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A  laudatores temporis acti naivjai közé 
nem tartozunk; osztrák intézmények dicsére
tében pedig fukarkodunk. Nagy lehet hát a 
mi bánatunk, ha elmúlt idők dicséretét zeng
jük és osztrák intézménynek nyújtjuk a dicsé
ret pálmáját.

Osztrákok sütötték ki rosszul, mi átvettük. 
Ilyen a. sok közt a dohányegyedáruság is. Az 
Írott malaszt, hát ugyanaz itt is, ott is. De az 
Írott szabályba a gyakorlat önt életet —  néz
zük hát, milyen a gyakorlat a Lajtán túl és 
a Lajtán innen. Az alábbiak világosan mutat
ják, hogy amott altruisztikus, humánus —  itt 
egoisztikus, úgyszólván barbár; ott in bonum 
magyaráznak, —  itt in malum; ott enyhítik 
az Írott szabályt —  itt sulyosbbitják.

Átadom a szót nálamnál hivatottabbnak ; 
egy k a p a c i t á s n a k a dohányegyedáruság 
terén, kinek nem hivatalból, liánom természettől 
van esze . . . .  Természetesen nem nálunk mű
ködik . . . .

így szólt ez e sorok iiójához: „mi (osz
trákok) arra fektetünk súlyt, hogy minden 
dohányárusnak tiszteséges megélhetést bizto
sítsunk, mert tudjuk, hogy csak sorsukkal meg
elégedett emberek lehetnek jó munkásai az 
államnak; nézzen szét és látni fogja, hogy 
egyrészt meg vannak a dohányárusnak a lé
nyeges feltételei a tiszteséges e x i s t e n c i á -  
h o z, másrészt szivvel-lélekkel dolgoznak a 
dohányegyedáruságnak az övéikkel közös ér
dekeiért. Külsőleg szemébe fog ötleni mindjárt,

hogy az egyes dohányárudák egymástól oly 
nagy t á v o l s á g o k b a n  vannak, hogy min
den (gyesnek nagy rayon-ja már biztosítja a 
nagy f o r g a 1 m a t. És a mi n a g y é r  u d á- 
k a t  illeti, ez a cél vezet minket ott ép úgy, 
mint itt és hogy mily gondját visel,jiik mi 
magunk a nagyárusnak, azt legjobban az mu
tatja, hogy mi minden alkalommal óva intünk 
ol}' ajánlatok beadásától, melyek túlságos kis 
províziót kérnek és saját hatáskörünkben is 
mindent elkövetünk ennek meggátlására.“I

íme egy férfin szavai, ki úgy cselekszik, 
a hogy beszél, ki érti dolgát, feladata magas
latán áll. Szavai arany-igazságát mindenki 
tapasztalhatja, szemeivel ellenőrizheti.

Es nálunk? Itt minden lehető módon zak
latják és megrövidítik a dohányárust —  mintha 
a rabszolgaság meg sem szüntettetett volna. 
Ám jönnek más idők.

Egy aktuális kérdésről is van mondani 
valóm. A Iá d  á k r ó 1 van szó Toujours per- 
drix.

Jóval egy évtizeddel ezelőtt kapták magukat 
itt, a mi egyedáruságunknál és kijelentették, 
hogy ők bizony szakítanak az egyedáruságnak 
a ládákról szóló intézkedésével. Fogták magukat, 
felutaztak Bécsbe a testvéregyedárusághoz 
és fait accompli elé akarták őket állítani. 
Am ott az igazság győzött; ott alaposan le
fújták a nagy reformot; decidáltan kijelentet
ték : „hogy a l á d á k  v i s s z a v é t e l e  ép 
oly r é g i  i n t é z k e d é s ,  mint a milyen maga 
az e g y e  d áru ság,  szorosan összefügg azzal, 
és úgy beleékelödik az egyedáruság intézkc-
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dóseibe, hogy nélküle azok nem teljesek 
különben pedig a visszavétel beszüntetése 
i g a z s á g t a l a n s á g  állampolgárokkal szem
ben11. Ez ott ma is a vélemény és ez nem is 
lesz ott máskép soha; ezt határozottan tudom 
1 e g k o m p e t e n s e b b  forrásból. No és hat 
ök is csak konyitanak a dohánymonopoliumhoz ?

A fenti lefuvás nem használt. Nálunk 
életbelépett az igazságtalan intézkedés és hogy 
nemcsak hallgatólag tűrni, hanem egyelőre ki- 
fejezetten fenntartani kivánják, arra példa az 
a maga kezdetleges okoskodásával kőkorszak 
beli v é g z é s ,  melyet csak az imént főztek ki

Nézzük, hogy áll ez a ládakérdés a többi 
államokban, melyek dobányegyedárusággal 
bírnak ?

A u s z t r i á i - ó 1 im szóltunk. F r a n c i  a- 
o r s z á g b a n  hasonló a helyzet, mint Ausz
triában ; ott különben is biztos és jó üzlet 
minden bureaux du tabac. Így van ez aPirenái 
félszigeten is. O l a s z  o r s z á g b a  n minden 
dohánynagyárus a saját ládáiban szállítja az 
árut. Többi európai állam pedig az Ausztriáé
val hasonló intézkedéssel bir. Még a Balkán 
államoké se „balkánok" anyira, mint a mi 
egyedáruságun k.

A miénkkel hasonló intézkedésre egyes 
bátor utazók csak a zulukaffereknél, patago- 
noknál és sosonoknál találtak. Ug}' látszik 
mi ezektől vettük át; számos dohányegyed, 
árusági gyakorlatunkat azonban bátran átve
hetik tölünk az emlitett kulturnépek:

Ennyit mutatóba. Ha nem elég, szolgál
hatok még. De ennyiből is kiviláglik az a 
szégyenletes kontraszt, moly az osztrák do- 
hányegyedáruság humanizmusát és vele magas 
koncepcióját a miénk kisszerű zsugoriságával, 
kapzsiságával, mely nemcsak az allam mun
kásai nyomorára, de az államháztartás karára 
is vezet, sajnosai) állítja szembe. Feltűnik 
ama tátongó tir, mely az igazságosságot a mi 
egyedáruságunktól elválasztja.

H osszú évek során át nem szűntünk meg
hangoztatni a mi dohányegyedáruságunk ezer 
anomáliáját, hibáját, igazságtalanságat, barba
rizmusát. E mellett alogmesszebmenö jóakarat 
vezetett, elismertük mindig dohányjövedékünk 
személyi és anyagi kiválóságait, De azt remél
hettük joggal, hogy szavunk nem lesz a 
pusztába való kiáltás; pedig az lett . . , 
Remélhettük joggal, hogy az általunk feltárt 
visszásságok orvosoltatnak; de hiába! akiket 
illet a fülüket se mozgatták. Csak legutóbbi 
két számunkból láthatta ország-világ az egyes
nek nyújtott jogtalan, igazságtalan és törvény
telen előnyt szembehelyezve az összesség érde
keinek, igazainak flagrans arculcsapásával.

lm, elfogyott türelmünk. Van mód rá, 
hogy nemes küzdelmünket a dohányegyedáru- 
ság és doh'ínyárusok érdekében hatásossá te
gyük. Ezeket az eszközöket ezentúl nagy 
céljaink érdekében felhasználjuk.

A szövetségről.
Érdekes, hogy a mikor az a ládaukáz ki

bocsáttatott, akkor az addig saját kezelésben 
gyártott l á d á k  g y á r t á s a v á 1 1 a 1 k o - 
z ó k r a  bízatott. Ez is egyedül álló intézke
dés, mely egyrészt anyagi kára az államnak, 
másrészt a dohánynagyárusokkal szemben 
újabb igazságtalanságokat statuált: t. i. az 
osztályozás ma önkényesen, igazságtalanul 
történik. Máshol az ilyen botrány ki van 
zárva. Vájjon ezt se lehet orvosolni, jó urak?

Az a humanizmus, mely az egész osztrák 
dohányegyedáruságot áthatja, egyenlően javára 
van traíikosnak és gyári munkásnak. Utóbbiak 
helyzete hasonlíthatatlanul jobb a üdéinkénél. 
.Jobb fizetés, olcsó nép-konyha a gyárban, 
rövidebb munka.

A dohánynagyárusok orsz. szövetsége, 
mely, mint neve is mutatja hivatva van a 
dohánynagyárusok érdekeit védeni, most, közel 
két évi fennállása utáu megint ama stádiumba 
került, melyet Shakespeare oly szépen irt 
körül s ez „a lét, vagy nem lét" kérdése. Ki 
kell persze jelentenünk hogy cddigelé még a 
szövetség feloszlatásáról szó sem volt, de 
köUleségünknek tartjuk kijelenteni a dohány
nagyárusok ama részének, mely tagja a szövet
ségnek, hogy az eddigi módon a szövetséget 
fenntartani lehetetlen.

A künnlévök egykedvűsége, a szövetségi 
tagok indolentiája valamint a vezetőség mér
sékelt energiája lehetetlené teszik a tuvábbfej- 
lödést. Itt most két eset lehetséges, az egyik,
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hogy a künnlévök tümörülten belépnek és igy 
támogatják a vezetőséget, mely ilyetén módón 
dolgozni képes, a másik eset, hogy a szövetség 
belátja gyengeségét s azt, hogy nincs kedve 
ezt a tétlenséget tovább nézni, feloszlik. A 
további fenntartás mellett szól a tagok szép 
száma, továbbá egyesek igazán meleg érdek
lődése valamint, s ezt kellett volna előre 
bocsátanunk, azon körülmény, mely szerint 
a dohánynagyárusok léte, létjogosultságának 
e ismerése tisztán ettől a szövetségtől függ.

T íz éven át dolgoztunk azon, hogy ez a 
szövetség, melyet a nagyárusok léte érdekében 
oly kiváló fontosnak tartottunk, létesüljön, 
mert, ezt most már m m titkolhatjuk, a nagy- 
árusokat az a veszély fenyegeti, hogy ezen 
közvetítési üzletág állam és dohányárus között 
teljesen meg fog szűnni. S vájjon miért is tit
koljuk: bizonyos körökben nem igen kedvelik 
a dohánynagyárust. Ismerjük az okokat, de 
egyelőre nem beszélünk erről. Kijelentésünk 
azonban tény, még pedig bebizonyítható lény

Beláthatja tehát bárki is, hogy a szövet
ség megalapítása szükséges volt.

Két év óta létezik tehát, ez a szövetség 
mely nehénteléseit, kéréseit, mint testület oltár 
a parlament elé is viheti.

E helyett, mit látunk az mban ? azt, hogy 
a. künnlóvök egyrósze azok, a kik hatalmas 
protekció utjain kapták a nagytőzsdét, eme 
nagy protektorokban bizakodva, azt hiszik, 
hogy ezek örökké élnek és minden jogtalan
ságot egy szavukkal meg is szüntetnek, vagy 
pedig egy másik rész az, a mely tisztára tőke
befektetésnek tekinti üzletét, nem pedig keres
kedelmi ágnak, a mely nagy munka után tisz
tességes megélhetést is kíván. Látunk a vidé
ken olyanokat, a kik nehéz napi munkájuk 
után igazán csak pár garast keresnek, mely
ből élni lehetetlen s igy a szövetségbe bősem 
lépnek.

Látjuk mindezt s elkeseredve kérdjük: hát 
lehetséges ily körülmények közfitt, a szövetség 
fenntartása? Van olyan is, a ki nagy szerény
ségében néhány fillérnyi hasznával meg van 
elégedve s nem kíván semmit, legkevésbé a 
szövetségbe belépni. Helyes! De vájjon ezek 
az urak biztosak abban is, hogy ez örökké 
igy marad! S csak akkor gondolnak majd 
helyzetük megjavítására, a mikor már késő

lesz? Nekünk teljesen mindegy, hogy vájjon a 
nagj’árusok érdekeiket megvédik, vagy nem, 
hisz mi az elárusitás és az elárusítandó anyag, 
a dohány produktum érdekében működünk, 
mi a magunk részéről megtettünk mindent, 
sőt még áldozatokat is hoztunk az ügy érde
kében. Ha azonban munkánk meddő volt, ak
kor, úgy hisszük, a nagyárusok ezzel többet 
veszítettek, mint mi.

A szövetség még létezik, de nem halad 
egy lépéssel sem tovább. Gyűlések nincsenek, 
ezeket pedig össze kellene liivni, hogy a szö
vetség fenntartását megbeszéljék. A  jelenlegi 
módon nem mehet tovább s enyhén szólva a 
fenntartása céltalan. Jó lesz ezt megszívlelni!

Vegyes hírek.
D una. Ez lesz a neve az uj 2 filléres ciga

rettának, a mely hosszú szopókás és kisebb dohány- 
testtel igns tetszetős alakú lesz. Úgy hisszük ez a 
szivarka ;.em fog ártani sem a Sport, sem pedig a 
Jenidg : cigarettának.

B agó. Az orczág több részén már kívánalmak 
hangzanak fel aziránt, hogy a dohány jövedék bagó
dohányt is készítsen, a szegényeb munkás néposztály 
ama részének, a mely a költséges pipázásnak vagy 
szivarozásnak nem hódolhat. Csodálatos az osztrák 
dohány-jövedék már régóta készít «kautabak*-ot.

O sztrák  sziv a re lá ru sitá s  O ro szo rszá g 
ban A mint értesülünk az osztrák jövedék több orosz 
városban dohányárudét nyit. Úgy gondoljuk, hogy ez 
ama tapasztalaton alapul, mely szerint az osztrák jövedék 
igen sok szivart exportál Oroszországba, a hol pedig 
leginkább cigarettát szívnak.

H__

A magyar dohánynagyárusok országos Szövetsége.
H iv a ta lo s  rósz.

A magyar dohánynagyárusok országos Szövetsége 
1905. évi junius hó 11-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor 
a Drechsler-fél: vendéglő külön termében Igazgatósági 
ülést tart.

Napirend :

1. Elnöki jelentések: a) a ládák ügyében hozott
végzés kihirdetésére,

b) a kövezed vám ügyében 
hozott határozat felolva- 
sa a,

c) a Szövetség jelentései a 
dohány-gyárt mányok tó1,
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dóseibe, hogy nélküle azok nem teljesek 
különben pedig a visszavétel beszüntetése 
i g a z s á g t a l a n s á g  állampolgárokkal szem
ben11. Ez ott ma is a vélemény és ez nem is 
lesz ott máskép soha; ezt határozottan tudom 
1 e g k o m p e t e n s e b b  forrásból. No és hát 
ők is csak konyitanak a dohányinonopoliumhoz ?

A fenti lefuvás nem használt. Nálunk 
életbelépett az igazságtalan intézkedés és hogy 
nemcsak hallgatólag tűrni, hanem egyelőre ki
fejezetten fenntartani kívánják, arra példa az 
a maga kezdetleges okoskodásával kőkorszak 
beli v é g z é s ,  melyet csak az imént főztek ki

Nézzük, hogy áll ez a ládakérdés a többi 
államokban, melyek dohányegyedárusággal 
bírnak ?

A u s z t r i á r ó l  im szóltunk. F )• a n c i a- 
o r s z á g b a n  hasonló a helyzet, mint Ausz
triában ; ott különben is biztos és jó üzlet 
minden bureaux du tabac. így van ez a Pironái 
félszigeten is. O l a s z o r s z á g b a n  minden 
dohánynagyárus a saját ládáiban szállítja az 
árut. Többi európai állam pedig az Ausztriáé
val hasonló intézkedéssel bir. Még a Balkán 
államoké se „balkánok" anyira, mint a mi 
egyedáruságunk.

A miénkkel hasonló intézkedésre egyes 
bátor utazók csak a zuluk affér éknél, patago- 
noknál és sosonoknál találtak. Úgy látszik 
mi ezektől vettük át; számos dohányegyed, 
árusági gyakorlatunkat azonban bátran átve
hetik tőlünk az említett kulturnépek:

Érdekes, hogy a mikor az a ládaukáz ki
bocsáttatott, akkor az addig saját kezelésben 
gyártott l á d á k  g y á r t á s a v á l l a l k o 
z ó k r a  bízatott. Ez is egyedül álló intézke
dés, mely egyrészt anyagi kára az államnak, 
másrészt a dohánynagyárusokkal szemben 
újabb igazságtalanságokat statuált: t. i. az 
osztályozás ma önkényesen, igazságtalanul 
történik. Máshol az ilyen botrány ki van 
zárva. Vájjon ezt se lehet orvosolni, jó urak?

A z a humanizmus, mely az egész osztrák 
dohány egy ed ár uságot áthatja, egyenlően javára 
van trafikosnak és gyári munkásnak. Utóbbiak 
helyzete hasonlíthatatlanul jobb a üdéinkénél. 
Jobb fizetés, olcsó nép-konyha a gyárban, 
rövidebi) munka.

Ennyit mutatóba. Ha nem elég, szolgál
hatok még. De ennyiből is kiviláglik az a 
szégyenletes kontraszt, moly az osztiák do- 
hányegyedáruság humanizmusát és vele magas 
koncepcióját a mienk kisszerű zsugoriságává!, 
kapzsiságával, mely nemcsak az állam mun
kásai nyomorára, de az államháztartás karára 
is vezet, sajnosai) állítja szembe. Feltűnik 
ama tátongó ür, mely az igazságosságot a mi 
egyedáruságunk tói elválasztja.

Hosszú évek során át nem szűntünk meg 
hangoztatni a mi dohányegyedáruságunk ezer 
anomáliáját, hibáját, igazságtalanságát, barba
rizmusát. E mellett alogmesszebmenü jóakarat 
vezetett, elismertük mindig dohányjövedékünk 
személyi és anyagi kiválóságait. De azt remél
hettük joggal, hogy szavunk nem lesz a 
pusztába való kiáltás; pedig az lett . . . 
Remélhettük joggal, hogy az általunk feltárt 
visszásságok orvosoltatnak; de hiába! akiket  
illet a fülüket se mozgatták. Csak legutóbbi 
két számunkból láthatta ország-világ az egyes
nek nyújtott jogtalan, igazságtalan és törvény
telen előnyt szembehelyezve az összesség érde
keinek, igazainak flagrans arculcsapásával.

lm, elfogyott türelmünk. Van mód rá, 
hogy nemes küzdelmünket a dohányegyedáru- 
ság és doh ínyárusok érdekében hatásossá te
gyük. Ezeket az eszközöket ezentúl nagy 
céljaink érdekében felhasználjuk.

A szövetségről.
A dohánynagyárusok orsz. szövetsége, 

mely, mint neve is mutatja hivatva van a 
dohánynagyárusok érdekeit védeni, most, közel 
két évi fennállása után megint ama stádiumba 
került, melyet Shakespeare oly szépen irt 
körül s ez „a lét, vagy nem lét" kérdése. Ki 
kell persze jelentenünk hogy eddigelé még a 
szövetség feloszlatásáról szó sem volt, de 
kötUeségünknek tartjuk kijelenteni a dohány- 
nagyárusok ama részének, mely tagja a szövet
ségnek, hogy az eddigi módon a szövetséget 
fenntartani lehetetlen.

A künnlévök egykedvűsége, a szövetségi 
tagok indolentiája valamint a vezetőség mér
sékelt energiája lehetetlené teszik a továbbfej
lődést. Itt most két eset lehetséges, az egyik,



D O H Á N Y A R U S O K  KÖZI.ÖN YK

hogy a künnlóvök tömürülten belépnek és igy 
támogatják a vezetőséget, mely ilyetén módón 
dolgozni képes, a másik eset, hogy a szövetség 
belátja gyengeségét s azt, hogy nincs kedve 
ezt a tétlenséget tovább nézni, feloszlik. A 
további tenntartás mellett szól a tagok szép 
száma, továbbá egyesek igazán meleg érdek
lődése valamint, s ezt kellett volna előre 
bocsátanunk, azon körülmény, mely szerint 
a dohánynagyárusok léte, létjogosultságának 
e ismerése tisztán ettől a szövetségtől függ.

T íz éven át dolgoztunk azon, hogy ez a 
szövetség, melyet a nagyárusok léte érdekében 
oly kiváló fontosnak tartottunk, létesüljön, 
mert, ezt most már m m  titkolhatjuk, a nagy
árusokat az a veszély fenyegeti, hogy ezen 
közvetítési üzletág állam és dobányárus között 
teljesen meg fog szűnni. S vájjon miért is tit
koljuk: bizonyos körükben nem igen kedvelik 
a dohánynagyárust. Ismerjük az okokat, de 
egyelőre nem beszélünk erről. Kijelentésünk 
azonban tény, még pedig bebizonyítható lény

Beláthatja tehát bárki is, hogy a szövet
ség megalapítása szükséges volt.

Két év óta létezik tehát, ez a szövetség 
mely nehezteléseit, kéréseit, mint testület oltár 
a parlament elé is viheti.

E helyett, mit látunk az mban ? azt, hogy 
a künnlóvök egyrésze azok, a kik hatalmas 
protekció utjain kapták a nagytözsdét, eme 
nagy protektorokban bizakodva, azt hiszik, 
hogy ezek örökké élnek és minden jogtalan
ságot egy szavukkal meg is szüntetnek, vagy 
pedig egy másik rész az, a mely tisztara tőke- 
befektetésnek tekinti üzletét, nem pedig keres
kedelmi ágnak, a mely nagy munka után tisz
tességes megélhetést is kíván. .Látunk a vide- 
ken olyanokat, a kik nehéz napi munkájuk 
után igazán csak pár garast keresnek, mely
ből élni lehetetlen s igy a szövetségbe be sem 
lépnek.

Látjuk mindezt s elkeseredve kérdjük: hát 
lehetséges ily körülmények között, a szövetség 
fenntartása? Van olyan is, a ki nagy szerény
ségében néhány fillérnyi hasznával meg van 
elégedve s nem kíván semmit, legkevésbé a 
szövetségbe belépni. Helyes! De vájjon ezek 
az urak biztosak abban is, hogy ez örökké 
igy marad! S csak akkor gondolnak majd 
helyzetük megjavítására, a mikor már késő

H

lesz? Nekünk teljesen mindegy, hogy vájjon a 
nagyárusok érdekeiket megvédik, vág}’ nem, 
hisz mi az elárusitás és az elárusítandó anyag, 
a dohány produktum érdekében működünk, 
mi a magunk részéről megtettünk mindent, 
sőt még áldozatokat is hoztunk az ügy érde
kében. Ha azonban munkánk meddő volt, ak
kor, úgy hisszük, a nagyárusok ezzel többet 
veszítettek, mint mi.

A szövetség még létezik, de nem halad 
egy lépéssel sem tovább. Gyűlések nincsenek, 
ezeket pedig össze kellene hívni, hogy a szö
vetség fenntartását megbeszéljék. A  jelenlegi 
módon nem mehet tovább s enyhén szólva a 
fenntartása céltalan. Jó lesz ezt megszívlelni!

Vegyes hírek.
D u n a . Ez lesz a neve az uj 2 filléres ciga

rettának, a mely hosszú szopókás és kisebb dohány- 
testtel ig:.i tetszetős alaku lesz. Úgy hisszük ez a 
szivarka ;.em fog ártani sem a Sport, sem pedig a 
Jenidg: cigarettának.

B agó. Az or=zág több részén már kívánalmak 
hangzanak fel aziránt, hogy a dohány jövedék bagó
dohányt is készítsen, a szegényeb munkás néposztály 
ama részének, a mely a költséges pipázásnak vagy 
szivarozásnak nem hódolhat. Csodálatos az osztrák 
dohány-jövedék már régóta készít «kautabak»-ot.

O sztrák  sz iv a re lá ru sitá s  O ro szo rszá g 
ban A mint értesülünk az osztrák jövedék több orosz 
városban dohányárudát nyit. Úgy gondoljuk, hogy ez 
ama tapasztalaton alapul, mely szerint az osztrák jövedék 
igen sok szivart exportál Oroszországba, a hol pedig 
leginkább cigarettát szívnak.

A magyar dohánynagyárusok országos Szövetsége.
H iv a ta lo s  rész

A magyar dohánynagyárusok országos Szövetsége 
1905. évi június hó 11-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor 
a Drechsler-fél: vendéglő külön termében Igazgatósági 
Ülrst tart.

Napirend :

1. Elnöki jelentések: «) a ládák ügyében hozott
végzés kihirdetésére,

b) a kövezet! vám ügyében 
hozott határozat felolva- 
sa a,

c) a Szövetség jelentései a 
dohány-gyárt Hiányok tó1,



2 A nyugtabélyegy ügyében indítandó akció.
3 a) A ládák helyesebb osztályozása ügyébeni

kérelem előkészítése
b) A sérült bélyegek viszavétele körüli nehéz

ségek megszüntetésére irányuló akció.
4. A  vasúti fuvardíjak mérséklése égyébcni emlék

irat kiegészítése; ezzel kapcsolatban Weisz Márkus 
(Tokaj) r. tag indítványa.

5. A Szövetség szervezése megyénként; a terv 
megbeszélése, határozat.

6. Pénztári jelentés.
7. Uj tagok felvétele. (Jelentkeztek : Haller Lajos

(Fehértemplom,) Havas Géza (Székesfehérvár,)
Jeszenszky János (Szirák,) özv Kohn Jakabné (Vasvár,)
Theodorovics Vazul (Temes-Kubin,) Weisz Leopold
(Mezó-Kászony,) Weiszburg Jakab (Dicsőszentmárton.)
8. od A tagokhoz 1

, intézendő körlevelek bemutatása 
b) A  < em tagohoz )

9 Kérelem a magy. államvasutak Igazgatóságához a 
Szövetség üléseire utazó tagoknak nyújtandó kedvez
ményes jegyek ügyében. (Vándory Ferencz íg. tag. 
(Segesvár) indítványa.

10. Esetleges indítványok. (Indítványokat a Szö
vetség tagjai, akár írásban nyújthatnak be, akár sze
mélyesen adhatnak elő )

A Szövetség az ülésen szívesen látja, vgy az összes 
tagokat, mint mindazokat, leik ez alkalommal a Szövet
ségbe belépni óhajtanak.

M kir pénzügyigazgatóság Szombathelyen.

15388 szám 
1905—V.

Ajánlati hirdetmény.
A rohonczi dohány nagyaruda kezelésének betöltése 

czéljából a fenti pénzügyigazgatóságnál 1905 évi június 
hó léén  d. e. 10 órakor Írásbeli ajánlatok utján verseny- 
tárgyalás tart.'.tik

Az Írásbeli ajánlatok 1905. évi junius hó 13-án 
déli 12 órájáig a m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél 
nyújtandók be.

A dohánynagyáruda 1904. évi nyers forgalma a 
hozzá utalt 34 dohánykisárus után 34617 korona, az 
avval összekötött dohánykisárudai 4803 K. volt IJcszer- 
zési hely a győri m kir. dohányáru raktár.

Közelebbi adatokkal a m kir. pénzügyőri biztos
ságok és m kir. adóhivataloknál kifüggesztett hirdet
mények tartalmaznak

Szombathely, 1905. május 2b én.

M. kir. pénzügyigazgatóság.

Szerkesztői üzenetek.
F. L. Ön komikus. Azt hiszi, hogy azért, mert valami 

obskúrus protekció órán nagytrníikhoz jutott, most már 

összeleheli két kezét és tétlenül nézheti a világ folyósát. 
Azt gondolja, hogy ez a protekció örökké a hála mögött 
áll és éjjel-nappal vigyáz rá, hogy az ö n  aránytalanul nagy 

províziója, más előnyeivel együtt, meg ne nyirháltassék. 
Mindezek alapján természetesen arra a következtetésre jut 

hogy mit önnek H ckuba! mit önnek a Szövetség! No hát 
elmúlik minden; elmúlik un ön protekciója is ;  elmúlik a 
protekciós világ is. Aztán majd döngeti ön a Szövetség 
ajtaját. A felelet cgv rugói lesz. Ezt jó l  jegyezze  meg 
magának, mert az, a ki önnek ezt feleli, biz’ el nem felejti. 

Az önhöz hasonló, az ön típusán épült (miként az elmerült 
orosz hajók) pasasok teszik tönkre a nagyárusok tekintélyét 
és indolcnciájokkal más nagyárusoknak is okoznak kárt. Az

ilyen scmmiháziakkal maguknak a nagyárusoknak kellene 
végezniük. Kellett ez önnek'?

B. R  Átadtuk a Szövetségnek.
L. F. a) Adja be. b) Utána nézünk, e) Köszönjük a 

szives figyelmeztetést. Ü d v !
R. Q. B. Némi változtatással meg fog je len n i ;  eszméi 

helyesek és propagálást érdemelnek. Üdv !

F. D. B. 1. Nem szolgálhatunk. 2. Áttettük a Szövet
séghez. 3. Örvendünk, hogy belép, már rég meg kellett 
volna tennie.

F. J. Nem tehet ellene semmit sem. Legfeljebb 
becsületsértésért perelhet; de jo b b  a dolgot elsimítani.

R. N. A szövetségnek je len leg  170 tagja van. Okosan 
teszi, hogy belép. Üdvözlet!

f >
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| szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- 
| hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére 
| ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- 
E nos következménye, hogy a dohánynagyarusok és 
§ különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 
= lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. 
1 Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek 
| mellett, hozza forgalomba az Elster ÓS Topf ezég 
| a „Bourbon11 szivarkahüvelyeket, a melyek az 
| inreális versenyt kizárják A „Bourbon11 hüvelyeket 
| kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 
i árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az 
|  aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- 
|  vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- 
I brucki stb különlegességi árudák. Elster és Topf 
| lembergi ezég kívánatra szivesen szolgál minták- 
1 kai és írlapokkal, melyekből a dohánynagy- és 
e különlegességi árudák részére biztosított előnyök 
e megtudhatók.
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Dautscher Theil

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN PER TADAK CROSS- UND KLEINVERSCNLElSS€R UNCARNS.)

I N H A L T  : I ) e r  V e rb u m !.  V e rm is c h te  N a c h r ic h te n .

Dér Verband.
Nach nahezu zweijührigem Bestande jener 

lnstitution, die wir lediglich itn Interessé des 
Grossverschleisserstandes, mit vieler Műbe 
geschaffen. stehen wir nun abermals vor dér 
Frage des ,,Seins“ oder „Nichtseina11 desselben. 
Allerdings müssen wir diesen Ausspruch darnit 
erganzen, dass bisher von einer Aufiösung 
des Verbandes keine Rede war; alléin, wir 
oind es sammtlichen Grossverschleissern des 
Landes namentlich aber den zahlreichen Ver- 
bandmitgliedern scbuldig, ihnen ernstlich 
nahezulegen, dass in dér bisherigen Weise 
den Verband fortzufuhren eine Sache dér 
Unmöglichkeit ist.

Gleicbgiltigkeit von Seite dér noch draus- 
stehenden Grossversclileisser, Indolenz von 
Seite dér Verbandmitglieder, massiges Zu- 
schauen von Seite dér Verwaltung desselben, 
verhindern das Emporblühen des V erbandes, 
welches allgemein zu Anfange desselben als 
Ziel gegolten hatte.

Unter solchen Umstünden gibt es nur 
zwei einzuschlagende Wege. Entweder die 
Grossversclileisser welclie bisher eine zuwar- 
tende Stellung eingenommen und die Alles 
von dér Leitung desselben erwartet habon, 
raffen sich auf und gehen mit Itifér daran 
das begonnene Werk fortzusetzen, zu krílftigen 
und auszugestalten, oder aber dér V erband 
löst sich auf. Für den Fortbestand und das 
Aufblühten des Verbandes, das ganz sicher zu 
erreichen ist, spricht erstens seine ansehnliche 
Mitgliederzahl, zweitens das grosse interessé, 
welches ihn viele seiner Mitglieder vvidmen 
und mit Reclit zuschreiben, drittens oder 
besser gesagt erstens —  dass die Existens 
des Tabakgrossverschleisses von dem V erbande 
abhitngig ist, ja vielleicht sogar dér Beruf 
desselben überhaupt.

Zehn Jahre láng habén wir unablíissig 
und unverdrossen daran gearbeitet, den V er-

band, den wir behuf's Erhaltung des Gross- 
verschleissbetriebes tűr dringend notliwendig 
haltén, ins Leben zu rufen. Fenn am Ende, 
wir können es nicht mehr unterlassen es aus- 
zusprechen, dass dem Tabakgrossverschleisser 
die Gefahr droht, dass er überhaupt ver- 
schwinde. Und warum sollen wir es ver- 
schweigen ? Mán ist in gewissen Kreisen dem 
Grossverschleisse wíe auch den Grossver
schleissern gar nicht hold. Die Ursaclie dessen 
kennen wir recht gut und mán wird es uns 
verzeilien, wenn wir vorlitufig dieselben nicht 
nennen: Unsere Behauptung jedoch ist That- 
sache und nachweisbar.

Mán wird daher zugeben, dass die Be- 
gründung des Verbandes eine dringende, 
lieilsame und überaus notliwendige Sache war. 
Wir habén sie zu Standé gebracht und seit 
zwei .Jahren besteht ein auf juridischer Grund- 
lage aufgebauter Verband, dem es sogar ge- 
stattet ist, wenn notliwendig, selbst im Parla
ment seine Beschwerden für die Gesammt- 
heit anzubringen. Aber, anstatt das weise zu 
erkennen, was seben wir? Ein Theil solcher 
Grossversclileisser welclie ausserhalb des V er- 
bandes stehen und die da vermemen, dass die 
Protektoren welclie ihnen die Grossverschleiss 
Lázénz verschaft hat, ewig leben und ewig 
protegiren werden, und die des Ferneren an- 
nehmen, dass sie mit Hilfe dieser Protektoren 
sich auch jeder Ungerechtigkeit werden er- 
weliren können; oder wir seben solc.he Gross- 
verschleisser welclie ihren Grossverschleiss als 
Kapitalsanlage betrachten und nicht als einen 
mühevollen Handel, dér entsprechend entlohnt 
werden muss; oder wir seben den grössten 
Theil jener Provinz Grossverschleisser, die 
vöm frülien Morgen bis zum spiiten Abend 
emsig schaffen und selber fleissig die Hiinde 
rüliren und dérén Arbeitslohn die primitivsten 
Lebensbediirfnisse nicht zu decken vermag 
und die daher nicht im Standé sind dem Ver- 
bande wesentlich nützlich zu sein.
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Das Alles sehen wir und tragen uns 
daher wie soll an ein Prospeviren des Ver
bandes gedacht werden, wenn diese \ erhtllt- 
nisse andauern? Dér kleine, sehr geringe 
Theil jener Grosstrafikanten, die bei ihrera 
Geschafte etwas verdienen, vevmeint es nicht 
notliwendig zu habén einem V erbande zu 
seiner Lebensfahigkeit zu verhelfen, vveil ev in 
allzugrosser Bescheidenheit genügend bezahlt 
zu sein glaubt. Nun gut! Aber sind den 
diese Herren (lessen so sicher, dass es immer 
so bleiben wird ? Und wollen sie erst dann 
an die Verbesserung ihrer Lage denken, wenn 
mán ihnen den Brodkorb hóhér hangén wird?

Was uns belriffc, uns kann es ja einerlei 
sein, ob die Grossverschleisser ihre Interessen 
wahrzunehmen wünschen, oder nicht. Denn 

" am Ende sind wir ja für den Verschleiss dér 
Tabakprodukte und dér Verschleisser überhaupt 
da. Wir habén getlian. was wir vermochten 
und dabei auch solche Opfer gebracht, die 
uns dér Verband niemals zu lóimén im Standé 
sein wird. Sollte unser mühevolles Arbeiten 
dér Kampf den wir gefochten, das unver- 
drossene zabé Aushalten an dér Sache, ver- 
gebens gewesen sein, nun denn, die Gross
verschleisser würden dabei jedenfalls mehr 
verlieren als wir.

Heute existirt dér Verband, und die Auf- 
gabe, dér er sich unterzogen, schreilet mit 
keinem Schritte vorwftrts. Es werden keine 
Sitzungen abgehalten, ja nicht einmal die 
Ablialtung einer Generalversammlung ist in 
Siclit. Und gerade diese müsste docli schleu- 
nigst einberufen werden, damit endlich iiber 
das Schicksal des Verbandes entschiedon 
werdo. In dér bisherigen Weise kann und darf 
es nicht fortgehen. Wenn nicht anders, muss 
die Leitung des Verbandes, wenn er bestehen 
soll bezahlten Personen iiberlassen werden, 
die arbeiten rnüssen, denn das Bestehen des 
Verbandes in dér bisherigen Weise, ist gelinde 
gesagt —  nicht zu empfehlen.

Wie wir bei Schluss dicses Blattes ver- 
nehmen, soll in einigen Tagén eine Direktions- 
sitzung einberufen werden, welche überverschie- 
dene Gegenstfinde verhandeln wird. Wir, für 
unseren Theil wurden als vornehmstc Frage die 
zűr Besprüchung gelangt, die Frage dér Existenz 
des Verbandes, zűr Berathung empfehlen.

Vermischte Nachrichten.
Z u m  Schutz gégén  ra u b erisch en  Ü b e r -  

fa l l  Stets hat dér Tabakladen, oder, wie es bei uns 
heisst die Tabaktrafik, das diebische oder ráuberische 
Gesindel verlockt, s ch denselben zum Gegenstand 
seiner GeliiUe auszuwáhlen ; ganz besonders aber in 
den letzten Jahren, waren diese Gescháftslokalitáten 
sowohl bei uns, wie in Österreich, háufig auch in 
Deutschland dér Schauplatz ráuberischer Überfalle Ur.d 
das ist kein Wunder, wenn mán bedenkt, dass in 
diesen Gescháftsláden vorerst jene Beute auf die es 
abgesehen wird, namlich Baargeld, stets zu fiúdén ist, 
ferner, dass dasselbe leicht, ohne jegliche Schwierig- 
keiten erfasst werden kann, ausserdeni aber, in den 
meisten solcher kleiner Geschaftslokalitáten, die Bedie- 
nung von einer einzigen Person verseim wird. Wer 
die überall vorkommenden Falié solcher Art registrirt 
dér wird finden, dass fást überall dér gleiche Vorgang 
von Seite dér Strolche beobachtet wird. In dem leicht 
und für jeden zuganglichen Gescháftsláden, wo zudem 
dér Kunde, wenn er Lust hat, sich auch lánger aufzu- 
halten vermag, wie es nöthig wáre, hat natürlich dér 
angreifende Ráuber, allé Vortheile für sich, wahrend 
dér Angegriffene im günstigsten F'alle, im entscheiden- 
den Momente erschreckt und verbltifft werden kann. Ein 
Schlag genügt oft, um den Angegriffenen für Minuten 
in eine Art Betáubung zu versetzen. Gégén solche 
rauberischen Anfálle gibt es nur ein einziges Mittel 
und das besteht darin, mán bleibe im Gescháftsláden 
niemals alléin Selbst die Anwesenheit eines Kindes 
genügt schon minder verwegene Leute abzuhalten ihre 
Absichten auszuführen. YVo sich an den Laden die 
Wohnung anschliesst, dórt genügt das Anbringen 
einer elektrischen Schnur die mit den Nebemáumen 
augenblicklich correspondiren kann. Wenn irgendwo 
Vorsicht geboten ist, so ist dies hier dér Fali

V erd o rb en e  T abalie  nnd C ig a rettá n ,
Seit neuerer Zeit hiiufen sich die Falié, dass l'abake 
und Zigaretten, welche auf den Transport aus den 
Fabricken in die Tabak-Magazine nass geworden, in 
unbrauchbaren Zustande in den Y’ erschleiss gelangen 
Da uns diesbezüglich sehr viele Klagen zukoinmen, 
maciién wir die Grossverschleisser darauf aufmerksam 
dass dér Umtausch solcher Waaren, den Tabak 
Magazinén mittelst Verordnung zűr Pfiicht gemacht 
ist, weshalb auch sie verpfiichtet sind, dem Klein- 
verschleisser diese schimmligen Tabake, wenn sie 
soíort zurückgebracht werden, umzutauschen

Naclidem, wie wir hőren manclie Beamte dér 
Tabak-Magazine in dér Provinz sich auf eine ganz 
alté Verordnung berufen, welche die Anforderung 
an den Fhnpfanger solcher Waaren stel It, eine 
Anzeige bei dem Comissariate zu maciién, maciién wir 
diese Beamte auf die in Rede stehende Vcrschrift 
aufmerksam, die vielleicht von vielen Beamten gar- 
nicht gekannt sein dürfte, wie so viele Vorschriften
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die blos auf dem Papier stehea. Uuseres Wissens 
nacli besitzt Herr Oberfínanzrath Ant Berlets, sámmt- 
liche auf das Verschleísswesen Eezug habenden Vor- 
schriften, daher auch diese. YVer die Verordnung 
nicht kennen sollte, kann sich daher von dem Inhalte 
desselben überzeugen

Ö stei’reichiische Z ig a i ’ren h an d lu u gen  
in  R n ssla n d . Wie wir vernehmen, beabsichtigt 
die österreichische TabaU-Regie, in den Hauptstádten 
des russischen Reiches Tabak und Zigarrenhandlungen 
zu errichten. Dieses Wagnis muss walirscheindlich 
auf Grund einer jahrelangen Beobachtung desdorti- 
gen geschaftsbetriebes unternommen werden, zumal 
auch in Russland heutigen Tagos die Zigarette die 
Zigarre verdrangt und die Zigarette bekanntlich in 
Russland ohnehien zu Hause ist

Gleichwohl scheint die österreichische Tabak 
Régié das Geschaft in Russland in ausgebreiteter 
VVeise einführen zu wollen, was darauf schliessen 
lásst, dass ihr dórt bereits ein bedeutender Absatz 
in Aussicht stelit.

A n  die v e re h r lic h e n  T a b a k  F ab rik en
Seit einiger Zeit konunen aus tnanchen Tabak- 
fabriken die Zigarrenkistchen oder Zigarrenpackette in 
einem sehr schlechten Zustande an. Die Zigarren
kistchen sind offen, die Paketté zerrissen, oder zu- 
mindest ausserhch beschádigt. Schuld daran sind die 
Packkisten, welche haufig ura vieles breiter, langer 
und tiefer sind, als die darin enthaltenen Zigarren, 
Tabak oder Zigaretten bediirfen. Wir glauben, dass 
die Lieferanten dér Kisten dazu verhalten werden 
müssten, die Kisten gén au naeh dér vorgeschriebe- 
nen Dimension zu liefern und zavar für jede Fabrik 
separat, da bekanntlich die Zigarren und Paketté 
in Hinsicht ihrer Körmén ebenfalls ganz ungleich 
geliefert werden.

,Duna< Unter diesem Titel gelangen demnáchst 
die neuen 2 Heller Zigaretten in den Verschleiss. 
Dieselben sind mit langem Mundbiss vesehen, werden 
alsó weder dér Jenidge noch dér Sport Zigarette 
wesentlick schaden.

D ie n euesten  S cb m u g g lertr ick s  Aus
Frankreich wird berichtet: Die Französischen Zollbeam- 
ten machen grosse Anstrengungen, um eine Schmuggler- 
organisation zu sprengen, die an dér belgischen Grenze 
einen eintráglichen und stets wachsenden Handel mit 
Schmugglerwaren betreibt. In den letzten beiden Wochen 
habén die französisschen Zollbehörden mehrmals Glück 
gehabt. Sie besclagnahmten u. a. ein belgisches Fischer- 
boot in dér Strasse von Dover. Das Schiff führte 'fa- 
bak int YVerte von 20,000 Mk. Die Ladung wurde 
konfisziert, auf das Schiff Beschlag gelegt, und die 
Besitzer mussten 20,500 Mk. Strafe zahlen. Aber die 
Schmuggler verfallen auf inimer neue Tricks, dem 
Spürsinn dér Zollbeamten ein Schnipphen zu schlagcn.

So verkleidete sich jiingst ein Mann als Priester. Er 
begab sich táglich von einer belgischen Grenzstadt 
nacli PYankreich und verbarg grosse Mengen Tabaks 
unter seiner Soutane. Nach Belgien kehrte er dann 
nicht als wiirdevoller Priester, sondern als sehr mageres, 
abgezehrtes Individuum zuriick. Nachdem dieser 
angebliche Priester ertappt war, warf maii einen Ver- 
dacht auf mehrere Nonnen, die táglich über die Grenze 
nach Frankreich gingen. Eine sorgfáltige Untersuchung 
ergab dann auch, dass vier dér angeblichen Nonnen 
Schmuggler waren, die viele Pfund Tabak und Cigar- 
ren unter iliren schweren schwarzen Rockén verborgen 
hatten. Nun fiel dér Verdacht auf die Lokomotivführer, 
Heizer und Schaffner dér Ziige. die zwischen Biüssel 
und Paris verkehrei:, und mehrere Tagé láng wurde 
jeder Zug sorfákig durchsucht, und unter den Kohlén 
auf den Tendern fanden sich in dér Tat Hunderte von 
Pfund Tábak vor. Die Kissen eines Wagens waren 
mit Tabak ausgestopft. Ein Reiserider, dér regelmássig 
die Strecke befuhr, war mit Schmugglerwaren beladen. 
Ein Kranker, dér auf Luftkissen rulite, war gar kein 
Kranker, und die Kissen enthielten statt dér Luft 
Tabak. Ein Sarg, dér die Leiclie eines in Belgien 
verstorbenen Franzosen bergen sollte, dér zűr Beisetzung 
is die Heimat gebracht wurde, zeigte bei séiner Durch- 
suchung, dass er ganz mit Cigarren angefüllt war. Vor 
drei Tagén wurde ein Bauer angehalten, dér mit einer 
Ladung Gemüse und einem altén Verwandten über die 
Grenze fuhr. Dér Vorwandte war eine mit Tabak 
ausgestopfte Puppe (?) und áus den Kohlköpfen war 
das Innere ausgeschnitten und durch Tabak erselzt 
worden.

D ie T a b a k k u ltn r G riecheulands, welche 
vor 10 —15 Jaliren den heimischen Bedarf kaum decken 
konnte, ist heute zűr Wohltáterin ganzer Provinzen 
geworden, dérén wirtschaftlichen Aufschwung sie 
begründete. Dér Tabakexport Grichenlands nach dem 
Auslande, namentlich Aegypten, beláuft sich auf etwa 
fünf bis sechs Millionen Mark jáhrlich

U eb er den A bsch ln ss dér poi’tugiesis- 
chen T ab ak san le ich e  wird mitgetheilt: Die
portugiesische Regierung hat mit einem Konsortium, 
bestehend aua den Finnen Baring Brothers, London, 
dem Comp'.oir d’Escompte, dér Banque de Paris et des 
Pays bas zu Paris und dem Hause Henry Barnay & 
Co. zu Lissabon einen Kontrakt bezüglich dér Verlán- 
gerung des Tabakmonopols bis zum Jahre 1926. 
abgeschlossen. Es handelt sich um eine 4°/o-ige fest- 
verzinsliche Obligationsanleihe in Höhe von 350 
Millionen Francs, Die Garantie für diese Summe hat 
ein Syndikat ubernonimen, dem ausser den Unter- 
zeichnern des Vertrages mit dér portugiesischen 
Regierung noch dér Crédit Lyonnais, die Société 
générale, die Deutsche Bank, die Darmstádter Bank, 
die Dresdner Bilik, die Vereinsbank in Hamburg, die 
Effekter.- und YVechselbank und das Bankhaus Jákob 
S. H. Stern in Frankfurt a. M. angehören.
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a legolcsóbb!!
Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

Biztonsági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
Millenium »
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegráf »

Szalon gyújtó:
Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil > 
Pearlmatches.
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E zen fajok, k itű nő m inőségüknél fo g v a , több v ilá g k iá llítá so n  n y ertek  d ija k a t, 
legu tóbb  P á risb a n  1900-ban, G ran d  P r ix -t  és a ra n y  é rm et (P o ja tz i czég .)

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
PARVAS S. ÉS TÁRSA L 0 T T E R Á <3 0 S T

V ., H o ld -n tcza  9. V I .,  K e m n itz e r -n tc z a  10.

FeitüQö üjdooság.

DELICE Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és többé  

mást nem szíhat —

Legjobb Valódi fraoczia

| szivarkapapir és szivarkahüvely.
Gyári raktár:

Goldzieher Gézánál
Budapest, V., Báthory-utcza 7. szám.
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11181 906. Nyomatott Löblovitz Zsigmond könyvnyomdájában. " Hudupcst, VII~. Csflmftri-út 40.
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