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Egy előterjesztés.
A dohánynagyárusok Szövetségének életbe

lépésével együtt megszületett e Szövetség 
ama kötelezettsége, hogy hasznos szolgálatait 
rendelkezésére bocsássa a dohányegyedáruságnak.

A dohánynagyárusnál senki sem fejthet ki 
e téren áldásosabb működést, gazdag tapasz
talataival senki más nem lehet oly nagy hasz
nára, a dohányjövedéknek mint épen a dohány- 
nagyárus, akár a gyártmányok, akár a csoma
golás, akár más a dohánynyal összefüggő kér
désekben ; eme gazdag tapasztalatait pedig oly 
formán bocsáthatja a dohánynagyárus a dohány- 
jövedék rendelkezésére,ha észleletéit feljegyezvén, 
ezeket érdekükben nnűködő Szövetségünknek 
beküldi.

A dohánynagyárusok Szövetsége pediglen, 
s ez konkrét indítványunk, rendezze a beérkezett 
anyagot oly formán, hogy az egy hónapról- 
hónapra a dohány jöv. kir. Igazgatóságához be
nyújtandó jelentés alapját képezze.

Első pillantásra igen egyszerűnek tetszhetik 
előterjesztésünk, de alaposan nézve a dolgok 
mélyébe, szemmellátható nagy fontossága a 
dohánytermékekre és pedig az : hogy a dohány- 
termékek a fogyasztó közönség kívánalmainak 
megfelelőkké alakíttassanak. Szembeszökő, hogy 
emez indítvány az összes tekintetbe veendő 
tényezők érdekében van, érdekében hát a do
hányjövedéknek is, mely e jelentések által nagy
mérvű károsodástól menekül.

Tagadhatatlan, hogy sok oly fajta gyárt
mányunk van. melynek gyártása elmaradt volna,

ha a dohányjövedék idejekorán nyert volna 
értesítést a közönség vélekedéséről. Nem helyes 
az a fennálló gyakorlat, hogy az uj gyártmányok 
mennyisége approximative állapíttatik meg, a 
régi gyártmányokban beálló szükséglet pedig 
az elkelés arányában képezi pótlás tárgyát. 
Igazat kell nekünk adni, mikor azt állítjuk, 
hogy azt, hogy egyfajtája a gyártmányoknak 
tért vészit, vagy hodit-e, csak az eladó tudja 
megállapítani. Nos ha az indítványunk által 
teremtendő állapot fennállana már, akkor nem 
léteznék a túltermelés Operasban, különböző 
Havannah-fajokban, szivarkákban és pipadohány
ban. Nem ebben nyilvánul egyedül a dohány- 
jövedék vesztesége; mert nem csak az effektiv 
kár veszteség, hanem az elmaradt haszon is az ; 
ez pedig az, hogy a nem kelendő áruk más 
fogyasztóképesekkel nem pótoltatnak; és kár az 
is, hogy a forgalom tárgyát képező gyártmányok 
rendelkezésére kell állnia a gyártásukhoz szük
séges anyagoknak, csomagoló alkatrészeknek, 
nyomtatványoknak stb Messzire vezetne, ha 
tovább folytatnék felsorolását ama káros követ
kezményeknek, melyek abból erednek, hogy a 
dohányjövedék nem képes tájékozást szerezni 
a fogyasztó közönség Ízléséről és ennélfogva 
nem képes a gyártást szabályozni, nem képes 
azt szükség esetén fokozni, ellenkező esetben 
csökkenteni.

Ami értesítést a dohányjövedék ma nyer, 
az közigazgatási utón történik, ez pedig czél- 
talan, mert nem alapul az eladó, vagy az 
azzalközvetlen érintkező tényező tapaszta
latain.
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Ezért tartjuk emez előterjesztést gyakor
latinak, helyesnek, szükségesnek és a dohány
árusok országos Szövetségének szóló tanácsunk 
ez: bocsássa rendelkezésére a Pénzügyniiniste- 
riumnak szolgálatait. Szolgálatot tesz ezzel 
a dohányjövedéknek, de azt a helyzetet is 
teremti egyúttal, hogy a nagyárus képes orvo
solni a bajokat és képessé lesz arra, hogy 
oly árukat szolgáltasson a kisárusnak, melyek 
a íogyasztó közönség követelményeinek meg
felel nck.

D oiián yn agyárusok  országos Szövetsége.
Hivatalos rósz.

F .  hó 9-én ülést tartott a Szövetség Igazgató
sága a Drechsler-féle vendéglő egy külön termében. 
Je len  voltak többek közt: Sopronyí elnök, H irsch  és 
Báck  alelnökök, Dr. Fa lud ; ügyész, Sclnvarz pénztárnok, 
Huszerl (Aszód), V ándo ry  (Segesvár), Manheim  (Zólyom ), 
Dobos (Budapest) stb. igazgatósági tagok.

E ln ö k  üdvözli a megjelenteket és áttér a napi
rendre. Ennek  első pontja Heltui Nándor eddigi titkár 
lemondása ; ez sajnálattal tudomásul vétetik és H e lta inak  
érdemeiért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatik.

Ezután uj titkárrá egyhangúlag dr. Kadelburg 
Ignácz választatik meg és a titkár tiszteletdija hatá
rozattá em elte tik ; ennek nagysága legközelebu fog 
meghatároztatni.

Elnök jelentést tesz a ládakérdésbcn a I ’énzügy- 
ministeriumhez benyújtott és immár illetékes helyen 
fekvő emlékiratról.

Dr. Kadelbunj titkár felolvassa Jíderer igazgató- 
sági tagnak levelét, m elyben távolm aradását kimentvén 
indítványozza, hogy válasszon a Szövetség diszelnököt. 
M iután ily  ind ítvány tárgyalása a közgyűlés hatás
körébe tartozik, az köszönettel fogadtatván, a legköze
lebbi közgyűlésen v ita  tá rgya t fogja képezni.

Dr. Kadelburg titkár ezután felolvassa az ország 
összes dohányárusaihoz a Szövetségbe való  belépés 
ügyeiben intézendő körlevelet, m ely már legközelebb a 
Szövetség alapszabályaival együtt meg fog küldetni az 
összes Kartársaknak. A z  igazgatóság a körlevél te rve 
zetét lielyeslöleg elfogadja és ama k ívánságainak ad 
kifejezést, vajha az a hatása volna a körlevélnek, hogy 
az összes K artársak  egy szívvel lélekkel csoportosul
nának a Szövetség zászlója a lá !

A  napirend ezzel kim erült, elnök megköszönte a 
jelenlevőknek, különösen a messze vidékekről jöttéknek, 
k ik  ezzel a Szövetségnek czéljai iránti lelkesedésüknek 
ad tak  kifejezést megjelenésükkel és ezzel eloszlatta 
az ülést.

In d í t v á n y o k .
Jiclceli Károly K artársunk  (Nagyszeben) levelet 

intézett Szövetségünk elnökéhez, m elyben igen fontos 
életrevaló ind ítványok foglaltatnak. Ez e k  közgyűlé
sünkön megbeszélés és határozathozatal tá rg yá t fogják 
képezn i; jelenleg az előkészítés stádium ában vannak 
és tüzetes megbeszélésük után konkrét ind ítvány a lak 
jában a közgyűlés elé kerülnek.

A dohányárudai engedély kezelése.
E z  engedély kezelése az utóbbi években kom oly 

és fontos hivatalos kezelési aktussá vá lt azért, mert 
befolyásos egyének, az állam  legtöbb m éltóságai nem 
átallo tták befo lyást gyakoro ln i dohányárudai do lgok
ban és proteklorokként léptek fel o ly  ügyekben, 
m elyek valóban kétes értékűek.

U g ya n  mit nyer az illető, ki m egkapja az engedélyt ? 
V e g yü k  a fővárost; itt 15 millió koronanyi dohány- 
fogyasztás 93Ö dohányáruson osziik meg, úgy hogy 
bizonyára senkinek sincs arra kilátása, hogy ez utón 
vagyonosodjék, mi világossá lesz akkor, ha minden 
mástól e ltekintve, 9130 dohányáruda évi házbérét össze 
adjuk. Érthetetlen  az, hogy e sanyarú v iszonyok köze
pette, mégis nagybefo lyásti emberek já rn ak  ki egy  egy 
engedélyt, érthetetlen ez, hisz ez a dohányáruda leg
feljebb a m indennapi kenyérre va ló t hozza a benne 
fáradozónak. H a  Francziaországban, hol egy-egy  áruda 
forgalma 100000 frankot, egy-egy áruda jövedelm e 
pedig 1000O frankot tesz ki, történnék ez, csöppet sem 
csodálkoznánk, de a mi viszonyaink közt valóban el
fog a bám ulat! K i  tagadná, hogy he lyesebb  lenne e 
kérdést az illetékes h ivata lnok belátására bízni, ki 
gyakorla táná l és a tényleges v iszonyok ism erőiénél 
fogva, képes m egítélni meg vannak-e egy-egy  esetben 
a megélhetési feltételek, v ag y  sem ? A  más, fontosabb 
ügyekkel elfog lalt m inistert és á llam titkárt örökké 
dohányárudai engedélyért zaklató  képvise lők  és más 
befolyásos egyének ebből az egyszerű közigazgatási 
aktusból valóságos ' fontos állam i akara tny ilvánu lást 
csináltak és sajnálatram éltó  az a h ivata lnok , k inek 
ezekkel az ügyekkel bajlódnia kell.

A lap jában véve sajnálatram éltók is ez urak, mert 
midőn nagy fáradsággal készültek jö vő  pályájukra, 
bizony még álm ukban cent gondoltak arra hogy va la 
m ikor az lesz az ő foglalkozások, hogy egy  dohány- 
árudának a másiktól lépésben való távo lságának k i
számításén törjék fejőket és a 8 gyerm ekkel bíró 
özvegy kérelmét jobban m éltányo lják, mint a csak 7 
gyerm ekkel megáldottét. Nos hát nem ezek azok a 
nagyfontossagu kérdések, tisztelt U rak , m elyeknek 
egy ik  hivatalból a másikba, kézről-kézre kell vándorol- 
niok, más, nagyobb fontosságú kérdések sorsa e kézről- 
kézre járás és ennek a dohányárudák ügyeire  való 
fordítása csak személy szaporítást, kezelési költség 
többletet okoz és azonkívül elveszi a jobb sorsra érde
mes hivatalnok m unkakedvét is.
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É v e k  óta küzdünk ez anom áliák ellen, kárhoztat
juk a sok visszásságot és bár minden tényező egyetért 
velünk ebben és mindenki meg van győződve a prote- 
zsálás káros voltáról e kérdésben (hisz káros ez esetben 
m agának a protezsáltnak is i), mégis nem változtatnak 
e szomorú gyakorlaton, mert, úgy látszik, kellő bátor
ság híján vannak !

V an n ak  e rendszernek más káros következm ényei 
is ; nem szívesen foglalkozunk velők, de elvégre itt az 
ideje már, hogy elmondjuk ! Ez  a rendszer a hatóságok 
intézkedéseibe vetett bizalmat megrendíti és természet
szerűleg kárára van az o ly  hatóság tekintélyének, 
m elynek m éltányos előterjesztése csak azért nem véte
tik  tekintetbe, mert »odafenn« egy befolyásos ur más 
va lak it »ajánlott be«.

Szívesen fordulna mindenki az elsőfokú hatóság
hoz, ha tudná, hogy a felsöbbfokunál a protezsálás 
h iábava ló ; az elmondottak kellően érthetővé teszik| 
hogy je len leg  ellenkező divat já r ja  ; ma m indenki felülről 
várja  a malasztot, csak a felsőbb hatóság intézkedését 
várja bizalommal, ha protezsálták, —  és ugyan k it nem 
protezsálnak ? !

A dohányárudai engedély kezelése rossz mederbe 
került, kom plikált közigazgatási aktussá vált, holott 
természeténél fogva nem tűri a nehézkességet, árt az 
állami érdeknek és erkölcsi tekintetben elitélendő. Ha 
a pénzügym inisterium  orvosolni akarja  a bajokat két 
mód áll rendelkezésére :

vag y  utalja az engedélyadási jogot végérvényesen 
a kir. Pénzügyigazgatóságok hatáskörébe, és csak 
taxatíve  felsorolt esetekben engedjen felebbezést ezek 
határozata ellen,

v ag y  alakítson egy első- és egy másodfokú ható
got, m elyek a kérvényeket a beadványtó l az elintézésig 
saját hatáskörükben kezelik és intézik el.

A z  u. n. »kegyelm i kérvényeket* pedig dobják 
félre, mert ezekben sem élet vag y  halálról, sem szabad
ság v ag y  súlyos pénzbüntetésről, hanem csekélyke 
üzletről van szó, úgy hogy az, ki dohányáruda e lnyeré
séért kérvényt ad be, ép o ly  kevéssé könyörög  kegye 
lemért, mint a munkás, a ki munkát kér.

Vegyes hirek.
R o ssz  d oh án y te rm és .  Az. idei abnormális 

nyár a dohányterm elést is károsan befolyásolta és a 
dohányterm elők kára tetemes, miután a beváltási ár 
nem emelhető fel. A  nyers anyagokban való eddigi 
túltermelés, m elyet o ly  nagyon panaszoltak, ezzel igy 
látszik, véget ért, mert tapasztalat szerint jó  termő
éveket sovány esztendők követnek. Szomorú kilátások 
a mezőgazdának, de előnyösek a dohányegyedáruság- 
nak különböző okokból.

H a lá le s e t .  F . hó 11-én elhunyt Budapesten 
László Amália dohányárusnő, ki az Erzsébet-körut 51. 
szám alatt lakott. Közkedveltségnek örvendett az o ly  
korán, 37 éves korában elhalálozott vevőközönsége 
körében és mintaszerűen vezette egészen haláláig, kö
rülbelül 15 esztendőn át üzletét.

F ő v á r o s i  P é n z ü g y ig a z g a tó s& g .  Szikszay, 
eddigi pénzügyi titkár pénzügyi tanácsossá kineveztetvén 
dr. Nyikos Lajos titkár nyert megbízást az előadói 
tisztre dohányárudák ügyében.

O sz tá ly so r s já té k  A u s z t r iá b a n .  Becsből 
jelentik, hogy az osztrák pénzügyminisztériumhoz aján
lat érkezett, m ely szerint évenkint négyszer minden 
negyedben 120.00Q darab so rsjegygye i 127 millió 
korona értékben sorsolást rendeznek. Ebbő l 12 millió 
koronát költségre fordítanak, 105 korona pedig
nyerem ényekre esik, m elyek után százalékot} vagyis 
21 m illió koronát adó fejében az osztrák kincstárnak 
fizetnek.

H a m is  b a n k jegy ek .  (Iráczból táviratozzák 
lapunknak : néhány nap óta hamis huszkoronás bank
jeg yekk e l árasztják el a várost. E g y  mulatóban egy 
fiatalem ber több pinezérleánynak ily  bankjegyeket 
ajándékozott és ig y  fizetett is A  rendőrség keresi a 
fiatalembert.

A  l á t h a t a t l a n  n jság .  Ez. a ennie a leg
újabb párisi fo lyóiratnak, m elyet havonként kétszer 5-én 
és 20-án nagy zenebonával, hangos rikácsolással áru
sítanak a boulevardok rikkancsai. A  láthatatlan újságot 
fekete pap írra nyom ják fehér betűkkel, ára 2C centimé, 
terjedelm e 8 oldal. M unkatársai ismeretlenek, egyik  se 
irja czikke alá nevét. A z  uj hírlap 800, 400 és 300 
frankos pá lyad ijakat tűz ki tárczákra és társadalm i 
vezérczikkekre.

D o h á n y z á s  a  v i l l á m o s  v a sú to n  A  köz
lekedő-bizottság legutóbbi ülésén tudvalevőleg Bródy 
L a jo s  dr. azt az ind ítványt tette, hogy a villám os 
vasúton a pótkocsiban engedjék meg a dohányzást. A  
bizottság az ügyosztá lyt h ívta föl javaslattételre. É r te 
sülésünk szerint a pénzügyminisztérium a kereskedelm i 
m inisztérium m al tárgya l ebben a kérdésben, mert a 
pénzügyminiszter is azt kívánja, hogy a szigorú dohány 
zási tila lm at enyhítsék s a pótkocsiban engedjék meg 
a szivarozást. A z  ügyosztály pedig azt a jelentést 
teszi a közlekedő-bizottság legközelebbi ülésén, hogy 
a dohányzást a kocsik belsejében szabályrendelet tiltja  
s csak a szabályrendelet módosításával lehet a dolgot 
m egváltoztatni. D e  most csinálják a szabályzat revízió
já t s annak a tárgyalásakor dönthetik el ezt a kérdést 
is. A d d ig  pedig hagyják  meg a mai állapotot.
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Á l l á s á t ó l  f e l fü g g e s z te t t  p é n z ü g y m i 
n iszter. Konstantinápo lybó l táviratozzék, hogy az a 
bizottság, am ely Párisban az egyesitett török állam- 
adósság czimleteit jegyeztette, visszatért Konstanti- 
nápolyba és feljelentette a szultánnál hcsad basa pénz
ügyminisztert, hogy ingyen, avagy díjazásért az 
Ottomán-banknak és a Ném et-banknak szolgálatában 
áll. A  szultán felfüggesztette pénzügyminiszterét, á llá
sától és helyébe Ahmed N ajid  basát a közvetett adók 
hivatalának igazgatóját nevezte ki pénzügyminiszterré.

A z  n js á g e lá rn s i t ó k  a  f ő v á ro s i  t a n á c s 
nál. Az ujságelárusitók egyesületének küldöttsége 
Bettelheim  Izidor egyesületi elnök vezetése alatt ma 
tisztelgett Lu n g  tanácsnoknál az egyesület által be
nyújtott memorandum tárgyában. A  küldöttség kíván
ságait Eulenberg Salam on dr. főv. biz. tag tolmácsolta, 
a m elyek oda irányulnak, hogy az iskolaköteles gyer
mekek eltiltassanak az újság árusítástól, a hazug híreket 
terjesztő lapokkal űzött üzérkedésnek vége vetessék 
és hogy az utczai ujságelárusitói igazolványok körüli 
és viszaélések orvosoltassanak. Lu n g  tanácsnok jóaka 
ratáról biztosi tóttá az egyesületet és megígérte, hogy 
a tanács a rendőrséggel karöltve rövid időn belül in
tézkedni fog, hogy ez a társadalm at és a közérdeket 
egyaránt mélyen érintő fontos kérdés megoldassék és 
teljesen kielégítő szabályozást nyerjen.

F o g y a sz tó k  szövetsége . I  udvalevő, hogy a 
budapesti fogyasztóközönség körében arra irányuló 
mozgalom indult meg, hogy az utóbbi hónapokban 
tapasztalható és egyre fokozódó drágaság ellen való 
védekezés czéljából a fővárosi fogyasztók egy általános 
nagy fogyasztószövetséggé alakuljanak, am elynek stgé- 
lyével azután könnyebben, jobban és olcsóbban szerez
hessék be a mindennapi fogyasztás tárgyait, élelmi 
czikkeket stb. A  mozgalom élére a fővárosi társada
lomnak több igen tekintélyes tagja állót, akik minden 
intenzivebb agitáczió nélkül, próbaivek kibocsátása 
utján igyekeztek meggyőződést szerezni arról vájjon 
ily  intézmény m ily  mértékben számíthatna a nagy- 
közönség körében pártolásra E z  a kísérlet o ly kedvező 
eredm énynyel járt, hogy a szervezendő szövetség 
alapitói, nevezetesen Vörös László  ny. állam titkár 
országgyűlési képviselő, Á rk a i Kálm án ügyvéd, Ba rta  
Ödön országgyűlési képviselő, Cserháty Jenő Ganz- 
g yári igazgató, K é t ly  K á ro ly  dr. udv. tanácsos, egye 
temi tanár, Kuzin ik  Pá l dr. egyetem i tanár, László 
M ih á ly  dr. orszgy. képviselő, M ajorossy Géza műépítész, 
és Szaák Pál honvédelm i minisztériumi számtanácsos 
tegnap tartott értekezletükön egyhangúlag elhatározták, 
hogy a budapesti fogyasztók szövetségének megala
kításához szükséges lépéseket megteszik s e végből az 
eddig csatlakozott s a még ezentúl jelentkező tagokat 
e hónap 30-ára alakuló közgyűlésre h ívják egybe.

A közönség köréből.
M élyen tisz te lt szerkesztőség!

E g y  egyesületi sorsjáték kezelőségétől, sors
jegyeket hoztak hozzám bizom ányba és én —  mivel 
már egyszer megégettem magam —  óvatosságból k ikö 
töttem, hogy az elszámolás dohány tőzsdémben  történik, 
a mit —  az átvételi iv hátlapjára Írva  —  írásban 
adattam  m agamnak. A  kitűzött term inus már elmúlt 
de bizony nem jö tt senkisem leszámolni, hanem jött 
he lyette  egy  ügyvédi felszólítás, m ely az el nem szá
molt so rsjegyeknek valam int az ügyvéd i költségeknek 
a megfizetésére szólított fel.

A  hogy pedig én jártam , úgy gondolom já rtak  
többen is a k ik  az elszámolásra vártak  és ügyvéd i 
felszólítást kaptak az e l nem adott sorsjegyekről.

Kérdem  tehát a tek. szerk. urat m iként lehet 
védekezni a jövőben az ilyen eljárás ellen.

T isztelette l 
egy doh étnytőzsdés.

Kiadóhivatali üzenetek.
R. P. Füzesabony. A cserepéldányok, már el lettek 

küldve.
G. J. N.-Kanizsa. Köszönet a gyűjtött előfizetőkért. 

— Csak a saját érdekét védi.
S. S. Wien. Hirdetéseket kérjük lehetőleg egyenesen 

hozzánk beküldeni.
B. E. Kolozsvár Tisztelet példányt sajnálattal bár 

de nem küldhettünk, mert kifogytak. Jövő számunkból szí
vesen.

Trocadero. Hirdetési díjtáblázatot szívesen küldünk, 
mivel egyedül álló szaklap e téren okvetlen lesz hatása

R. K. Münohen Lapot elküldtük uj czimérc, köszönet, 
hogy ott sem feledkezett meg rólunk. — Czikkét átadtuk a 
szerkesztőségnek. Jövő számunkban közöljük.

Szerkesztői üzenetek.
K. M. urnák éa táraa B. Miután a nagyárusok ár

tarifájában az egységet 100 drb. képezi, ezért a csomago
lásra való tekintet nélkül 100 darabonkint szolgáltatható 
bármely fajta.

Vasárnap nem köteles a kisárusoknak árut szolgáltatni'
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D eutscher Theil

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN PER TABAK 6 R 0 S S -  UNP KLEINVERSCNLEISSCR UNCARNS.

INH ALT  : Kin Vorschlag. Landesverband dér G rrsstrabkanten, Die Ertheilung dér Trafik Lizenzen.

Ein Vorschlag-.
Mit dcm Inslebentreten des Verbandes 

dér Grosstrafikantén beginnt fúr dcnselben auch 
die Pflicht, sich, nebst dér Wahrung seiner 
eigenen Interessen, auch dem Tabakmonopole 
in directer Weise nützlich zu machen.

Und kein anderer, als dér Grosstrafikant 
ist dazu berufen, die Interessen dér k. u. Tabak 
Régié in dér hier auszuführenden Weise zu 
wahren, namlich ihr insoferne an die Hand zu 
gehen, als jeder von ihnen seine Beobachlungen 
in Hinsicht dér Fabrikate und dérén Ver- 
packung niederschreibt und dicse seine Wahr- 
nehmungen dem Verbande einsendet.

Dér Verband selbst aber, das ist unser 
Vorschlag, möge die Einsammlung diescr Be- 
richte sichten, ordnen und dieselben als Grund- 
lage von umfangreichen M onatsberich tcn 
machen, welche dér Direction dér k. u. Tabak 
Regié reg«lrnássig einzusenden waren.

So einfach dieser unser Vorschlag auf den 
ersten Jilick auch scheinen mag, von solch 
grosser Tragwcie ist er für die Tabakprodukte 
welche, in dicsem Falle, gemáss den Wünschen 
des consumirenden Publikums angeferligt wer- 
den könnten.

Aber nicht bloss dieser gewiss sehr be- 
achtenswerthe Umstand ist es, welcher gleich- 
massig allén dabei in Betracht kommenden 
Factoren zu Gute káme, welche für die Sachc 
spricht, sondern es sind auch Gründe materiel- 
ler Natúr, vorhanden, die Erstattung solcher 
Berichte dringend dér k. u. Tabak zu liefern, 
Zumal die kön. ung. Tabak-Rcgie, vor manchen 
Schaden dadurch bewahrt ware.

Unleugbar, gibt es gegenwiirtig, was es 
übrigens zu allén Zeiten gab, so manche Sortén 
dérén Anfertigung oder Massenfabrikation ganz 
gewiss unterblieben ware, wenn die k. u. Tabak- 
Regie rechtzeitig die Art dér Aufnahme derselben 
von Scitedes Publikums erfahren hatte. Dergegen- 
wartige Usus in dér Fabrikation, wonach nam
lich die Zahl dér anzufertigenden neuen Sortén 
aproximativ angeordnet wird, oder aber, dass 
die altén Sortén gemass ihres Abganges in 
den Tabak Magazinén, erganzt wird, ist durch- 
aus nicht dér richtige.

Mán wird uns gewiss beipflichten, wenn 
wir sagen, dass nur dér Verkaufer das Zurück- 
gehen einer Sorté, oder déren Steigerung genau 
zu beobachten in dér Lage ist. Wenn diess 
alsó aus den Berichten dér Klein beziehungs- 
weise Grossverschleisser beziehungsweise des 
Verbandes allmonatlich zu entnehmen ware, 
dann gabe es zum Bcispiel gegenwiirtig keinen 
Überfluss an Operas, geschweige einiger Sortén 
Havannas, Zigaretten und Rauchtabake.

Und dér Schaden dér hiedurch dem Tabak 
Monopol erwáchst, er ist nicht gerade einzig 
und alléin in dcm Umstande zu suchen, weil 
die Sorté liegen bleibt, vielmehr darum, weil 
an ihrer Stelle keine andere gangbare Sorté 
eingeführt werden kann, und ferner die zu ihrer 
Fabrikation nöthigen Roh Materialien und Ver- 
packungs Embalagen sowie Drucksorten vor
handen sein müssen.

Doch, es würde zu weit führen, wollten 
wir die nahmhaften Schaden allé hier anführen 
welche dadurch entstehen, weil die k. u. Tabak 
Régié eigentlich keinerlei Behelfe hat wonach 
sie sich bei dér Fabrikation richten könnte, um 
den Consumer.ten zu befriedigen, anderseits aber 
auch Versorge zu treffen, jeweilig die Fabrika
tion einer Sorté einzustellen oder im verstárkten 
Maasstabe vorzunehmen. Heute richten sie sich 
lediglich nach den ihr zukommenden Weisun- 
gen seitens dér Administrationsstelle, was 
ausserdem noch dazu beitrágt, ihre Verlegen- 
heit zu vermehren, indem sie keinerlei Fühlung 
mit dem hiefür competenten und den wichtigs- 
ten Factoren dabei hat — den Verschleissern 
oder zumindest den Ámtern welche mit den 
Verschleissern verkehren.

Und darum haltén wir den inhaltlichen 
Vorschlag für derart praktisch, lcicht ausführ- 
bar und nützlich, dass wir den Landesverband 
dér Grosstrafikanten nur anrathen können, 
dass er in dieser Hiensicht dem Finanz Minis- 
terium seine Dicnste anbiethen möge.

Dér Verband würde sich dadurch, wie 
gesagt, dér k. u. Tabak-Regie sehr nützlich 
machen, wie er aber auch erzielen würde. 
dass die Grossverschleisser dadurch in die Lage 
kámen, in rascher Weise den viclen kleinen



6 DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE

UnzukÖmmlichkeiten abzuhelí'cn und an dic 
ihnen zugewiesenen Kleinverschleisser das- 
jcnige verabfolgen zu können, was gewünscht 
und vöm Publikum verlangt wird.

L an d esverban d  dér G rosstrafíkanten .
Amtlicher Theil.

A m  9. d. M. fand in einem Saale  des Eta lisse- 
mcnt Drechsler eine Directions-Sitzung des Verbandes 
statt, dér nebst dem Prásidenten Sopronyi, dér beiden 
V iceprásidenten Hirsch und Bach, dem Rechtsconsulenten 
Dr. Faimii dem Cassier Schwarz, auch die Direktions- 
m itglieder Húszért, (Aszód) Vándort/ (Segesvár) Man- 
lieim (Zó lyom ) Dobos (Budapest) etc. etc. anwohnten.

D ér Prásident begrüsst die Krschienenen und geht 
dann zűr Tagesordnung über, dérén erster Punkt die 
Abdankung des bisherigen Secretairs Holtai Nándor 
ist, W e lche  mit Bedauern zűr Kenntnis genommen, 
worauf denselben protokoll riseher Dank votirt wird.

Es  folgt nunmehr die W ah l des neuen Secretairs 
einhellig. auf D r Ignatz Kadelburg, elessen Honorirung 
zum Beschlusse erhoben, die Höhe derselben vor- 
láufig nicht bestimmt wird.

Prásident berichtet über das an den Finanz-Mi- 
nister gerichtete Memorandum in Angelegenheit dér 
Kistenfrage, welches bereits an die betreffende S te lle  
geleitet wurde.

Prásident verliest einen An trag  des M itg liedes 
Ederer in Tapolcza, welcher seine Abwesenheit ent- 
schuldigt, die W a h l eines Ehrenprásidenten wiinscht. 
Nachdem  dieser Gegenstand jedoch in das Ressort dér 
Ganeralversam m lung fállt, w ird derselbe seiner Ze it in 
einer solchen zűr Verhandlung gelangen.

E s  folgt nun die Verlesung eines an sámtliche 
Grosstrafíkanten des Landes zu richtenden C irculars, 
welches náchster T agé  in Begleitung dér Statuten des 
Verbandes zűr Versendung gelangen w ird und worin 
die Grosstrafíkanten aufgefordert werden, in ihrem 
eigenen Interessé dem Verbande beizutreten. Dieses 
C ircular w ird gut geheissen und dem W unsche Aus- 
druck gegeben, das in kurzer Zeit sám tliche Collégén, 
M itg lieder des Verbandes sein werden.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, dankt 
dér Prásident den Anwesenden noch für ihr Erscheinen 
und schliesst die Sitzung.

A n t r á g e .  In einem an den Prásidenten des 
Verbandes gerichteten Schreiben, bringt College Uerr 
Cári F. Julioli in Nagyszeben niehrere sehr bemerkens- 
werthe An tráge zűr Sprache, welche gelegentlich einer 
Generalvcrsam m lung Gegenstand dér Discussion bilden 
werden, nachdem dieselben vorher durchberathen 
werden rnüssen, um als einen concreten An trag , dér 
amtlichen Behandlung unterzogen zu werden.

Die E rtheilung  dér T ra fik  L izenzen.
lm Laufe  dér letzten zwei Jahrzehnte hat síeli die 

Ertheilung  dér Trafik-Lizenzen zu einer solch ernst- 
haften und w ichtigen amtlichen Manipulation heraus- 
gebildet, wie sie niemals hátte möglich sein können 
we..n nicht die höchsten W ürdentráger des Staates als 
Protektoren in Trafikangelegenheiten aufgetreten wáren

und es verschmáht hátten, sich in Angelegenheiten zu 
mischen, dérén Werth zumeist sehr problematischer 

Natúr war.
Denn was erhált denn eigentlich Derjen ige, dem 

das Ansuchen bew illig t w ird eine 1 rafik zu eröffnen ? 
Le ich t, sehr leicht kan sich selbst dér L a ie  diese 
Frage  bearitworten, íven er erfáhrt, um zum Be isp ie l 
von dér H auptstadt zu sprechen, dass hier an einem 
Kleinverschleissconsum  int W e rth e  von 15 M illionen 
K ronen 938 Verschleisser particip iren, somit für den 
Einzelnen keineswegs die Aussich t vorhanden ist, dass 
er sich bei diesem Gecsháfte bere ichere ; denn wenn 
mán die Miethzinse dieser 930 Versch leissste llen  zu- 
sammen adirt, dürfte von dem erzielten Gew inn nicht 
übrig bleiben. E s  wáre versiándlich warum sich so 
viele grosse Herren als Protektoren behufs P.rlangung 
von T ra fikén  aufwerfen, wenn bei uns, g leichw ie in 
Frankreich , das E inkom m en einer T ra fik  bis zu 100000 
P'ranks betrágt, wobei dér geringste Verclienst zumindest 
lOOOOFrancs jáh rlich au sm ach t; alléin wozu protegirt mán 
Leute, die höchstens Auss ich t habén, ihr tág liches 
B ro t zu verdienen. W á re  es nicht besser derartige 
Angelegenheiten einzig und alléin jenen Bean iten  zu 
überlassen, die im V erkeh r mit dem Publikum , die 
je ive ilige Sach lage  genau kennen, dalier auch zu unter- 
scheideu verstehen, wo Aussich t vorhanden ist ein 
Fo rtkom m cn zu linden und wo nicht. W ie  gesagt, dér 
Um stand wonacli seit Jah ren  dér M inister, dér Staats- 
secretair und andere hohe Beam te, die w'ahrlich Bes- 
seres zu thun habén, fortwáhrend von Abgeordneten 
und anderer liohen Persön lichkeiten um Trafik-Lizenzen 
für ihre Schutsbefohlenen nngegangen werden, hat aus 
dér e infachen Am tshandlung welche bei E rthe ilung  
dér Trafik-Lizenzen in Anwendung gebracht v'erden 
soll, eine solch w ichtige A k tio n  ins Leben  gerufen, 
dass jeder Beam te, welcher m it diesen Angelegenheiten  
zu thun hat, aufrichtig  bedauert werden muss. Denn im 
Grunde genommen, hat es sich keiner dieser I lerrn die 
nacli langjáhrigem  Stúdium  in den Staatsd ienst ge- 
treten sind und die einst von Lo rb ern  getráumt hatten, 
es sich jen ials tráumen lassen, dass ihre T h á tig ke it sich 
darau f beschránken werde, dariiber Nachforschungen zu 
haltén, w ievie l Sch ritte  En tfernung  eine T ra fik  von dér 
andern aufweist, oder ob bei E rth e ilu n g  dér Lizenz die 
W ittw e  mit 8 K indern  mehr zu berücksichtigen ist, als 
die m it sieben K indern. Das sind, w ie gesagt Lapa lien , 
welche es nicht verdienen, dass ein Gesucli von A liit 
zu A m t geht und dórt die kostbare Zeit von solchen 
Beam ten in Anspruch  nimmt, welche w ahrlich  dem S taa te  
niitzlichere D ienste leisten können, als es diese sind. 
Se it Jah r und T a g  kampfen w ir gégén dieses Sistem , 
oder sagen w ir lieber, gégén diesen absurden Geschafts- 
gang bei Erthe ilung  dér Lizenzen an und w ir w issen 
recht gut, dass maii in dieser Beziehung allentbalbcn 
unsere A n sich t the ilt; alléin, es scheint, dass mán bei 
uns nicht den M uth findet, es oílen herauszusagen dass 
jeg liche  Protcktion irgend eines hohen Ile rrn , allén 
dabei Bethe ilig ten  nur Schadcn bringt, zumeist sogar
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Denjenigen selber, vvelcher diese l'ro tektion  nützlich 
sein soll Denn mán weis es ja, dass viele Leu te  den 
tollen E in fa ll habén werden, eine Trafik-Lizenz gerade 
fiir solclie Pliitze ze verlangen, wo sie anderen und 
sicli selber schaden und wen ihr Protektor díe Sache 
dennocli durchsetz, hat gerade derjenige am meisten 
zu leiden darunter, welcher protegírt wurde.

A b er noch andere Nachtheile  hat diese Manipu- 
lation in Gefolge und dic schadlichen Konsequenzen 
von denen sie begleitet sind, lassen sicli kaum genügend 
ermessen.

N ur ungern entschliesen w ir uns davon zu sprechen, 
aber endlich müss es doch gesagt werden, dass die 
Ach tung  und dér Respekt des Publikums, gégén die 
Behörden arg erschüttert vvird, wen die com pe'enten 
Am tsstellen fortwahrend desavoirt íhre Bescheide anuürt 
werden, weil es irgend einem Protektor so gefállt. 
M án vergesse doch nicht daran, dass jede Am tsstelle  
ihren W irkungskre is besitzt, an welchem  das Publikum  
unerschutterhch glauben muss, sonst ist es mit dér 
A ch tung  vorbei. D ie  Oberbehörden sind nur dazu da, 
in F i i  len, wro ein offenbarer P'ehler geschehen ist, den- 
selben zu corigiren. Gern und w illig  w ird sicli jeder 
E in re icher eines Gesuches, dem Bescheide dér ersten 
Instanz unterwerfen, wenn er weiss, dass ihn kein P ro 
tektor bei dér hóhérén Instanz was nützen kann. Indess

ist das dermalen gerade umgekehrt dér Fa li. E in  Jeder 
erwartet sein Ile i l von dér höheren instanz, w'enn er 
protegirt ist und wer wiire es nicht ?

D ie Manipulation bei Ertheilung  dér T ra fik  
Lizenzen hat eine complicirte P'orm angenommen, die 
sie nicht vertriigt, die störend auf den amtlichen Ge- 
schiiftsgang w irkt die Interessen des Staates eher 
schiidigt als nützt und vöm moralischen Standpunkte 
aus, nicht zu biliigen ist. Das Finanz-M inisterium  
müsste, um vollstündige Ordnung zu schaffen entweder .•

Den k. u. Finanz Direktionén freie Mand lassen 
über die T ra fik  Lizenzen nacli Gutdürken zu verfügen 
und nur in besonderen Ausnahm sfallen eine Apellation  
behufs Verhandlung zuzulassen, oder aber :

E ine  Am tsstelle  zweiter Instanz, ausschliesslich 
fúr T ra fik  Angelegeniieiten errichten, welclie die Ge- 
suche voin T agé  ilirer Einreichung, im eigenen W irkungs- 
kreise behandelt.

D ie sogenanten Gnadengesuche miisten entfallen, 
da es sich bei diesen Argelegenheiten, weder um Tód  
und Leben, noch um sdnvere Geld  oder Freiheits- 
strafen handelt, sondern lediglich um eine kleinliche 
geschaftliche Sache, bei welcher von Gnade nicht ge- 
sprochen werden kan, ebensowenig w ie das Gesuch 
emes Taglöhners ein Gnadengesuch ist, wenn er seine 
D ienstc behufs Le istung  einer A rbe it anbietet.

Feltüfyö újdoQság.

DELICE Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és többé  

mást nem szíhat :

legjobb Valódi fraixzia

szivarkapapir és szivarkahüvely.
Gyári  raktár:

Goldzieher Gézánál
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.
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mA legjobb gyúfa
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Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

Biztoi)Sági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
M illenium »
N épgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokod il gyufa 
E iffe l torony gyufa 
T e leg rá f »

Szaloi) gyújtó:
M illen ium  gyújtó  
N épgyufa  
Germán gyu fa  
Krokod il » 
Pearlm atches.

m

m

E zen  fajok , k itűnő  m in őségü k n é l  fo gva ,  tö b b  v i l á g k i á l l í t á s o n  n y e r t e k  d i jak a t ,  
l e g n tó b b  P á r i s b a n  1900-ban, G r a n d  P r i x - t  és a r a n y  é rm e t  (P o ja t z i  czég  )

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
D A R V A S  S. és T Á S A

V., H o ld -u tc za  9.
L O T T E R  Á G O S T

V I ,  K e m n it z e r -u t c z a  10.
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RA R ER Á G C\ A  R E1T E S
A tfilág 

l e g i s m e r t e b b  

és l e g r é g i b b  

gyártrpáoya!

Miodeo kis- Qagy- 
tözSdébeo, Valanjirjt 
Q a g y k ? r « S k e d c S c k b ? i )  

kapható.

E l  T E B E S Altestes

r e o o r p i r t e s  

Fabrikat dér 

Welt!

Z ü  hab?o iij allco 
KI e i íj- üi)d t í r o s s -  
t r a f i k e o  Gijd tíroSS- 

b a r j d l í j o g e o .

10653-901. Nyomaton böblovítz Zsigmond könyvnyomdájában, Budapest, V II.. Gsömöri-út 10.
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