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Türelem !
Nekünk u magunk részűről van elég 

türelmünk arra, hogy bevárjuk, miszerint 
jó pár év munkáját a szövetség létesíté
séi, a dohán ynagyárusok a maguk részére 
felhasználják, de már most s a jövőben 
aztán az ö dolguk, hogy mindezt gyü
mölcsözővé is tegyék. Tetterejüktől s aka
ratuktól függ mindez.

Hogy mi az oka annak, hogy egy 
hosszú év elölt a kongresszuson kimon
dott határozat nem vittelek ki, annak ku
tatásába nem bocsátkozunk !

A szövetség még fiatal, szervezke
dése még nem teljes s talán a vezetők 
maguk sem veszik elég komolyan, szó
val annyi lény, hogy a legfontosabb kér
dések, köztük a ládaügy is, mely már 
teljesen el volt készülve, clposványodotl 
s kivitelre nem került. A vidéki nagyárus 
urak azt hitték, bogv határozatukat az ö 
közreműködésük nélkül is. teljesíteni lóg
ják, a mi alapszabályellenes, de meg 
praktikus sem volna.

Szükséges lelt volna továbbá, hogy 
a rég megfogalmazóit memorandumot, 
melyet a miniszternek át kellett volna 
nyújtani, a bizottságnak jóvá is kellett 
volna hagyni.

A nagyárusok indolentiája ;i láda
ügyben már óriási kárt okozott, s főleg 
az, hogy az egy év előtt liozoll határozat 
még mindig nem kerülhetett kivitelre.

ügy tűnik fel a dolog, mintha ez 
nem is égetné annyira a dobánynagyáru- 
sokat s nem is állna annyira érdekük
ben, hanem csak hírlapi agiláczió lelt volna.

Tudja azonban minden nagyárus, 
hogy ez egy olyan összegei lesz ki kö
rülbelül mindenkinél, hogy általa jöve
delmi" nullára száll. Ismeri az ügyet min
denki és minden nagyárus meg van győ
ződve az ügy fontosságáról.

Nem teszünk szemrehányást senki
nek. Hisz a nagyárus munkája oly nagy. 
hogy nincs ideje mással is foglalkozni. 
A legtöbbnek még más üzlete is van e 
mellett, úgy hogy igazán nem marad 
ideje arra, hogy más dologgal is törőd
jék. He kötelességük azoknak, kik csak 
a nagyárudával foglalkoznak, hogy az 
ügyeket ne engedjék elposványosodni. 
( Isiik az ö hibájuk, ha a teljesen elfog
lalt kollégák érdekéi nem veszik energi
kusan a kezükbe. Ilyen nagyárusok nem 
csak a fővárosban, de a vidéken is van
nak s Így e néma csend érthetetlen, 
(londolja meg mindenki, hogy hallgatása 
érthetetlen s ezáltal a szövetség színezető 
is más lesz, mint a minő valóban. Cso

dálatos, hogy mindenki a másikra tolja, i 
hogy az mozogjon, ö majd megy utána.

Nemsokára egy éve lesz. hogy a 
szövetség meg leli alakítva és joggal kér
dezhetik is: „Vájjon mit produkált ez a 
szövetség egy hosszú év alatt ?“

A megalakítás nem elég, ide az is 
kell, hogy tagoknak hozzák he mind, az 
összes nagyárusokat, még költségek árán 
is, hogy annak ereje legyen a felvirág
zásra. A szövetség ne legyen fejnélküli 
test, de mindakettő, test is fejestül. Mi 

i e helyütt csak buzdíthatunk, kitartásra 
bírhatunk, más nem áll hatalmunkban. 
A mit tehettünk e helyütt, meg is tettük 
s a jövőben is meg fogjuk tenni.

A födolog az, hogy eredményt sze
retnénk, melyeket csupán buzdító czik- 
kcinkkel elérni nem lehet, ahhoz még az 
érdekeltek közös munkája is kell.

Uj gyártási eljárás.
A Zobel-féie „Száritó-berendezés“.

A szivargyártás ogyik legfontosabb ága
zata az „előkészítés" (Vorrichtung), a midőn 
ugyanis a bálokból kikerülő erősen összcsajtolt 
száraz és törékeny állapotban lévő dohány 
megfelelően megnedvesittetik, hogy feldolgo
zásra alkalmas legyen.

A nedvesítéskor felvett vízmennyiség a 
dohányanyag súlyának 20 20%-át teszi ki.

Midőn ezen igy megnedvesilett anyag ko- 
esányozás és válogatás illán elő van készítve, 
szükséges, hogy az ismét a további feldolgo
zásra szivargyártásra alkalmassá tétcs 
sók, azaz a fölösleges víztartalom eltávolít
tassák, vagyis az előkészített félgyártmány szá
ri ttassék.

A szárításnak legideálisabb módszere az 
anyagnak a szabad levegőn való szárítása volna, 
ezen szárítási módszerhez azonban nagy keze
lési terület, főleg azonban állandó jó  idő szük
ségeltetnék. De miután különösen utóbbi felté
telre. huzamosabb időre számítani nem lehet s 
teli, szeles, nedves és ködös időjárásban az 
egész kezelési ismét zárt helyiségben kellene 
végezni, az imént jelzett módszer gyakorlatilag 
sikerrel keresztül nem vihető.

A szárítás a gyakorlatban ezidöszcrinl úgy 
eszközöltetik, hogy a félgyártmány vagy a pad
láson szétteregetve, vagy egy jól fütött helyi
ségben halomba rakva engedtetik át a szára
dásunk. vagy pedig midőn ennél valamivel jobb 
eljárás szeriül az előkészített nedves félgyárt
mány (bélanyag) zsinegliálói keretekre helyezte
tik és ezen megrakott keretek egy szárilóhe- 
[yiségben szabad állványokra egymás lóié he
lyeztetnek.

.1: ih j elrendelés melleit azután a dohány- 
anyag ahhoz képest, ahogy a száriló helyiség 
(ültetik, hosszabb vagy rövidebh idő alatt meg
szárad.

Hiányai ezen szárítási módnak, hogy az 
egymás tőié helyezett kereteken a felszálló pá
rák a fölötte levő keretek anyagát salurálja, 
impregnálják, a száradás tehát cgylörmátlanul

halad és ennélfogva folytonost forgatást igényel, 
annál is inkább, hogy a fűlött helyiség felsőbb 
rétegeiben a hőmérséklet egy néhány fokkal 
mindig magasabb lesz, mint az alsókban; to
vábbá hiánya az elrendezésnek, hogy kevés In
tés, azaz alacsony temperatura mellett az anyag 
oly lassan szárad, hogy az előkészítés a gyár
tással lépést tartani nem képes, viszont erős 
fűtés mellett az anyag ugyan gyorsabban szá
rad, de a minőség hátránya és kárára, ameny- 
nyiben a könnyen illó olajak kihajtatnak és az 
anyag ruganyosságát elveszíti, törékeny lesz és 
igy a Iöldolgozáskor sok morzsát és hulladékot 
eredményez. Az ilyen magas hőfok (34 40°
G.) mellett szárított anyaghói előállított gyárt
mány erős, csípős izü, nem ritkán pörkölt 
szagu (brenzlich) lesz.

Ezen felsorolt hiányok megszüntetésére a 
Zobel-fóle „Száritó - berendezés" szolgál, a 
mely berendezés sok évi megfigyelés és ta
pasztalai alapján szerkesztetett azon alapelvek 
szem előtt tartásával, hogy a télgyártniány 
szárítása alacsony hőfok mellett, 1 égszáritással 
eszközöltessék és ezzel a szárítás fentemlitett 
ideális állapota közelítőleg eléressék.

Említett berendezés egy a keretek felvi
telére szolgáló szekrény, a fűtési és szellöztetési 
berendezésből áll.

A szekrény vízszintes és merőleges irány
ban dcszkaíalak által fiókokra van osztva, 
melyek egy-egy keret felvételére szolgálnak. A 
szekrény hátsó elzárt) falában hézagok vannak 
hagyva, melyek a külső oldalon alkalmazott 
bádoglemezek segélyével szabályozhatók, ezen 
lemezek beállítására szárny csavarok szolgálnak. 
Említett bézagnyilásük egy közös térbe, a 
megszivási térbe torkolnak, mely tér az abban 
vízszintesen elhelyezett a szívócső által két 
részre van osztva. A cső kellő közepén alkal
mazót! elágázás a ventilátorhoz vezet.

Hogy már most a megszivási térben a 
megszivás minden irányban és a tér egész 
terjedelmében egyenletesen történjék, a szívó
cső egy vízszintes bádogfal által két részre, 
felső és alsó részre osztatott és a eső maga 
az elágazástól számítva jobbra és balra, alul 
és felöl a végi* felé szélcsbedö hézagnyilások- 
kal láttatott el. A levegő az ilyetén való meg- 
szivásakor kénytelcnitvo lesz a szekrény egész 
szélességében illetve* valamennyi fülkéjén egy
formán és egyenletes gyorsasággal áthaladni ; 
de mivel a fülkék jobb és baloldalt alkalma
zott léczekre helyezett keretek szabadon vau
nak, a fülkék végén a szekrény hátfalában levő 
hézngnvilások egészen lent a fülke fenéknél 
vannak alkalmazva —  a levegő nemcsak a 
keret felül és az alatt fog haladni, hanem a 
kereten levő is lazán rakott dohányanyagon is 
át fog hatolni, annál is inkább, hogy a fülkék 
a hátfal felé emelkedéssel helyeztettek el.

A fűtéssel kapcsolatos szellőztetés úgy 
rcndezlotctt be, hogy a padolat alatt 
a szekrényektől mintegy 1 IV 2 méternyire 
légesnlornák, illetve fiitöesatornák alkalmaz
tatlak. melyekhez szintén a padolat alatti 
csatornán a friss levegő kívülről hozzávezet
tetik.

A lülöcsatorna viz vagy gőzfűtési csövek
kel felszerelve fölül a szekrények egész hosz- 
szában nyitott és erős faráesesal van letakarva. 
A farácsok, melyek kiemelhetők, azonkívül alul
ról zsinegbálóval láttatnak el. hogy a hulladék 
és széniéi a fűtőtesteket el ne lephesse.

A friss légcsatorna csappantyúval (Klappe)
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van ellátva a beömlő friss levegő szabályozá
sára, nem különben a fűtés szabályozására 
megfelelő toló, illetve szelepekkel van el
látva.

Az imént leirt liitési berendezés helyett 
légfűtés is alkalmazhazható.

A levegő megszivására a berendezés nagy
ságához képest egy vagy több ventilátor alkal
maztatott, mely vagy közvetlen a fent jelzett 
elágazási szívócsőhöz vagy pedig nagyobb be
rendezésnél több szekrény szívócsövét össze
foglalva egy közös nagyobb méretű szívócsőhöz 
kapcsoltat ik.

A kihívás a szabadba történik, azonban a 
kifuvócső is csappantyúval láttatik el abból a 
czélból, hogy télen vagy nagy hidegben a le
vegő egy része ismét a helyiségbe vissza- 
tereltessék és igy a fűtés kevesebb költségbe 
kerüljön.

A fűtés rendes időre -|-20 G-ra, nedves 
és ködös időre -f-24° G-ra állapította m meg. 
Ennek ellenőrizésóre egy hőmérőt alkalmazta
tott, mely a megengedhető maximális hőmér
sékletet egy vele összekötött villamos csön- 
gettyü jelzi.

Igaz ugyan, hogy ezen itt részletesen 
leirt Zobel-féle „Száritó-berendezés“  nagyobb 
befektetést igényel, de tekintettel arra, hogy 
a szárítás aránylag kis helyen és rövid idő 
alatt eszközölhető, a dohányanyag alacsony 
temparatura mellett szárittatik, minőségben 
tehát kárt nem szenved, az anyag továbbá 
egyenletesen szárad, nem lesz törékeny, minél 
fogva a feldolgozásnál kevesebb morzsalék és 
hulladékot ad mind oly előnyök, melyeknél 
fogva a befektetési költség csakhamar bősége
sen megtérülne.

Végül fel kel! említeni, hogy a milyen 
fontos a félgyártmányra nézve az alacsony hő
fok mellett való szárítás, éjig oly fontos, hogy 
a kész qyártmány is csak alacsony temperalura 
mellett száritassék, kívánatos volna azért, hogy 
a ládácskákban csomagolt szivarok fütetlen 
helyiségben garmatokba rakva helyeztetnék 
szárításra; a papírba csomagolt közönséges 
szivarok pedig állványokra rakva egy mérsé
kelten max. -j-20° G-ra fűtött helyiségben szá
ri Itatnának.

Ezt annál is inkább szükségesnek tartom 
felemlíteni, miután a fent körülirt bél- vagy 
félgyártmány szárítási eljárással csak úgy ér
hető teljes siker, hogy ha a szivarszáritásra 
is a kellő gond és körültekintés lesz ki
fejtve.

Zohel Lajos 
épit. mérnök 

pénzügyi főtanácsos.
* * *

Valóban büszkeség tölt el bennünket, bogy 
ezen nagy fontosságú találmány magyar ember 
müve és reméljük, hogy az nemsokára az egész 
müveit világ dohánygyáraiban alkalmazva lesz.

Még csak annyit füzünk hozzá, hogy a 
temesvári gyár már összes gyártmányait ezen 
készülékkel szárittatja, a pozsonyi is részben 
és most vezetik be Kassán. Az óbudai törők 
gyárban a kész gyártmányt szárítják e készülék
kel, mely e szerint már teljesen be is vált. 
Gratulálunk Zobol Lajos p. ü. főtanácsos urnák 
ezen nagyfontosságu találmányához, mely szi- 
varkakészitésünknek hivatva van uj irányt 
szabni.

Az ezen készülékkel szárított szivarok kö
zül pl. a Virginia egyszerűen pompás közép- 
erősségű szivar s a többi is veszíti a nedves
ség által felhalmozott bagóié izét. IJgy hisz- 
szük, most már felvehetjük a versenyt Ausz
triával.

A dohányárusok vasárnapi 
munkaszünete.

IJgy látszik a kereskedelemügyi minisz
tériumban is szemet szúrt már, hogy éppen 
az állam alkalmazottai nem kötelesek a törvényt 
betartani, csak abban az esetben, ha akarják. 
A magyar királyi dohányárusok a magyar 
kincstár alkalmazottai a vasárnapi munka- 
szünetet csak abban az esetben tartják be, ha 
jó l esik. Nos, hát ez nagyon erkölcstelen 
dolog. Hisz a publikum már szombaton este 
beszerezheti pár szivar és czigaretta készletét 
s igy teljesen fölösleges, hogy a trafikok vasár
nap nyitva legyenek.

Hiszen egyesek be is csuknának, de látva, 
hogy szomszédja nyitva tart, ö sem zár be, 
nehogy annak talán pár fillérrel több jövedelme 
legyen azáltal, hogy vasárnap délután nem 
piheni ki magát, hanem 1 1 óráig este üzleté
ben áll s eladja azt a 8 10 Sport-czigarottát,
a mit kérnek.

A kereskedelemügyi miniszter disztinguál, 
ö tudniillik a pályaudvarokon s idegenfor
galmi góczpontokon nyitva tartatná a dohány
árudákat.

Ez nem helyes ! A vasárnapi munka- 
szünettörvény azért van, hogy azt betartsak, 
még az állam alkalmazottai is. Nem is szólva 
a szegény alkalmazásban lévő leányokról, a 
kik egész héten át, reggeli 0 órától esti 1 I 
óráig talpon vannak és még vasárnap is, a 
mikor társnőik pihennek, kénytelenek azért, 
mert ők állami üzletágnál vannak, a törvényt 
be nem tartani.

Ha ez nem erkölcstelen állapot, akkor 
teljesen jogosult, ha a rendőrök betörésekre 
fognak menni, mert ez ugyanaz. Az állam 
a legkisebb kereskedőnek is elrendeli a vasár
napi munkaszünetet csak azért is, hogy alkal
mazottai pihenjenek, de a saját üzletágánál 
kivételt tesz, az ö traíikos kisasszonyai dolgoz
zanak folyton, egyfolytában, minden megszakítás 
nélkül.

Az országban van egy pár ipar- és ke
reskedelmi kamara s még eddig egyiknek sem 
jutott eszébe ez ellen felszólalni ? Óriási mu
lasztás ! Nos, hát felszólalunk mi s hisszük, hogy 
szózatunk nem lesz pusztában elhangzó !

Különlegességi árudák a kaszi
nókban,

A monopólium fogalma már kizárja azt a 
tényt, mely a genlry és nemzeti kaszinókban 
szokásos, hogy tudniillik a komornyik a legkü
lönbözőbb külföldi Havanna-szivarokat, egyptomi 
szivarkákat raktáron tart s azokat a szabályzat 
ellenére a tagoknak nemcsak a kaszinóban, 
hanem azonkívül is eladja. A szabályzatban 
teljes határozottsággal az áll, hogy ezen bene- 
ficziumot csakis a kaszinó helyiségében szabad 
élvezni, a szivarokat, czigarettákat lakásra, vi
dékre küldeni tilos.

Mindez azonban itt a fővárosban mégis 
megtörténik. A Nemzeti-, Országos Lipótvárosi 
Kaszinók komornyikjai sans géné árulják a 
tagoknak e külföldi dohánytermékeket.

Jogos dolog ez ?
Nem követelhet-e a két budapesti külön

legességi árus, de még a vidéki is, mert gyak
ran az rövidül meg, kártérítést a nekik oko
zott kárért, melyet a komornyik csak törvény- 
ellenes eljárásukkal előidéznek.

Teljes határozottsággal felszólítjuk a 
pénzügyminisztérium közegeit, hogy valami
képen segítsen ezen az anomálián.

Prenzados és Brevas.
Ez az a két szivarfaj, melyről a legtöbb 

ember azt sem tudja, hogy létezik. Pedig a 
különlegességi árjegyzékben már jő  ideje b3nne 
van. De ki ismeri a különlegességi árjegyzéket 
s ki ismeri az árjegyzékeket általában.

Senki. Az csak arra készült, hogy meg
legyen és a trafikosok mindenkinek, legyen az 
magyar avagy idegen, azt a bizonyos három
négy fajta szivart ajánlják, melyeket publiku
munk már az unalomig ismer. Ezek az ötös 
Guba, Britanica, Trabucco, Legalitás. A többi 
szivar akár nem is léteznék.

A dohányárus rendszerint nem készült 
erre a pályára, az vagy fűszeres, vagy pedig 
nyugdíjas hivatalnok, esetleg annak özvegye. 
Nos hát, ezek az emberek a dohányárudába 
semmiféle előképzettséget sem hoznak, legfel
jebb annyit értenek a dohányhoz, hogy ők ma
guk elszinak naponta négy Ilölgy-czigarettát. 
Nincs a világon üzletág, ahová ilyen primitív 
tudással mehetne az em ber; hisz az árut, 
amit elád, csak valamennyire ismernie kell.

Igy történik azután, hogy a vevő egy tra
fikban teljesen magára van utalva s kénytelen 
néha a gyönge szivaros nagyon erős szivart s 
viszont venni, a dohányárus semmiféle felvilá
gosítással nem szolgálhat. Ez nagy baj !

Megtörtént velem egy előkelő vidéki vá

ros különlegességi árudájában, hogy Prenzadoá- 
szivart kértem. Kinevettek s azt mondták, hogy 
nem létezik, ők ilynevü szivarról még nem is 
hallottak. Meg szabad ilyesminek történni?

Most ezt a kél szivarfajt teljesen átala
kították. A Prenzados eddig tudvalevőleg telje
sen sötétbarna fodölapu volt s ezért nem is 
merték színi. Most világos lesz. A bélanyaga a 
legkitűnőbb knbaszigetbeli dohányok keveréke, 
szóval, a legzamatosabb, legaromatikusabb 
anyag.

Bátran állíthatom, hogy a í) krajoaros 
Prenzados a legjobb szivar, amit eddig szittam. 
A Brevas már gyengébb fajta, világos fédálapu, 
valamivel kisebb, mint a Prenzados és bel- 
anyaga. a legfinomabb brazíliai Szí. Félix-do- 
hányból van készítve. Ezt a két szivarfajt 
ajánlom különlegességi árusaink figyelműbe, 
ajánlják vevőinknek, akik erősebb szivart ked
velnek és meglátják, hogy köszönetét nyernek 
érte. Ezen szivarok legkiválóbbjait a budapesti 
erzsébetvárosi gyár készíti Szikrav osztályve
zető szakavatott vezetése mellett.

Vegyes hírek.
Az uj ..Szultán‘ -czigaretták augusztus hó 

elseji jegyzéssel október hó l én jönnek forga
lomba.

Jövő számunkban még nehány újabb ta
lálmányról adunk számot olvasóinknak, melyek 
hivatva lesznek hazánk dohánytermelését és 
gyártását fejleszteni. E számunkban az egyi
ket Zobel, pénzügyi főtanácsos, találmányának 
leírását, melyet az illusztris feltaláló maga irt 
le, már közreadtuk. A másik kettőről még csak 
jövő számunkban referálhatunk, miután a s/.a- 
badalmazási és más egyéb eljárások befejezé
sét kell bevárnunk.

Az egri dohánygyár szivarjai kezdenek 
javulni, sőt már találkozott megyei hatóság is,

1 amely kérte egy bizonyos gyártmánynak egri 
* gyártmányra való kicserélését. Hisszük, hogy 

ez a javulás tartós lesz.
A pozsonyi Trabucco még mindig kisért. 

Nekünk ugyan óriási nagy a türelmünk, de 
tessék elképzelni azt a sok embert, aki kényte
len azt a Trabueconak nevezett valamit e l
tűrni, azok bizony nem olyan türelmesek. Vagy 
leszoknak a dohányzásról, vagy pedig Bécsbői 
hozatják ezentúl szivarkészletüket. Ez pedig 
nem lehet a dohányjövedék intencziója. Tehát 
kérünk, könyőrgünk, vegyék le rólunk ezt a 

1 terhet vagy kezdjenek Pozsonyban gondo
sabban és jobban gyártani.

Az óbudai dohánygyár kezdeményezé
sünkre és tanácsunkra végre is kap nagyobb 
szivósitó helyiséget. Igazán örülünk, mert ez a 
gyár, tekintve vezetőit, igazgatóját és aligazga
tóját, hivatva van arra, hogy első török gyá
runk legyen, ezt azonban csakis úgy érheti el, 
ha megadják neki a módot is a fejlődésre.

A .. Hunnia" czigarillos forgalma nagyon 
csökkent, talán lehetne valami újítással (más 
fedőlap-csomagolás) ezen segíteni. Hisszük, 
hogy akkor hamarosan fel fog szökkenni for
galma.

A Temesvárott gyártott „Medianos“  az 
uj szárítási eljárás következtében igen jó  letl. 
Felhívjuk erre különlegességi árusaink figyel
mét.

A „Magyar Szó közölte amaz apokriph 
hírünket, miszerint a Sopronyi-féle dohány- 
nagytözsdébe visszahozták volna a betörés al
kalmával elvitt pozsonyi Trabuccokat.

Kérjük ama t. nagygyáros előfizetőinket, 
kik egyik legelőkelőbb biztosító intézet vezér
ügynökségét átvennék, velünk eme szándékukat 
Írásban közölni.

Szerkesztői üzenetek.
K , Brassó. Az ügy teljesen rendben van, 

de a nyugtákat majd csak akkor küldi ki a 
szövetség, amikor a szervezet teljesen be lesz 
fejezve. Hogy mi történt az önök érdekében? 
Bizony kevés, de ez csakis egyedül a dohány 
nagyárusok nemtörődömségén állott. Minket 
mulasztásért gáncs nem érhet.

K. L , Budapest. Nagyon rosszul tette. Ha 
hozzánk fordult volna előzőleg tanácsért, ak
kor mi mindjárt felvilágosítottuk volna. Most 
már késő.

Segédszerkesztő: Heltaí Nándor.
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I N H A L T : Nur üoduld. —  Vormischto Nachrichten.

Nur Geduld.
Wir können ja vvarten, wir besitzcn Ge

duld, vielleicht inehr uoeh als wir brauchen, 
deun schliesslich, wenn wir íur die Grosstraíi- 
kanton ein Dutzend Jahrchen thatkrüftigst oin- 
trcten, ihre Bestrebungen unterstiitzen, iliren 
Verband zu Standé gebraebt habén, so isi es 
in dér Zukunft ihre eigene Sache, sich das 
Alles zu Nutze zu niaehen. Von ihrer That- 
kraft, besonders al)er von ihrem Willen hangt 
es ab, all das zu Standé zu bringen und dér 
Erledigung zuzuluhren, was untéi* harter Miibe 
und Arbeit begonnen wurde.

Woran es mangelt, dass inncrhalb eines 
lángén Jabres die gelegentlieb des Kongresses 
gefassten Beschlüsse bisber nocli nicbt ausge- 
fiihrl wurden, das zu erör.ern wollen wir lieber 
unterlasscn. Dór Verband ist jung, seine Orga- 
nisalion nooli nicbt vollstiindig, vielleicht aueb 
nehmen es die leitenden Persönliehkeiten nicbt 
ernst genug. Die Erledigung dér wichtig- 
slen dér Eragen, die dér Kistenfrage wurde ganz 
impraktischerwoise in die Eiinge gezogen, trotz- 
dem ontsprechend den Beschlüssen des Kon
gresses alles vorbereitet ist. Die Herren Gross- 
traíikanten in dér Provinz scheinen dér Moi- 
nung gewesen zu sein, dass die Beschlüsse, 
welcbe gefassl wurden, aueb ohne ihre Mitwir- 
kung ofTektuirt werden würden, was gégén die 
Statuten einerseits, anderorseits aber auch gé
gén die praktiscbc Durcbfübrung dieser Be- 
sebliissc verstösst. Ausserdeni ware es erfor- 
derlich gewesen, dass das bereits liingst vcr- 
lasste Memorandum, welcbes dem Minister 
tiberreicht werden soll, von den betreffenden 
Komité-Mitgliedcrn gelcsen und genebmigt werde.

Hat scbon die Indolenz dér Grosstrafi- 
kanten dér Kistenfragc seit ibrem Bestando | 
nambaften Schaden verursacbt, timwievielmebr I 
jetzt, wo von einer stattlichen Vcrsarnmlung dér ' 
Interessenten Beschlüsse gefasstwurden. die in 
dér Zeit eines lángén Jabres eben durch dicse 
indolenz nicbt ausgefiihrt werden konnton. Muss 
es docb auf jeden den Eindruck macben, als 
ob das Verlangen dér Grosstraíikanten, keines- , 
wegs einer solcb dringenden Lebensfrage ent- 
spriebt, wic dics nur zu schr dér Kall ist und 
dass mán es dabei mit einer Agitation zu thun 
babé, die künstlich durch publizistische Mittel 
bervorgerufen wurde.

Indess wissen wir und weiss es aus- 
nabmslos jeder Grosstrafikant nur zu gut, dass 
dér Ausfall an Verdienst, welcben die Kisten 
vorschulden, einzig und alléin jenen Betrag 
bilden, dér nicht entbehrt werden karín, soll 
dér Grosstraíikant nicht ganz umsonst árlici
ten. Docb wozu erwiihnen wir das ? Die Sacbe 
ist ja  derart bekannt, dass bereits jeder Laio 
sic kenni und wenn dicse Angelegenheit noch 
eines Motives bedürfte, um zu übcrzougen, so 
ist es böcbstens jenes, den falschen Glauben zu 
zcrstreuen, dass es auch nur cinen einzigen 
Grosstraíikanten gibt, welcher nicbt durehdrungen 
ware von ibrer VVicbtigkeit.

W ir macben Keinem den Vorwurf. Am 
Endc ist ja dér Berni’ dér Grosstraíikanten ein 
solcher, dass Derjenige, welcher ihm angebört, 
von soinen mübseligen Geschaften derart in 
Ansprucb genommen wird, dass ihm nur we- 
nig Zeit erübrigt, Sitzungon anzuwobnen und 
mit Vercinsangelcgenheiten síeli zu befassen. 
Audi hat ein namhaftcr Theil dór Grosstra- 
íikanten nebst seinor Grosstrafik aueb noch 
andere Geschtifto zu besorgen, wodurcb es er- 
klarlich ist, wenn, mit Hiieksicht auf die gc- 
ringe Zab! dér Grosstraíikanten, überhaupt 
solcbe Saumseligkoiten vorkommen können. 
Gleicbwobl aber muss es als ciné Pílicht zu- 
mindest Derjenigen betraclitet werden, die lo- 
diglich das Grosstrafikgcscbilft b treiben, dass 
sic síeli in bedeutendom INlasso au dér so 
dringend notbwendigcn Arbeit betbciligim. Nur 
ibnen wird es verargt, wenn sic ibr eigenes

Interessé nicbt wabrnebmen und nicbt ausser- 
dem noch im interessé ibrer Kollegen eine 
Bübrigkeit entfalten, die durchaus erforderlicb 
ist, nm ondlich dem Ziele naber zu kommen. 
Und solcbe Grosstraíikanten, die es berufs- 
massig sind, babén wir nebst den hauptstiidti- 
seben, denn docb aueb in dér Provinz eine zu er- 
kleckliehe Zabl, als dass ein Slillstand gerecht- 
fertigt ware. Müge docb Jeder bódénkén, dass 
mán seine Unthatigkeit missverstebt und an- 
ders deutet als sie ist und dass dadurch die 
Verbandfrage ein ganz anderes Aussehen er- 
bfi.lt, als sie thatsüclilich besitzt. Es ist eigen- 
tbümlicb, ein jedes Mitglied, ein jeder Eunk- 
tionar des Verbandes wünsclit, dass die Ando
rén sich reger bethiitigen und den Verband 
fördern belfen, wobei Jeder nur das eine ver- 
gisst, dass er eigentlicb selber daran Schuld 
ist, wenn nicbts gesebiebt, da er Alles von An
dorén erwartet.

Bald jiibrt sich dér Tag, an welchem dér 
Verband gegründet wurde und Viele werden 
Iragen: „W as hat er gethan, was hat er ge- 
leistet ?* Dieselbe Erage aber könnte aueb dér 
Verband an die Eragesteller ricbten : „Was
babt Ibr gethan, was habt Ihr geleistet?" Ja, 
mit dér Begründung eines Verbandes alléin, ist 
blutwenig gedient, selbst mit den materiellen 
Mitteln ist nicbts gethan. Uier beisst es Hand 
anlegcn, den Verband ausgestalten, ihm die 
Mitgliedschaít sammtlicber Grosstraíikanten zu- 
fiibren, selbst untéi* Anwendung von Miibe, 
Arbeit und Kosten. Dér Verband darf nicbt 
cinen Bumpf ohne Kopf darstellen, sondern es 
muss Beides sein. Eür uiis erwacbst biebei 
blos die Arbeit, sowic wir es bisber gethan : 
den Verband und Diejenigon, die ibn fördern, 
kraftigst zu unterstützen.

Etwas Anderes zu Ibiin, stelit uns nicbt 
zu und liegt aueb ausserbalb unseres Wir- 
kungskroises. Was wir vermochten, babén wir 
gethan, tbun es gégénwartig und werden es 
aueb in Zukunft tbun, das beisst, insolange 
wir die Iloíínung hegen, dass unsere Mühe 
keine vergebliche war, indem wir die Existenz 
des Verbandes förderten. Und wenn wir Ein- 
gangs dieser Zeilen erwabnen, dass wir Geduld 
besitzen und warten können, so best&tigt sich 
diós vollkommen. Alléin, was ist damit den 
Grosstraíikanten gedient? Schliesslich wünsclit 
mán ja docb cinmai Bcsultate zu seben und 
nicht blos aneifornde Artikcl und das Herbei- 
fübren dieser Bcsultate; wo liegt es denn an- 
ders, als in den Hünden dér Grosstraíikanten 
selbst, sowie ibres Verbandes.

Vermischte Nachrichten.
Tabakmonopol und Zündholz-Gesellschaft 

in Portugál. Aus einer Pariser Korres- 
pondenz ergab sicli bereits Niiheres iiber das 
eigenartige Vorgeben dér Zündholz-Gesellschaft 
gégén die Banque de Paris, wobei mit Becbt 
orinnert wurde an ein iibnlicbes Vorgeben bei 
dér portugiesischen Eiscnbabn-Gesellscbaft im 
Jabro 188D, das so schr zum Schaden dór 
Gesellscbaft ausgescblagen ist. Inzwiscben ba
bén dicse Vorgange zu olfiziellen Voröfi'ent- 
lichungen gcfübrt, die mclir Einblick gében 
und die von Interesso sind, obwolil mittler- 
wcilc gémeidet wurde, dass dér von dér 
Banque de Paris gégén die Ziindbolz-Gesell- 
schaft beim IlandeJsgericht cingelegte Protest 
zuriickgewiesen worden ist, weil die Bank in 
dér Gcneralversammlung selbst nicbt legal 
protestirt babé. Von einer Persönliehkeit, die 
mit dicsen Vorgtíngen vertraut ist, wird 
darüber gesehrieben :

Dér von der Banque de Paris bei dem 
Handelsgericht in Eissabon eingereicbte Pro
test ist im Wortlaut vöm „Diám de Noticias" 
veröíTentlicbt worden, dazu ein Gommuniqué 
und nacbber eine Erwiderung der Ziindholz-

Gesellschaft. Der unbestrittene Tbatbestand isi, 
dass 1004 bei Erhöhung des Aktienkapitals 
von 1800 auf 4500 Köntös, die Banque de 
Paris 20.000 Aktién von je 45 Milreis zum 
Preise von 54 übernahm mit der Bedingung, 
dass die Zündbolz-Gesellscbaft iiber keine 
Einanzoperation mit der Regierung ohne vor- 
lierige Zustimmung der Banque de Paris unter- 
bandeln dürfe. In Widersprucb damit halié die 
Zündbolz-Gesellscbaft sich von der Generalver- 
sammlung zu Unterbandlungen mit der Regie
rung ermachtigen lassen, und zwar wegen 
Uebernabme des Tabakmonopols, obwolil sie 
wusstc, dass zwischen der Ranque de 
Paris und dem Comptoir National d’Escompto 
seit lángéi* Zeit eine Verstándigung iiber Kon- 
version der Tabakobligationen bestebt, an der 
mitzuwirken der Zündbolz-Gesellscbaft ver- 
weigert wurde.

Bestebt dieser Vertrag zu Recht, so hatte 
die Zündholz-Gesellschaít wissentlich sich die 
Hiinde gebunden, speziell gerade für das Tabak- 
Geschaft. Denn sie musste wissen, dass sie 
hierfür die Zustimmung der Banque de Paris 
nur dann erhalton könne, wenn das dem Inter
essé dieser Bank und des mit ibr liirton 
Comptoir National d’Escompte entsprcche, wel
cbes wiederum mit der Tabak-Gesellschaft eng 
verbunden ist. So könnte alsó die Zündbolz- 
Gesellscbaft geradezu kait gestellt werden, und 
mit ibr aueb die Gruppé, der sie angehört, 
Dicse wird aus dem Banco Lisboa e Azores 
und der Société Torlades gebildet. Uetztere, 
die vor etlicben Jabren aus dem Handlungbause 
Torlades & Go. hervorging und aueb in Paris 
eine Niederlassung hat, besorgt seit einigen 
Jabren Geschafte der Regierung und ersetzt in 
dieser Hinsicht den Gráfén Burnay. Die Zünd
holz-Gesellschaít, die Banco Lisboa e Azores 
und die Société Torlades sind eng verbunden. 
Direktorén der ersteren Gesollschaften sind 
Gesellschafter der Société Torlades. Auf welcbe 
Hilfe diese Gruppé zűr Durchführnng ihrer 
Pláne zablt, nacbdcm die Banque de Paris 
sich von ihr trennte, ist noch nicbt bekannt 
geworden. Jedenfalls recbnet sie auf eine 
solcbe im Ausland.

Dem Handelsgericht Lissabon hatle gégén 
den Protest der Banque de Paris die Zünd
holz-Gesellschaft eine Replik unterbreitet, die 
zu beweisen sucht, dass die Ausscbliessung 
der vertragsmassig in den Verwaltungsratb ge- 
wiiblten zwei Vertreter der Banque de Paris 
mit Recht erfolgt sei.W eiter wird zu beweisen 
gcsucht, dass, selbst wenn diese Vertreter ihre 
Stimmeli abgegeben hatten, die Majoritat docb 
auf Seiten der Gegenpartei gewesen ware. 
Ecrncr verdient der Einwand Erwahnung, dass 
die zwischen der Verwaltung und der Bank 
getroffene Vereinbarung, ohne dérén Einwilli- 
gung keine finanziellen Transaktionen mit der 
Regierung zu macben, auf die Entschliessungen 
der Generalversammlung keinen Einíluss babé!

Mit anderen Worten, die Verwaltung der 
Zündbolz-Gesellscbaft selbst. erkliirt die von ihr 
getrolTcnen Abmachungen für wertblos, weil die 
Ratiíizirung durch die Generalversammlung 
untcrblicb. Hat die Verwaltung dics nicbt ge- 
wusst, als sie den Vertrag abscbloss? Ob es 
an sich bereehtigt und zu biliigen war, dass 
die Zündholz-Gesellschaft durch cinen Vertrag 
sich die Hande bánd oder nicht, das steht 
bouto kaum noch zűr Diskussion. Das ganzc 
Gebahren aber, den Vortheil des Aktienver- 
kaufs und das Aufgeld einzustecken, indess die 
Zusicherung einer Gegcnleistung hinterber 
wertblos zu erkliiren, ist gröblicb frivol. Das 
geht aueb die portugiesische Regierung an, und 
noch mehr die Erage, ob die Zündbolz-Gesell
scbaft für ibr Angebot sich finanziell zweifellos 
stark genug gemaciit wird ; cin Misserfolg 
der Konvcrsion der Tabak-Obligationen könnte 
nur allzu leiebt den mübsain befestigten Kredit 
des Staates wieder ins Wanken bringen.
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A legjobb gyufa a legolcsóbb
Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jói ismert fa jta  : 

B i z t o n s á g i  g y ú j t ó :   ̂ Szalon gyújtó
Honvédszobor gyújtó 
Millenium „
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa 
Kiffel torony gyufa 
Telegráf „

!

Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil „ 
Pcarbnatehes.

E zen  fa jo k , k itűnő m inőségüknél fo gva , több v ilá g k iá llítá so n  nyertek  d ijakat, le gu tóbb  P á r iáb a n  1900-
G rand  P r ix -t  és a ra n y  érmet. (P o ja tz i exég.)

« ■

bán,

D A l l V A i  M .  T A R J A
V., Hold-utcza 9.

L Ő T T  E II Á R O S T
VI., Kemnitzer-utcza AO.

A világ
leg ism e rte b b  és 
leg ré g ibb  gyá rt

mánya !

M inden kis- és nagytőzs
dében, valamint nagyke
reskedésekben  kapható.

Á lte s te s

re n om irte s  F a b rika t 

dé r W e l t !

Zu habén in allén Klein- 
und G ro ss tra fiken  und 

G rosshandlungen.

ő ú jd o n s á g . - j
Minden hirdetés felesleges, a, do- j 

hányzó egyszer veszi és többé - 

mást nem szíhat ...... ...— )

leg jobb  valódi francz ia  I

szivarkapapir és szivarkahiively. I
Gy á r i  r ak t á r :  j

Goldzieher Gézánál !
ltu<lai p e s t , V ., N iiN -iitcK a S !> . s/ fiin . |

F e ltü

D EL IC E

EURÓPA, irodalmi és nyomdai részvény társaság Uudancst, VI., Ó-utcza 12.
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