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A magy. kir. dohánynagyárusok 
országos szövetsége.

Amint előrelátható volt, oly nagy 
számban jelentkeztek dohánynagyárusok 
a szövetség tagjaiként, hogy most már 
semmi sem áll útjában a teljes megala
kulásnak. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
minden jelentkezőt bizonyos fokú lelke
sedés veretett. Hogy még eddigelé a 
szövetség kitűzött program mjából ered
ményt nem látunk, annak egyszerű okai, 
először, hogy az alapszabályok még 
szentesítve nincsenek, másodszor pedig 
a politikai szituáczióban keresendők. így 
például az ismeretes ládakérdés memo
randumát sem lehetett a politikai kon- 
stellácziók s több egyéb ok miatt eddig 
beterjeszteni. Hiszszük azonban, hogy 
most már rövid időn belül a szövetség 
megkezdheti hivatalos működését, mert 
mindinkább érezhetőbbe válik eme szö
vetség szüksége. Nem csekély munka 
vár ugyanis elintézésre. Természetszerű
leg minden egyesnek ma a ládakérdés a 
legfontosabb s be is látjuk ezt.

Látjuk azonban a dohánynagyáru
sok munkakörében oly rendelctekel, szo
kásokat, törvényeket, melyek némely vi
déken, némely időben hatályon kívül 
helyeztetnek s arra engednek következ
téim', miszerint a dohány nagy áru tokát 
nem is veszik tekintetbe. Különben is 
gyakran halljuk, hogy a dohánynagy- 
árusra egyáltalában szükség sincs s néha 
maga a dohányárus sincs teljesen tisz
tában azzal, vájjon ő kereskedő-e, aki 
csekély provízióért cserébe adja tőkéjét 
s munkaerejét az államnak, vagy pedig 
egy olyan államhivatalnok, aki bármely 
oknál vagy körülménynél fogva úri hi
vatalhoz jutott.

Tudjuk jól, hogy ez utóbbi feltevés 
nem áll. Tudjuk, hogy a dohánynagy- 
árusnak óriási munkája sincs megfizetve 
a csekély provízióval s mégis gyakran 
kell hallanunk éppen ellenkező véle
ményt. Azon egyetlen körülményt el
tekintve, miszerint ezen üzletágnál ve
szíteni nem lehet, nem tudnánk semmit 
sem felhozni annak bizonyítására, hogy 
ezen üzletág más fölött előnyben lenne.

De talán éppen ,,cz a bodros ve- 
lejc“ , mint Pauszt mondja, éppen ez a 
nagyárusok legfőbb baja. Száz meg száz 
pályázó közül kilenczvenkilencz meg
elégszik azzal, ha a uagyárudáján nem 
vészit semmit, vagy csak igen keveset 
nyer. Bocsánat őszinteségünkért, de igy 
csak laikus ember, a dolgokkal egyálta
lán nem ismerős, vagy nő, aki üzleti 
ntanipuláczióhoz nem é rt; továbbá

gyenge, beteges emberek, akik már másba 
igazán nem foghatnak, gondolkozhatnak. 
Kérdjük azonban, ilyen emberek kel
lenek a dohányjövedéknek? A dohány- 
egyedáruság szándéka talán, ahelyett, 
hogy erőt erős, szakismerettel bíró em
berek kezében legyen az üzlet menete, 
oly emberek vezessek, akik biztos, de 
csekély haszon mellett életük végéig el
tengődnek ez üzlet mellett. Persze ez 
üzlet mellett nem veszítenek, sőt némely 
esetben hajt is valamit. Ilyen viszonyok 
Ausztriát s minket kivéve, sehol a vilá
gon nem létezhetnének, ahol a kincstár 
a gyáros a nagyárust, az áru ügynökét 
nem tekinti annak, hanem egyszerűen 
,,elárusítónak", kinek ezen jogot quasi 
kegyelemből adják, daczára annak, hogy 
a nagyárus árudája elnyerése végeit 
nyilvános pályázaton, mint legolcsóbb 
pályázó konkurrá! s igy kapja meg a 
dohány nagy árusi engedélyt.

Nagyon belemerülnénk a tárgya
lásim s igen eltérnénk a tárgytól, ha 
azzal is foglalkoznánk, hogy az ország 
470 nagyárusa több mint 100 millió ko
ronát konzumnál, igy tehát mindkét 
részről az érdekek igen nagyok. Tekin
tetbe veendő tehát a dohánynagyárus, 
mint fontos tényező, kinek joga a saját 
érdekeit is tekintetbe venni. Az az örö
kös utalás arra, miszerint, ha egy nagy
árus visszaadja a jogát, száz meg száz 
pályázó jön helyette, nem méltó egy ál
lami egyedárusághoz s különben is ez
alatt csak az darusítás ügye szenvedne. 
Épp oly oktalanság lenne, ha a nagy
árusok olyat kérnének, ami nem jogos. 
Ez ugyan nem helyes kifejezés e helyen, 
mert a nagyárusoknak nincs joguk vala
mire reflektálni, az ő ügyeinek elbírá
lása teljesen a minisztérium joga.

A  szövetség feladata lesz már most 
úgy az egyesek, mint az összesség ba
jait illetékes fórum előtt feltárni. Vannak 
ugyan egyes nagyárusok, akik jövedel
mük gyarapítása czéljából teljesen meg j 
nem engedett utakhoz folyamodnak, ezek I 
tárgyalásába azonban e helyütt nem bo
csátkozunk, csak megkívánjuk jegyezni, 
hogy az ilyeneket a szövetség kebelében 
tűrni nem fogunk s csakis a megenge
deti, tisztességes, becsületes, dolgozó ! 
nagyárusok szövetsége lesz ez, akik az I 
állam javára dolgozva, a saját megélhe- I 
tésiiket is biztosítják.

„Delicias elfogyott '.
I letek óta ez n két szó van felírva az 

ország valamennyi különlegességi árudájában. 
Ha ez a két szó azt jelentené, hogy a szivar

annyira jó volt, miszerint a legnagyobb kész
let is elfogyott a nagy kereslet miatt nem 
szólnánk egy szót sem, természetesnek tarta
nék a dolgot s várnánk —  mig uj Delicias- 
szivarok jönnének.

De nem ez az ok. Egyszerűen nagyon 
is keveset készítettek, pár százezret. Pár száz 
ezer szivar —  egy országnak !

Előre figyelmeztettük a t. nagy- és kis- 
árusokat e szivarok behozatalánál eme körül
ír ényre, de akkor azt hittük, ez csak pár napig, 
esetleg egy hétig fog tartani. Mit látunk azon
ban ? Heteken keresztül nem kapható ezen 
szivar, melynek jóságától annak a valódi 
publikuma még meg sem győződhetett. Ennek 
következménye, hogy a szivar feledésbe megy, 
senki sem gondol rá s ha majd hónapok 
múlva kapható lesz, egy kutya sem néz rá. 
Így lehet egy szivart a forgalomból kihozni s 
a közönséget et öl elszoktatni. így csináltak 
annak idején a „Hunnia“-czigarettákkal s ma 
már nincs ember, aki szijja.

Megcsinálták, az osztrákok kedvéért, azt 
a baklövést hogy a Delicias-szivart a külön
legességek közé sorozták, miáltal a fogyasztó 
publikum kisebb kontingense jut hozzá. Most 
pedig heteken keresztül nem kapható. Ez 
csakis a teljes feledéshez vezeihet.

Igaz, hogy a Delicias olyan szivar, mely 
nem allhat sok ideig, no de azért a folytató
lagos gyártás még sem lehetetlen, lévén elég 
gyárunk.

Kérjük a dohányjövodék központi igaz
gatósagái, ha nem az a czélja, hogy ezen szi
varok teljesen lumenjének a forgalomból, siet
tesse kissé a gyártást s adja ismét forgalomba, 
talán nem ártana, ha kommüniqué által jelezné 
a publikumnak az időpontot, amikor kapható 
lesz.

Vegyes hírek.
Figyelmeztetjük tisztelt előfizetőinket a 

,,Slcrnberg bankház" hirdetésére.
A szivarok alakjának megváltoztatása.

Mint illetékes helyről értesültünk, több szivar- 
laj alakját meg fogják vá toztatni. Nagyon 
czélszerü és okos dolognak tartjuk ezt, lévén 
a szivar is divatezikk s a szí varos ember na
gyon kedveli a változatosságot. No meg van 
olyan szivarfajtánk, melyre igazán ráférne már, 
hogy alakot változtatna. így például a hat 
krajezáros Operas, ha karcsúbb alakot kapna 
és —  kevósbbé büzlene, egészen jó szivar 
lenne. Reméljük, hogy ez a szivarfaj elsősor
ban kap uj alakot, mert áránál fogva szüksé
ges középfajta szivar. Rendes elárusitásban 
hazai gyártású szivarjaink közölt nincs egy 
sem Havanna-alakú, például olyan mint a 
Delicias, talán jó volna a Regalitast ilyenfor
mában gyártatni ?

..Füstölő zsenik' czim alatt a „Magyar- 
ország” elég érdekes kis czikket közöl, melyet 
alább mi is reprodukálunk. Nem hagyhatjuk 
azonban szó nélkül, hogy epén a .Magyar- 
ország", ez a radikális függetlenségi lap, ha 
egy ilyen czikket közöl, nem is említi benne 
a mi nagyjainkat, hanem főleg a német zseni
kéi. Ha már ilyen dolgot külföldi lapból át
veszünk, vegyük magunknak legalább azt a 
fáradságot, hegy a mi zseni-jcink közül egy- 
kettőt bevegyünk közibük, mert volt náluk is 
vagy —  három !

Goethe mondotta egyszer, hogy az igazán



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

zseniális ember sohasem dohányzik. Goethe 
egyáltalában minden olyan szokás ellen, a 
mely nem feleit meg teljesen az ö cszthtiukai 
felfogásának, mély ellenszenvvel viseltetett s 
akkoriban épp eszthánkai szempontból erősen 
harczoltak a dohányzás ellen. Goethe kijelen
tése, a melyre a dohánygyülölet ragadtatta, 
annyival csodálatos ibb, mert az ő előtte és 
vele egyidőben élt nires emberek egész serege 
szintén hódolója volt a dohányzás szenvede - 
mének. így Schiller, ha nem is dohányzott, de 
mindenesetre előkelő burnótozó volt, míg Herdcr, 
kortársainak tanúsága szerint, dohányzás dol
gában ugyancsak jelentősét produkált. Kloj>- 
sínek oly erős pipás volt. hogy egy berlini iro
dalmi törzsasztal egyik tréfáskedvü tagja álta
lános derültség mellett azt a megjegyzést tette, 
hogy a „Messiás“ valamennyi olvasatlan pél
dányát el kellene kü deni Klopstocknak, hogy 
legyen elegendő fidibusz-papirosa. E törzsasz
ta hoz tartozott Lessiny is, a ki szinte vesze
delmes hive a dohánynak. A „Lujza" költőjé
nek oly pompásan Ízlett a csibuk, hogy lehe
tetlennek mondotta, hogy a dohányzás bűn le
gyen, mert akkor nem izlenék oly nagyon. A 
dohányzást ugyanis akkoriban sok pap súlyos 
bűnnek minősítette. Milton, a nagy angol költő, 
már jóval az idő előtt szenveddmesen hódolt 
a dohányzás élvezetének, a mely körülmény 
egyébként ellentmond számos dohánykapaczi- 
tás elméletének. Épp a legszenvedélyesebb 
dohányzóknak ugyanis az a véleményük, hogy j 
ha a dohányzási tökéletesen élvezni akarják, 
nemcsak az kell, hogy ízletes legyen a dohány, 
hanem látni is kell a füstöt. Ez hozzátartozik 
az egészhez. M ii Ion pedig akkor szokta meg 
ezt a szenvedélyt, a mikor már teljesen meg
vakult s a füstölést ma/anyós óráinak una’oin- 
üzójekép gyakorolta. Schwift. u hires angol 
szatirikus, azt mondotta egyszer :

—  Ha netn dohányzóm, nem jut eszembe 
semmi.

Byron is több Ízben úgy nyilatkozott, 1 
hogy a dohánylust költői alkotásra ingerli 
agyát. Érdekes, hogy Newton-1, a hires angol 
matematikust és asztronómiát, mi vitte ra a 
dohányzásra. Newton épp úgy, mint később 
Hufeland, az ismert berlini orvos, nem tudta 
megérteni, mik-.p szerezhet élvezetet a dohány
zás és eltökélte, hogy tudományos vizsgalat 
tárgyává teszi a dolgot. Addig kóstolgatta aztán 
tudományos okból a dohányt, inig végre 
annyira hozzászokott, hogy nem bírta abban- 
hagyni. A meddő kutatás után végre is ilyen 
szavakra fakadt:

—  Nem tudtam ugyan máig sem tudo
mányos magyarázatot adni, de egyre már rá
jöttem : azért dohány zom, mert jó esik !

Múltkori czikkünk a különlegesség! pipa
dohányokról illetékes helyen is kellő méltány
lásnak örvendett, de mint legnagyobb sajnála
tunkra értesülünk, ezen pipadohányoknak a 
rendes darusításba való áttétele lehetetlenség, 
miután nagyon kevés a kerti dohányunk, ad
nak is minden nehézség nélkül ilyen termelési 
engedélyt, de nem minden talaj jó erre, to
vábbá más kötelezettségeinknek is eleget kell 
tennünk ezen dohányokkal.

Körülbelül 10 12 nappal ezelőtt a napi
lapokat bejárta egy hir, melyről mi is tudo
mást vettünk, ámbár rögtön kijelentettük, hogy 
olyan alakban, a mint azt közölték, egyszerűen 
nevetséges. Az uj czigarettákról van szó, vala
mint arról, hogy a Szullán-cziguretták öt da
rabonként csomagolva jönnek a jövő hónapban 
már forgalomba. Most értesülünk, hogy ezen 
hírek terjesztője egy, a dohányjövedókkel üzleti 
összeköttetésben lévő gyár ügynöke, a ki rossz- 
akaratulag s a saját hasznára tekintve, valót
lan hírekkel terjesztette cl napilapjainkat. A 
rektifikácziót mi már múltkor közöltük, a meny- j 
nyiben tudatták velünk, hogy az uj czigaretták 
behozatala évek kérdése, miután ma még csak 
kidolgozatlan s meg nem beszélt terv. A Szul- 
tán-czigaretták csomagolásáról mi már tudtunk 1 
hónapok előtt, de nem kívántunk a hivatalos 
kommüniquének elébe vágni. Ezek behozatala ' 
azonban szintén még több hónap kérdése.

A dohányjövedék központi igazgatósága c 
hét vége felé, vagy jövő hét elején már átteszi 
helyiségeit a Kálmán-utcza 20. számú házból I 
Budára, az Iskola-utczába, a hol már régeb
ben volt.

Külföldről jö tt értesülésünk szerint a szi- !

va’ - és szivarkakiviteli részvém társasággal üz
leti feleik nem igen vannak megelégedve, mi
után u társaság nem teljesíti pontosan a meg
rendeléseket. Hisz ez nem is leh'*t másként, 
ha ilyen óriási üzleti tőkét igénylő vállalatot
500.000 koronányi csekély összeggel indítanak 
meg s még a mellett annyira se n ismerik o 
tekintetben a világpiaciul, a mennyire feltét
lenül szükség van. Továbbá egyszerre akarnak 
mindent, el akarják látni az egész világot áru
val, kapkodnak s nem érnek el semmit. így 
nem lehet a magyar dohányjövedéknek piaczot 
teremteni a külföldön s vegielenül csodáljuk, 
hogy a donányjövedék ebbe belement, mert 
ha valamikor majd igazán akarnak külföldre 
szállítani, akkor majd senki sem fogadja el 
áruezikkeinket, lévén azoknak hire már jó előre 
elrontva. Ha a kiviteli részvénytársaság czélja 
az, hogy minket a küllőid előtt áruink jósága 
s kereskedelmi ténykedésünk tekintetében tönkre 
tegyen, úgy ezt a czélját mihamarább el fo^ja 
érni. Kapkodással, pontatlansággal s főleg pénz 
nélkül ilyen vállalatba bocsátkozni nem sza
bad. Ez enyhén szólva, lelkiismeretlenség?

Szerkesztői üzenetek.
Sz. G., Kvár. Jövő hó első szerdáján tart

juk igazgetóságt ülésünket, amikor már u 
láda-kérdés memorandumát megszerkesztjük s 
beadjuk. Eddig azért késtünk, mert először is 
politikai helyzetünk olyan volt, hogy nem le
iedéit az ügyet bolygatni, másodszor pedig 
lassan gyülekeztek a tagok. Reméljük lesz sze
rencsénk.

K. R . Bp. Egy héti 1 előbb a titkár ér
tesíteni fogja az igazgatósági tagokat.

Z. A-nó. A fuvardíj szintén szóba fog ke
rülni. Csak türelem.

L. Róza. A Rosita-szivarok, amint Ön 
írja, nagy kelendőségnek örvendenek, csak 
egy a bajuk, hogy hamar törnek s ez Önök
nek nagy veszteség. K. nagysád vegye tudo
másul, hogy minden világos dohány, miután 
gyengébb, hamarább is törik, ez nem az első 
készítés (lugozás) eredménye.

R. Z. Mai lapunkban is reflektálunk ez 
ügyre. A  mim láthatja, napilapjaink kevés ki
vétellel felültek eme álhirnek.

Cs. G. I I\ a szövetség tagja, úgy kedvez
ményben fog részesülni az amerikai utazásnál. 
Annak idején bővebb részletekkel szolgálunk.

X. Y. Z. Mi is bosszankodtunk, nem csak 
Ön, de a mint utolsó pillanatban értesültünk, 
a Delicias már a napokban kapható Jesz. A 
gyárak még most nem képesek a teljes mony- 
nyiség gyártására, miután hozzávetőleg sem 
tudják, mi lesz a forgalma s ez a szivarfaj 
nem fekhet raktárban.

L. L. Tessék a dolgot lapunk főszerkesz
tőjével tudatni, ő majd eljár a dologban.

B. E. Az illető nagyáruda már be van 
töltve. A  legközelebbi kiírást lapunkból meg
láthatja.

Hivatalos hírek.
A legközelebbi igazgatósági ülésre egy

héttel előbb mindenki értesítést kap.
E helyen tudatjuk, hogy szövetségünk 

ügyésze, dr. Faludi Jenő, lakását VI., Teréz- 
körút 5. szám' alá helyezte s igy a szövetség 
helyisége is ot» van. Kérjük tehát ti t. tago
kat, hogy leveleiket már oda ezimezzék.

Többeknek, kik alapszabályokat kérnek, 
ezúton is tudomásukra adjuk, miszerint azok 
még szentesítve vissza nem jöttek s azért nem 
küldhettük. Akik pedig ettől teszik függővé 
belépésüket a szövetségbe, azokat megnyug
tat haljuk, hogy a szövetség tisztán az ó érde
kükben létesült s csakis az ő javukra dolgo
zik. Nagyobb anyagi áldozatot nem követel.

A fit kár.

Segédszerkesztő : Heltai Nándor.

Szerencsés
véletlen!

az, ha valaki oly j  
sorsjegy számot 

vesz, inelylyel a 
főnyeremény kihu- j 

zatik.
Mi lehetővé tesz- j 

, szűk e lap olvasói
nak sorsjegyvételé- 
nél, illetve a

szerencse-szám
kiválasztásánál

a véletlen döntését 
előidézni. Szíves
kedjen az egyes 

számokat egyen kint 
kivágni, összegön- 
gyöliteni, összeke
verni és azután egy 
vagy több számot 
huzni. A felsorolt i
szamok a XII. m. 
k. szab. osztály- 
sorsjegyei csak ki

zárólag

Stornbsrg
b a n k h á z n á l

V„ Nagykorona-utcza 15,
kaphatók. Minél 

előbb méltóztalik 
rendelni, annál bizo- 

j  nyosabban kézhez 
kapja a saját kihú

zott számait.

------- Á r a  : -------
egy nyolczaD X. 1.50
egy negyet) „ 3.—
egy fé l „  6.
egy egész „ 12.—

Hivatalos huzási í 
lajstrom a húzás 
után ingyen kül- 

j  detik.

Sternberg
bankház

B U D A P E S T ,
V,, Nagykorona-utcza 15, i

€in gliicklicher

Zufall!
ist es, wenn die 
Losnummer, vvelche 
Sie besitzen, mit 
cinem Haupttreffer 
gezogen wird. W ir 
ermöglichen es nun 
den Lesem dieses 
Blaltes. schon beim 
Ankauf eines Loses, 
respektive bei dér 

W a h l einer

Glücksnummer
den Z u fa ll ent- 
scheiden zu lassen. 
Belieben Sie die fol- 
genden Nummern 
einzeln herauszu- 

schneiden, zusam- 
menzurollen, dureh- 
einander zu mi
sében und dalin 
eine oder mehrere 
Nummern zu zic- 
ben. Die verzeich- 
neten Nummern zűr 
XII. kön. ung. priv. 
Klassenlotterie sind 
nusschlicsslich nur 

im

Bankliaus

Sternberg
Budapest,

V., Nagykorona-utcza 15
erháltlieh. Je früher 
Sic Ihre w. Bcstel- 

lung aufgeben, 
desto sicherer cr- 
halten Sie die selbst 
gezogene Nummer. 
Amtlicher l’ reis für

ein yichtel X. 150 
ein Viertel „ 3 —
ein íjalbes „ 6. -
ein gauzes „ 12.—
Amtliche Ziehungs- 

liste sofőrt nach 
Ziehung gratis.

Bankliaus

Sternberg
Budapest,

V,, Nagykorona-utcza 15,
1186 1191— 1197 45959 45981
45992 2716 2724 4563 7964 -
13032 13034 36385 38400
43605 436 1 0 — 43623 45914
45917 45923 -45980 50254 —
50266 50275 86277 82689 -

86298.



D e u tsc h e r  The il

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(O R G A N  D É R  T A B A K -G R O S S - U N D  K L E IN  VER  S C H LE IS S E R  U N G A R N S .)

I N H A L T :  Landcsvorband dcr Grosstrafikanton Ungarns. Trafiklizunz-lJmschrcibun;'cn.

Landesverband dér Grosstrafi- 
kanten Ungarns.

Wio vorauszusclicn war, hat dér im Mu- 
natc Annust begründete Landesverband dér 
Grosstraíikanten an Mitgliederzahl derart ge- 
wonnen, dass seiner akiiven Thaligkeit mm 
nichts mehr im Wege steht. Erfreulicherweise 
isi dió Schaflensfreudigkeit bei jedem dcr Neu- 
angomeldeten bemerkbar, was desscn nimie- 
rische Sliirke noch erhöht. Wenn gleichwohl 
bisner noch gur nichts von jenen Arboilcn, 
derén sich dér Verband in erster Reihe unter- 
zieht, in Angriff gonommen wurde, so geschah 
dics nicht, weil erslens die eingeroichten Sta- 
luten vöm Minister des Innom noch nichl 
sanktionirt sind und zweitens dió politischen 
Verhaltnisse sowohl dicse Angolegenheit ver- 
zögern, wio sic aber auch bishor be hűld da
rán tragen, dass gemiiss Beschlusses das in 
Rede slehendo Memorandum in dér Kisicn- ; 
frage nicht überreicht werden konnte, zuinal 
ebes im .Mimen des Verbandos geschehen soll, 
welcher dermalen, wie gesagt, gesetzlich noch 
nicht besteht. VVir glauben jedoch, dass dics 
in allerkürzester Zeit erfolgen wird.

Mebr und mehr tritt dió dringende Noth- 
wendigkeit bervor, dass óin Verband dcr Gross- 
trafikantcn bestcho und seiner Tendenz gemass 
wirke. Und nicht geririg sind d.e Arboitcn, 
vveiche dér Verband sehr hald in Angriff zu 
nehmon und zu vollführen Imt. Vor dcr Hand 
allcrdings erseboint jedem Einzelnen die wich- 
tigstc Fragen diejemge dér Kistcn zu scin 
und wir gebon zu, dass dicse Angelegonheit 
allé anderen dermalen in den llintergrund 
drüngt. Indess crblicken wir in dóm Borufe 
des Grosstraíikanten solch zahlreiche abznstel- 
lcnde MAngel, wie auch Feststellung so maii- 
chor Gepllogenheit, die je nacbdem hald als 
Verordnung, hald als nicht bestehend, uusge- 
legt wird und die sammt und sonders darauf 
schliessen lásson, dass mán oigcntlich dem Be- 
ruf dér Grosstraíikanten bisher nur sehr gc- 
ringe Aufmcrksamkcit gezollt hat. Ja. wie oft 
war und wie oft ist noch heute davon die Rede, 
dass dér Grosstrafikant íiberhaupt nicht ge- 
braucht wird. Seino Exislenz ist ciné dórámig 
eigenthümliche und hahlose, dass cr selber l>o* 
rcits zu zweifeln beginnt, ob cr Kaufmann isi, 
dcr für geringe Verkaufsprovision seire Zeit, 
se’.ne Miibe und Arboit, wie auch s< in Kupital 
zűr Vorfügting des Aerars stollt, od<r ob cr in 
Folgc dieser oder jener Umstiinde ein Amt erhielt, 
wovon tr zeitlcbcns gemüthlich lobon kann.

Mán wei.ss, dass dicscs Letztere nicht zu- 
trifft. Mán weiss, dass die Arboit, welclio cinem 
derartigen Geschiifte gewidnel wirJ, nicht cin- 
mal genügend bezahlt wird. Und doch wer- 
don Ansichton lauf, dass das Umgokehrle dér 
Fali ist. W ir wüsslon nicht, was zu dicsér An- 
nahmo borechtigt. Mit Ausnahinc tles cinzigen 
Umstandes, wonach bei dem Grosstralikbc- 
triebo nichts vcrloren werden kann, gibt os 
keinen cinzigen Moment, dór dalür sprechcn 
würde, dass diescs Geschiil't cinem anderen, sói 
cs welcher Rranche immor vorzuzielicn sói. 
Nun aber, stockt eben in diesem UmstamledUí 
Krankhoit, welchc tlen Grosstrafikantonstand 
bclastet. Hunderlo von Rowerborn mn ciné 
Grosstrafik sind sclion damit zufrioden, wenn 
sió cin Gcschftft orlangen, bei wolchcm im 
schlimmsten Falié nichts zu verlieron, im 
heston Falle jedoch nicht viel zu verdicnen 
ist. Einc solclio AulTassung, mán vérzőibe uns 
die Aufrichtigkcit, könnon nur Laien habén, 
Monschen, dió von geschüftlicher Manipulation 
keinen leisen Begriff habon, odor Frauen, de- 
neu dcr Betrieb cines Geschaftes, wclches mit 
Saclikcnntniss golcitet werden muss, Scliwie- 
rigkeilen machcn würde, ferner schwache, 
alté, krünkliche Leute, denen die Loitung eines 
anderen Geschtiflos, wclches liöherc QualilikaMon 
erfordert, nicht zugemutbet werden kann. Nun

aber, wir fragen : Isi mit all den genannten 1
Grossverschleissern dór kömül. ung. Tabak- 
regio im genngsten gedient? Kann es im Inter
essé des Tabakmonopols liegon, wenn dér 
Verschleiss slalt in starken, kundigen Uanden 
zu hegen, von Leuten ausgeführt wird, die 
nichts Anderes wünschen, als bei cinem klei- 
nen, sicheren Einkonrncn langsam, aber sicher 
zu verhungern ? Freilich, vcrloren wird nichts 
bei dóm Geschiifte, ja es \riigt sogar Etwas.

Umer solchen Umstiinden, die nebenbei 
gesagt, in keinem Lande dér W elt möglich 
wáren, höchsiens Oesterreich ausgenommen. 
ist es nur natürlich, dass dér Grosstralikant 
als cigentlichor Waarenagont von dem Fabri- 
kanten, namlich tlem Aerar, nicht als solcher 
hotrachtct wird, sondern nur als Verschleisser 
eines ararischen Artikels, dér den „Verschleiss” ! 
quasi als Unterstützung orhiilt, trotzdem er 
vor Erlangung seiner Lizcnz an eincr öl'fent- 
lichen Konkursausschroibung 'Theil nmimt und 
als dér billigste Offeren*, die IJzenz zűr Füh- 
rung dcr Grossiralik erhiilt.

Es würde zu weil fúhron, wollten wir 
auseinandorseizen, dass die 430 Grosstraíikan
ten des LandiS cinen Konsum über 100 Mii* , 
lionen K őrien jiihrlich zu bewitltigen habén 
und cs alsó dubai auf beiden Seiten auf 
grossj Imeressen ankommt. In Folge dessen 
muss dér ( í. osstralikant nothwendigervveise | 
&uch als ein Faktor beirachtet weitlen, dem j 
dús Rccht zusleht. seinerseits auf seine Inter- 
essen zu achten. Dér cwige Hinweis darauf, 
dass bei cinem eventuellen Zurücklegen dér 
Lizenzen andere Rowerbcr zu Ilunderten da 
sind, ist weder eines staatlichen Monopoles 
würdig, noch würde damit mehr erruichl wer- 
den, als dass dór Verschleiss darunter sehr 
emplindlich leiden würde.

Ebenso unklug wiire es jedoch, wenn die 
Grosstrafikanten mehr und Anderes verlangen 
vvürden, als Dasjenige, was gcrcchlei weise 
verlangt werden kann. Wt hl kann von cinem 
Rechtsstandpunkte nicht gesprochen werden, 
nachdem auch die Verschloissangelegenheiten 
solche sind, welche zu taxiren, zu bestimmen 
odor zu iindern, dem Ministerium alléin das 
Rccht zusteht; gleichwohl dürfte es nicht 
überílUssig sóin zu ervvahnen, dass dem neuen 
Verbande die Aufgabe zufallen wird, über jede 
Angolegenheit, welche dem Einzelnen oder dér 
Gcsammlheit zu n Nachtheile gereicht, zu bc- 
ratlien und mn Abhilfe bei dér kompetenten 
Siello cinzuschrcitcn.

Die grossen, wichtigen und weiltragenden 
Arbeilen, dessen sich dcr Verband unterzieht, 
erfordern aber auch auf dcr eigenen Seile ciné 
strenge Selbstkritik, indem all jene Elemente, 
welche durch ihr Verhalteri und gcschiiftlichc 
Manipulation dem Verschleisser im Allgemei- 
nen, sowie dóm Borufe des Grosstraíikanten 
schaden, von dem Verbande losgelöst werden 
miissen. Es gibt darunter nocli eine grosso 
Ánzalil von Grossverschleissern, die behufs 
Vermehrung ihrer geringen Einkünfte, manch- 
mal in ganz uncrlaubter Weise vorgehen. Na
türlich ist os nicht unsero Sache, uns des Nii- 
heren darüber zu aussern. Von dem Verbande 
jedoch kann cs verlangt werden, dass er zűr 
Mebung seincs Ansehens und zűr Wahrung 
seiner Reputation in erster Reihe darauf achte, 
dass dér Verband nur aus solchen Mitgliedern 
bestehe, welche durch Arbeit und genaue 
Pllichterfüllung sich dem Staate nützlich ma
ciién, um Ansprucb erhoben zu kőimen, dem- 
genüiss auch ontlolmt zu werden.

T ra f iklizenz-Umschreibungen.
Kaum dürfto es in dér Absicht des 

königl. ung. Finanzministeriums liegen, aus 
purer Ordnungsliebc cinen gegenfhciligen Zu- 
stand zu scliaffon, wie cr bcabsichtigt wird 
und theilwoisc auch sclion versucht wurde.

Zehn Riinde unseres Blattes liegen vor 
uns und in jedem derselben kann mán zahlreiche 
Ariikéi lesen, welche sich mit dér UnzulAssig- 
keit des Trafikschachers befasst. Und wir waren 
auch stets Diejenigen, welche bei derb i ge- 
schaftlichen Machinationen die grüsste Strenge 
gefordert haltén; gleichwohl war es nienmls 
unsere Absicht, dicse Angelegenheiten derart 
behanclelt zu sehen, wie sie für die Zukunft 
geplant wird, aus dem einfachen Grunde nicht, 
weil wir die Art und Weise dieser Manipula
tion für schadlich, ungerecht und vollstiindig 
werthlos iialten. Nichts Geringeres wird beab- 
sichtigt, als stets eine Liste von Bewerbcm 
um Trafiklizenzen in Vorrath zu habén. Wer 
um eine Trafiklizenz ansucht, wird, wenn er 
für würdig befunden ist, in diese Liste einge- 
tragen. Legt Jemand seine Lizenz zurück, so 
erhiilt sie dér „Eingetragonc”, ohne Rücksicht 
darauf, ob er ein Lokál besitzl, ohne Rück
sicht darauf, was aus Demjenigen wird, dem 
zufaUig im Dienste des Staates, den er viele 
Jahrc hindurch ehrlich und gewissenhaft ver
tellen, werden soll. Dér Verschleisser oder die 
Verschleisserin, die oft ein Menschenleben 
láng liinter dem Verkaufspult gestanden und 
die endlich entweder vöm Schlago gerührt 
wurde oder ihre Füsse nicht mehr gebrauchen 
kann, sie muss. anstatt irgend eine Unter
stützung vöm Staate zu orlangen, iiír Ge- 
scháfislokal ein halbcs Jahr bezahlen, sie darf 
ihre Goschaftseinrichtungen nicht verkaufen, 
kurz sie muss als Beitierin weggehen um 
irgend einer anderen Person wegen, dér ciné 
„Wohlthat" erwiasen werden sol . W'o sieckt 
dió Lepik, wo die Gercchtigkeit, wo dér Hu- 
manismus ?

OJer ist cs vielleiclit logisch riclitig, wenn 
das rauchende Publikum viele Jalire hindurch 
an cin Lokál gewöhnt wurde und wenn es 
plötzlich die Trafik in ganz cinem andern, viel- 
leicht gar ungeeigneten Lokál aufsuchen muss? 
Oder ist es gerecht, wenn die Person, die viele 
Jahrc hindurch 14 Slunden tiiglich für den 
Staat arbeitet, nicht nur keinerlei Entschiidi- 
gung erhalt, vielmchr damit bestraft wird, in
dem sie ein halbcs Jahr Miethe umsonst be
zahlen muss und ihre Geschaftseinrichtung, die 
ihr Vermögen hildet, ins Feuer werfen kann ? 
Oder ist es humán, wenn dem Einen geschenkt 
und dem Anderen genommon wird ?

Nein, so habén wir uns die Abschaffung 
des 'Prafikschaehers nicht vorgestellt. VVir iva
rén und sind auch jelzi dcr Meinung, dass 
vorerst untersucht werden müsste :

1. Ob dér frühere Besitzer dér Trafik- 
Lizenz keinen Missbrauch dadurch troibt, in
dem cr sich für sein Geschaft grösserc Betrage 
bezahlen lasst.

2. Ob dér Grund, welcher als AbJnnkung 
dér Lizenz angegeben wird, auf Wahrheit 
berulit.

3. Ob das Geschaft Uberhaupt lebensfahig 
isi, damit dér neue Lizenzinhaber nicht boscliwin- 
delt wird.

4. Ob ein Krankheits-oder Todesfall, oder 
ciné sonst zu rechtfertigende vvichtige Ursache 
den Lizenzinhaber veranlasst, seine Lizenz zu- 
rückzulegen.

5. (Jb Derjcnige, welcher um die Lizenz 
ansucht, für den Tabak-Kleinverschleiss voll- 
stündig geeignet ist.

Und dieses letztere ist eigenllich die 
ílauptsache, um die es sich für die Tabuk- 
Rcgie handelt. Wir sind dér Meinung, dass es 
in erster Beibe dóm Finanzministerium darauf 
ankommt, tüchtige Verschleisser zu habén und 
nicht darauf, ob die Beworberin einer Lizenz 
G oder 0 Kinder hat. Wen es intcrcssirt, dér 
rnache einmal einen Spaziergang und trete in 
dicse sogenannlen Tabaktrafiken ein, wo dór 
Jammer in seiner vollsten Gestalt sichthnr ist. 
Kann dies den Verschleisser, den Tabak- 
Monopol freuen ?



DÓI lÁ N Y A W l 'S O K  K o X L Ö X Y F .

Alapittatott 1856.

A P o ja fz i-fé le  gyú jtó  a leg jobb!
Számos év óta M agyarországban  leg jobban  be van  vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
es. és k ir. szab. gy u fagyárak

fl> EUTSC II -LA N DSBERCI.
Vidéki m egrendelések közvetlenül Deutsch-Landsbergtie intézendök.

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

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand P r ix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. és TÁRSA, A., IIold-iitc«» Ö. 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.

r
F e lt  lin ó  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Mondén hirdetés felesleges, a, do

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat ■

leg jobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahiively.
G y á r i  r a k t á r ;

Goldzieher Gézánál
B u d a p e s t ,  V ., N as-n tezai 8 9 .  s/ fiin .

KUROl’ A, irodalmi és nyomdai rósa vény társaság budapotd, VI., Outcea 12.
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