnokait czi- 
vilben, a dohánykisárudák bélyegkészletének 
megvizsgálására. Az egyik hivatalnok a napok
ban a Báthory-utcza 6. szám alatti dohány- 
kisárudába jött, a hol a tulajdonos leánya, a 
ki beteg, fo.;adta. Az illető hivatal ok felszólí
totta, miszerint adja elő bélyegkészletét. A fiatal 
hölgy vonakodott, miután nem ismerte a hiva- 
tanokot. Ez beszólitott egy rendőrt, a kivel 
igazolta magát, mire a fiatal lány a bélyeg- 
készletet előadta. Az egész dologban az az 
érdekes, hogy az illető dohánykisárustól más
nap, hivatkozással a tegnap történtekre, meg
vonták a bélyegelárusitási engedélyt.

Uj eljárás szerint gyártja az ó-budai do
hánygyár a török pipadohányokat, s a mint 
meg is győződtünk róla, az uj methoda fénye
sen bevált. Most már nem panaszkodhatik sem 
a nagyárus, f-crn a publikum, mert a dohányok 
minden tekintetben kiállják a versenyt, úgy a 
temesvári mint a fiumei gyártmányokká].

A Khedive czigarettákra vonatkozólag in
dítványunk az lenne, hogy gyártsa a m. kir. 
dohányjövedék nekünk és abban a nagyságban, 
mint azt a szivarka kiviteli társaságnak, ennek 
a nagyhatalomnak teszi. A nekünk gyártott 
Khedive nagyon is kicsi alakú.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. G., Kolozsvár. Még mindig nem kap

tunk értesítést, vájjon részt szándékozik-e venni 
az értekezleten. Reméljük, nem fog hiányozni.

Több nagyárusnak. Mind lapunk illető 
helyén olvashatják is, felhatalmaztak felsőbb 
helyen bennünket arra, miszerint az értekezle
ten a ládakérdésre vonatkozólag propozicziókat 
tegyünk, s aztán indítvány alakjában a minisz
térium kezéhez juttassuk.

Egy nagyárus Budapest. Igazán sajnáljuk, 
hogy nem lehet jelen az értekezleten.

D. I_. Utána jártunk a dolognak, a Ha
vanna szivaroknak valószínűleg a tengeri sós 
levegő ártott meg s azért kissé dohos. Kérjük, 
küldene be hozzánk pár skatulyával, s mi ki
cserélve visszaszármaztatjuk.

K- M ’ Budapest. Igen jó mellékczikkek a 
külföldií újságok. Szappan s illatszer nem jó, 
először is a dohány minden illatot magába szi, 
másodszor pedig tralikhan azt igen kevés eset
ben veszik.

Scgódszorkoszt.i: Holtai Nándor
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I N H A L T :  Dió l.andoskonferonz dór Grosslratikiinten. —

Die Landes-Konferenz dér Gross- 
trafikanten

findet am 20. August, Vormittags 10 Uhr,
in Budapest VI. Bezirk, Andrássy-ut, 
Restaurant Drechsler, I. Stock, statt.

Zűr Besprechung gelangen all jene 
Gegenstánde, die wir in unserer vorigcn 
Nummer bezeichnet habén, nebst dicsen 
auch jene Antráge, welche uns vor dér 
Konferenz angemeldet werden sollten.

W ir maciién jene p. t. Herren Gross- 
trafikanten, die ihre Theilnahme an dér 
Konferenz bisher noch nicht avisirten, 
darauf aul'merksam, dies sofort zu ver- 
anlassen, da ein erspriessliches Resultat 
dér Berathungen nur dann zu erwarten 
ist, wenn die Betheiligung an derselben 
eine sehr z ihlreiche sein wird. Den ein- 
gelaufenen Anmeldungen nach zu urthei- 
len, gibt sich für diese Landes-Konferenz 
ein sehr reges Interessé kund, was umso 
begreiflicher ist, als es sich in erster 
Reihe um die zu verhandelnde Kisten- 
frage handelt.

W ir sind von kompetentester Stelle 
aus ermachtigt worden, die Vorschlage 
dér Grosstrafikanten in dieser Beziehung 
einzuholen und diese dann an die kompe- 
tente Stelle zu leiten. beziehungsweise 
von ihnen mittelst Eingabe zu überreichen.

Mit Rücksicht darauf, liegt es im 
Interessé Aller, an den Berathungen theil- 
zunehmen, damit nicht dér Fali eintrele, 
dass das Resultat dieser Berathungen, 
in Anbetracht dér Verschiedenheit dér 
Verhaltnisse, gégén die Interessen des 
cinen odor andercn Grosstrafikanten ge- 
richtel sind. Nebst den aus unseren 
Abonnenten-Kreisen stammenden haupt- 
stadtischen und Provinz-Grosstrafikanten 
habén jüngster Tagé noch folgende 
Grossverschleisser ihre Theilnahme an 
dér Konferenz angemeldet :

Bródy Vilmosné, Szatirutr 
Strausz Antal, Tamási 
Gottlieb Fcrencz, Czegléd 
Friedman M., Simontornya 
Klein Alfréd, Lúgos 
Vándory Ferencz, Segesvár 
Biick József, Szeged 
Weisz Ignácz, Selmeczbánya 
Amstatter Imre, Léva 
Strompf Arnold, Szepes-Ófalu 
Richter Sándor, Tata 
Manheim Ármin, Zólyom 
Löwenstein M. és fia, Högyész 
Láng Mihály, Szt.-Agotha 
Rolh Mihály, Homoród.

Dér erste Schritt nach vor- 
wárts.

Ein Reruf, dór in gogenwártigem Augen- 
blick keiner ist —  so möchte maii in gewissen 
Kreisen eigentlich die Beschiiftigung dér Gross
trafikanten hinstellen. Mit oiner Unmasse von 
Pflichten belastet, ohne Rechte beanspruchon 
zu kőnnen, cinen Grosshandol betreibend, dér 

ihm jede Minule ontzogen werden kann, dabei

ersto Schritt nach vorwarts. — Vennischtcs. — Bricfkastcn

einen g- ringen Nutzen einheimsend, geringer,
| wie ihn mancher Kleinhandler eiwirbt, das ist 

gegenwiirtig dér Grossliundel mit den könig). 
ung. Tubák produkton. Und dús Traurigste 
dabei ist noch joner Umstand, wonach nicht 
nur in manchen Beamtenkreiscn sich die Mei- 
nung eingebürgert hat, dass dies Alles so sein 
müsse, sondern dass uuch sogenannte freie 
Bürger eines freien Staates von b’asser Furcht 

- ergriffen werden, wenn sic herangezogen wer
den sollen, um mit ihren Kollegen über jene 

; gosetzlichen Schritte, die zűr Verbesserung 
! ihrer L^ge beitragen künnten, berathen sollen. 
i Wir wundern uns über dóriéi Anschauungen 

nicht. Ut cs doch gar nicht lángé her, seitdem 
die Überreste jener österreichischen Yerfügun- 

I gén auf dem Gebiele des Tabakmonopols ent- 
fernt wurden, welche selbsl in Österreich der- 
malen nicht mehr bestehen. weil sie theils un- 
gerechtfertigt, theils schwerfaliig, das Geschiift- 
liche hemmend, dem Tabakmonnpole nur 
Schaden verursachen könnon. Glcichwohl ist 

> so Manches verblieben, was allerdings nur in 
den Köpfen spukt, was aber bei náherer Be- 
leuchtung sich als irrige Anschauungen, als 
absurde Schlussfolgerung erwcist.

Mán ist es bei uns, wie gesagt, leider 
gewöhnt, das gesammte Verschleisswesen, sei 
es dér Verschleiss irn Grossen, sei es derje- 
nige im Kleinen, als eine Art „Unterstützungs- 
wesen** aufzufassen. Zu dieser Meinung hat, 
wie gesagt, in erster Reihe das österreichische 

i Régimé, welches einstens hier geherrscht hatte.
lediglich beigetragen. Mán „verlieh" eine Gross- 

, oder Kleintraíik damals nur solchen Personen. 
die sich in irgend einer Weise dem Staate nütz- 
lich gemacht hatten und hatte ganz daran ver- 
gessen, dass das Monopol k iné YVohllhatig- 

I keitsanstalt, vielmchr ein riesiges geschaltlichcs 
I Unternehmen ist, welches je mehr Niftzen ab- 

werfen soll. Sonderbarorweise scheint hauíig 
| noch jd z t und spe/iell bei uns in Ungarn 

diese Meinung noch vo handen zu sein, wobti 
aber bloss die Meinung an und für sich vor- 
herrscht, wahrend in Wirklichkeit bei Erthei- 
lung dér Lizenzen ganz anders vorgegangen 

| wird. Denn wahrend mán einerseits d .s Er- 
theilen dér Lizenz als eine Art Schenkung be- 
trachtet, spielt dabei nebst dér allmüchtigon Pro- 
tektion, jene Konkurrenz eine HaupIroHe, dic 

■ in dem Herabdrücken dér Provision ihr Ziel 
zu erreichen vermeint. Aus dem Grunde ent- 

, steht auch die falscho AulTassung, dass d e 
; Grosstraliksnten eigentlich nichts zu verlangen 
| berechtigt sind, nachdcm hunderte Anderc be- 
! gehrend die Hiindo ne eh diesem Erwerbc aus- 
: strecken.

Nun denn, wir orlauben uns hierin ganz 
anderer Meinung zu sein, zumal wir gesehen 
habén, dass so oft eine Grosstrafik zu cinem 
nioderen Prozcntsatze eriheilt wurde, nach kur
zor Zeit eine Neuausschrcibung nothwendig 
wurde. Aber ganz abgosehen hievon, könnten 
wir dem k. u. Finnnzministeriurn auch das 
Nachtheilige derartiger „Gralisarbeilen" bcwci- 

; sen. Nein, nein, auf solche Art würde die k. u. 
Tabak-Regie nur Schaden stalt Nutzen ein- 
hoimsen. Die bezahlten Provisionen, mán weiss 

\ dies sehr genau, decken haufig kaum die Kos
ién des Verschleissers und entnimmt dér Gross- 
trafikant seinen eigentlichen Nutzen scinen 
Kleinverschleissern oder seinen Nebenartikeln. 
Das spricht genug deutlieh, als dass von oinor 
geringeren Provision die Rede sein könnte.

Es unterliegt keincn Zweifel, dér Gross- 
vorschleiss ist ein Grosshandel mit Waarcn, 
wie jeder andero und so wie dórt hat auch 
hier l)erjenige, welcher sich mit diesem Handel 
befasst, seine Einnahmen mit seinen Ausgabcn 
in Einklang zu bringen. Dass die VVaaren, 
welche dér Grosstrafikant verschleisst, dér Staat 
erzeugt und in den Handel bringt, ist kein 
Grund dafür anzunehmen, dass mán ein min- 
dervverthiger Kaufmann ist als jeder anderc.

<Jer Kcdaktion.

Wir erwáhnen dies Alles, weil sich ein Theil 
dér Grosstrafikanten selber für minderwerthig 
hült. Gorádé dér Staat hat mehr als jeder Pri
váté die Pllicht, Diejenigcn, die für ihn arbei- 
ten, zumindest Eines —  eine sichere Existenz, 
und würe sie noch so bescheiden, einzuraumen. 
Gerade dér Staat darf nicht darauf seben, dass 
er mit seinen Arbeitern ein gutes Geschaft 
macht, wenn wir auch zugeben, dass er keine 
besseren Löhne bezahlen muss als es die 
Privatunternehmung thut. Zu dieser Erkennt- 
niss sind nunmehr Hunderte von Grosstrafi
kanten gelangt, zumal ein Gaschaftsmann in 
erster Reihe die Sicherheit seines Erwerbes 
anstreben muss. Das peinigende Gefühl, íür 
seine Mühe und Arbeit nur einen geringen 
Lohn zu erhalten und dabei stets vor dér 
Eventualilat zu stehen, selbst diesen geringen 
Verd.enst hiiufig geschmulert zu sehen, ausser- 
dem nach Jahre langer mühseliger Arbeit selbst 
das Wcnige ganz zu verlieren, das Alles zu 
regein, zu ündern, zu verhessem, ist die Auf- 
gabe dér demnachst zusammentretenden lnter- 
essen behufs gemeinsamer Berathung. Hoffent- 
lich werden diese von Erfolg begleitet sein 
und in diesem Sinne bedeutet diese Konferenz 
auch den ersten Schritt nach vorwarts.

Vermischtes.
Papierzigarren. Das Papier hat bereits die 

mannigfachste Yerwendung gefunden ; mán hat 
es zűr Herstellung von Waggonradern, von 
Háusern, von Booten u. s. w. benutzt, aber 
mán hat bisher noch nichts davon gehört, dass 
es auch zűr —  Fabrikation dér Zigarren dienen 
kann. W'ie ein Pariser Blatt berichtet, erzielt 
eine Fabrik in Newyork betrachtliche Gewinne, 
indem sic cin besonderes Papier für die Cigar- 
ren herstollt. Das Verfahren, durcü das diese 
neuartigen Bliitter btwonnen werden, wird 
folgendermassen gesclirieben : Mán taucht Pa- 
pierbliitter in Bottiche, die mit Tabaksaft, dér 
von dér Zubereitung des gewöhnlichen Tabaks 
herrührt, gefüllt, sind ; dann bringt mán sie in 
Pressén, die sie in Form gewöhníichcr Blattéi* 
schnciden, wobei sie zugleich Gewebe eindru- 
cken, die zűr Yervollstandigung der lllusion 
dienen sollen. Nur die Rippe fehlt diesen künst- 
lichen Blattéin, was übrigens' eine wirkliche 
Ueberlegenheit über die natürlichen Bliitter be
deutet. Und was das Merkwürdigste ist, diese 
Zigarren sind von Liebhabern geraucht und für 
—  ausgezcichnet erkliirt worden.

Briefkasten der Redaktion.
Herrn Grosstrafikanten A. K. in H. Wie

Sie aus dem heutigen Rlatte entnehmen kön- 
nen, findet die Landesvcrsammlung der Gross
trafikanten am 20. d. M. statt. Selbstverstiind- 
lich steht es auch Ihnen frei, Aniriige zu brin
gen, welche im Integesse des Grossverschleis- 
ses gelegen sind. Ob die Konferenz dcnselbcn 
beipllichten wird, darüber können wir uns na- 
türlich nicht üussern.

Herrn B. Sch. in V. Auch Ihnen gilt die 
vorstehende Anlwort. Im Vorhincin können 
wir gar nichts sagen.

Frau B. St. Budapest. Ihre Klagen sind 
sehr berechtigt, das wissen wir ; alléin diese 
Klagen sind solche, welche vorlüufig keine 
Aenderung erfahren können. Wir worden Cibri- 
gens uns demnüchst mit dieser Sache bofassen.

Anonymus, Budapest. Solltc dies der Kall 
sein, dann werden wir uns auch zu helfen 
wissen, den Schaden werden nur Diejenigcn 
zu erleidcn habén, die einer derartigen Hand- 
lungsweise Reifall zollen. Im l'brigen, warum 
schrciben Sic anonym, sind Sie vielleicht auch 
Finer von Denen ?
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A P o ja tz i-fé le  gyú jtó  a leg jobb!
Szám os év óta M agyaro rszágban  leg jobban  be van vezetve és mindenütt kapható !

FI. Fojatzi & Comp.
os. és k ir. szab. gyu fagyárak

DEIIITSCH-LANDSBEB in.
. . . . . . . . . .  Vidéki m egrendelések közvetlenül Deutsch-Lands&ergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első' d íjja l lett kitüntetve, u. in. 

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand F rix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ran y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. TÁRSA, V., Ilolil-iitcza ». sz.

A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytözs- 
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

Á ltestes

renom irtesF ab rika t 
dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, a do

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat -■

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahűvely,
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézán
Budapest, V.. iaK>iitcza 30. M/.iím.

EURÓPA, irodalmi és nyomdai részvénytérsnság Budapest, VI., O-utcza 12.
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