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Dohányáruaok. támogassátok siakaajtótokat 111
Ne vegyetek oly mellékoikkeket ét dohány- 

requlgttumokat. a mikot szaksajtótok nem ajánl 11 !
Forduljatok nyomban hozzánk, ha zaklatnak 

benneteket!!  I
Ne fogadjatok el sem reklámtáblákat, »»m lngye- 

nea papírzacskókat, mert azok a fizetett egyének, a kik 
nektek ezeket küldik, vlsaaaélnek Jóságtokkal saját 
előnyükre !! I

Tartsatok Caaze és seregeljetek körénk ! 11

A vidéki nagytőzsdésekhez.
Tisztelt Uraim! Mindnyájuk előtt jól ismert 

dolog, mily önfeláldozó és faradságot nem 
ismerő módon szállt az Önök érdekeiért síkra 
12 éven át a „Dohányárusok Közlönye". Épugy 
tudják, hogy a szövetség létrejötte a mi művünk, 
melynek célja volt, hogy a nagytőzsdés hiva
tása olyanná kristályosodjék, hogy megszűnje
nek a nagy- és kisárusok közötti torzsalkodások, 
a mi egyedül csak az ellentétek józan áthidalása 
által válik lehetővé.

Ebbéli szándékunk nem valósult meg, fá
radozásunk, munkálkodásunk hiába való volt. 
Oka ennek egyesegyedül a fővárosi nagytőzsdé- 
sek, a mennyiben ezek a szövetség vezetésében 
részt vettek.

Mindjárt legelső dolgunk, melyet a nagy
tőzsdés osztály érdekében felkarolni kívántunk, 
ütközött nehézségekbe. A „ládakérdés" dolgába, 
melyet már-már a kedvező elintézés elé juttat
tunk, idegen elemek elegyedtek és teljesen 
tönkretették az ügyet, a szövetség vezetősége, 
indolenciából vagy kényelemből nem nézett

utána a kész dolognak és ily módon nem 
igazolta a nagytőzsdések részéről beléje helye
zett bizalmat. Egy serdülő ifjú tanácsai, a ki 
sem a szakmához nem ért, sem az ügyet nem 
ismerte, a minthogy nem is ismerheti, elegen
dők voltak ahhoz, hogy egy a szakmájában meg
őszült és a minisztérium által mindenkor szí
vesen meghallgatott szakembernek 12 évi mun
káját halomra döntse. Egyéb dolgok is, miket 
itt felemlíteni nem kívánunk, játszottak közre, 
melyek egészükben nem voltak épen alkalma
sak a ládakérdést kedvező elintézés elé juttatni.

És mindez a háta mögött történt annak 
az embernek, a ki egy tucat éven át önzetle
nül fáradozott ez ügyben. A ki ebben kételke
dik, olvassa el a „Dohányárusok Közlönyét11 
ezen tizenkét esztendőből. És a mi a mi 
személyes közbenjárásunkat és működésünket 
illeti, hivatkozunk a pénzügyminisztérium vezető 
személyiségeinek bizonyítványára; ez csak 
elegendő lesz.

Mindenkor és legutóbb is lelkes szószólói 
voltunk annak, hogy a nagytőzsdések, kivált a 
fővárosiak a kistőzsdét adják fel. Ez esetben 
biztosítva lett volna nekik egy magasabb eladási 
provízió, valamint a ládákat is a mostaninál 00 
százalékkal olcsóbban beszámították volna nekik. 
Egyetlen nagytőzsdés sem vallotta volna ennek 
kárát és a mi a fő, az örökös torzsalkodásnak 
nagy- és kisárusok között vége szakadt volna.

De a fővárosi nagytőzsdések más vélemé
nyen voltak. Azaz édes érzés, hogy kerületük
ben egyeduralkodók egy árucikk fölött, mely 
csak náluk kapható, továbbá a vágy, minél
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több embert foglalkoztatni, talán a becsvágy is, 
protektiót gyakorolhatni, ez urakat, a kik üzletü
ket nagyobbára nem is ismerik, vakokká teszi 
minden praktikus újítás iránt. Kettőnek kivételé
vel a fővárosi nagytőzsdések nem is vágyódnak 
rá, üzletüket praktice is megismerni és gyako
rolni. Hogy tudjon azután az a szövetség- 
hasznosán működni ?!

Ezt a szövetséget ez idő szerint tényleg a 
fiatalság, könnyelműség, a szakmának és tény
állásnak nem ismerése vezetik, á  szövetség 
elnöke, bármily tiszteletreméltó és becsületes 
ember is, nem tagadhatja, hogy sem ideje, sem 
elegendő szakképzettsége nincs, mely öt alkal
massá tenné a szövetség vezetésére nemcsak a 
budapesti, hanem a vidéki nagytőzsdések érde
kében. Ily utopistikus és nevetséges dolgokkal, 
a milyeneket tudatlan emberek eléje terjeszte
nek, nem lehet egy szövetséget vezetni. Egy 
szövetség vezetősége súlyos felelősséggel bir, 
ha a szövetség és ennek tagjai nevetségessé 
válnak. Ez okból jól teszi a szövetség minden 
tagja, ha nem marad meg oly szövetkezetben, 
melynek vezetősége nem ügyel szigorúan rá, 
hogy hibák ne történjenek. Nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy az egyesek minden 
önállósága dacára a szövetség maga a hatósá
gokkal szemben bizonyos kötelezettségeket és 
tekinteteket vállalni kénytelen és ezek abban 
állanak, hogy ne kompromittálja a felettes hatósá
gokat azáltal, hogy ezeknek intézményeit a 
közönség szemében nevetségesekké tegye. Csak
hamar meg fognak róla győződni, hogy ebben 
igazunk van.

A vidéki nagytőzsdések érdekei élesen 
különböznek a fővárosiak érdekeitől. így pél
dául rég megszabadultak volna a vidéki 
nagytőzsdések a szóban forgó ládakérdéstől, ha 
a fővárosiak és csak ezek elhatározták volna, 
kisárudájuk feladását, melyért teljes kártalanítást 
kaptak volna. De ők ezt nem akarták és igy 
minden a régiben maradt.

Végzetes dolog volt, a szövetség vezetését 
egy fiatal ügyvédjelöltre bizni, a ki természet
szerűleg a nagyban való árusítás szakmáját 
nem értheti. Hogy mily következményekkel jár 
ez, mutatja az újonnan megalakított „kistőzs- 
dések osztálya", a mely eltekintve attól, hogy 
a nagytőzsdések érdekei ellen irányul, a kis-

tőzsdéseknek semmit nyújtani nem képes, a mi 
majd nem csekély botrányoknak lesz eredendő 
oka. A ki tizenkét évi működésünket ismeri, 
meg fogja érteni, mit gondolunk. És a ki 
régebbi tevékenységünket ismeri, legyen az nagy- 
vagy kistőzsdés, tudja azt is, hogy mi mindazt, 
a mi után becsületesen törekszünk, gyakorlatilag 
értjük is. A szövetség, sajna, szörnyszülött és 
annak mai alakja, melybe tudatlanság, boszu- 
vágy és önzés öltöztette, nem kevésbé az. 
Képzelhető-e még egyáltalán valami —  kevesebb ?

A felsőbb elárusitás.
Sokkal magasabb szempontból, mint a hogy rend

szerint történik, tekintjük mi a dohányelárusitást oly 
országban, a hol az egyedáruság az állam kezében van.

A  hol ez nincs meg, a hol a magánpiac és 
magánkereskedelem rá van utalva, hogy a fennálló 
verseny folytán minden rendelkezésére álló eszközzé 
a vevő figyelmét ráterelje a mindenkori gyártmányra, 
ott az elárusitás maga egyengeti az útjait és nem 
szükséges azt a gyártás részéről támogatni.

Máskép áll a dolog egy monopolállamban.
De vizsgáljuk, mikép bocsáttatnak nálunk áruba 

az állami dohánytermékek.
Az állami gyárakban előállítva, a kész áru a 

foárusitasnak adatik át. Ezek az országban létező 
dohányraktárak, a hol az áruk egyelőre beraktároz- 
tatnak es rendelésre a dohánynagyárusoknak kiszol. 
gáltatnak.

itt kezdik az első hibákat elkövetni az üzleti 
eljárás körül És belátjuk, hogy a h.bák elkerülhetet
lenek, mert egy állami hivatalt nem szabad össze
téveszteni egy magánüzemmel, mely utóbbinál a 
magánkereskedő minden követ megmozgat, hogy minél 
több árut leadhasson. K dohányraktárak hivatalnokai 
előírásokkal vannak ellátva, melyekhez ragaszkodniuk 
kell. Hogy ez előírásokban igen sok pedantéria van, 
elképzelhető. Csakhogy igen sokszor átlépik az elő
írások korlátáit, a miből nem csekély előnyok szár
máznák a nagytözsdés javára, természetesen a kis- 
elárusitás illetve a kiselárusitó kárára. Mert azt látjuk, 
hogy a nagytözsdés az áru kezelésével ismét csak 
bizonyos monopóliumot gyakorol, a mennyiben ez a 
csekély mennyiségben kiszolgáltatott áru legnagyobb 
részét a sajat kistőzsdéjére fordítja. Ebben pedig, 
tudva vagy nem tudva, támogatja őt a dohányraktár.’ 
A  raktar ugyanis minden rendelésnél kiszolgáltat a 
nagytőkésnek egy kis rész .jobb árut*, a helyett, 
hogy a beérkezés sorjában kiadná azt. Innen van, 
hogy a vevő a nagytőzsdésnél mindig megkapja azt 
az árut, a mit keres, mig a kistőzsdés kevés kivétellel, 
ritkán van abban a helyzetben, vevőinek »jobb áruval*
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szolgálhatni. A ki ezt talán nem értené, annak a 
kővetkező felvilágosítást adjuk.

Tegyük fel, hogy x-i gyár egyszer kitűnő 
Trabucos-szivart készít és minthogy épen nagyszámú 
fedőlevéllel rendelkezik, az összes 100 ládával világos 
szivart gyárt és Budapestre küldi. De egyidejűleg 
szolgáltat az y-i és a z-i gyár rossz vagy mondjuk 
koromfekete szivart. Ha már most a dohányraktár 
ezt a 300 láda szivart olykép adná ki, hogy egymás
után következnének e fajták, akkor az összes kisárusok 
egy héten át csupa szép, világos szivart kapnának. 
Ez esetben a nagytőzsdés nem tudná a világos, szép 
szivart a maga üzlete részére visszatartani, sem pro
tekciót nem űzhetne. Csakhogy minden rendelésnél 
megkapja a maga ö -  0 láda sötét és l láda világos 
szivart. Minthogy ily módon az összés kistőzsdékbeu 
világos szivar nem kapható, csak a nagytősdéoen, 
elképzelhető mily élénk a forgalom a kistősdékben. 
Ez tehát azt jelenti, hogy csak a nagytőzsdésnek van 
szabadalma szép, világos szivart tarthatni. Naiv embe
rek azt fogják kérdezni, mi történik a többi világos 
szivarral a raktárakban ? Nos hát, minthogy csak 
egyenként kiadatnak minden egyes rendelés mellé, 
addig maradnak ott a raktárban, inig a készlet tart, 
majd jön ismét egy ily külön gyártmány és a játék 
újból kezdődik.

Ez tehát egyike azon manipulációknak, a mely- 
lyel meg akarjuk mutatni, miként áll az elárusitás 
dolga. Persze tagadn* fogják, hogy létezik »jobb« 
áru; a ki ezt állítja, annak bizonyára nincs tapasztalata 
e téren.

A  nagyban való árusítás, egy középút magán
üzlet és kincstári depót között, feladatát úgy fogja 
fel, a mint neki épen kell. Hol kincstári üzlet, a mikor 
tudniillik tekintélyéről van szó, hol pedig magánüzlet, 
ha üzletének várható hasznáról beszél. Nem állítjuk, 
hogy a nagyban való árusítás céltalan, különösen 
vidéken nem, a hol szükség van rá; de hogy mi 
keresni valója van a városokban és nagyvárosokban, 
nevezetesen ott, a hol amúgy is dohányraktár van, 
azt nem tudjuk.

Alkalmasint még sokszor leszünk abban a hely
zetben, erről elmondani véleményünket. Ma csak annyi, 
hogy az egész kiselárusitás szemben áll egy úgy
nevezett »felsőbb elárusít ássál*, a mely amannak ki
fejlődését roppantul gátolja. A  fővárosban épugy mint 
a vidéki városokban régen lennének gazdagon és szépen 
berendezett dohányüzletek, nem pedig mint ma, biizös 
bódék, ha célba volna véve a kiselárusitás emelése. 
De ez csak akkor lehetséges, ha a detailüzletnek nem 
szabnak semmiféle korlátot. Szabadon kell mozognia, 
nem szabad, hogy egy felsőbb elárusiró tetszés szerint 
dirigálja és jövedelmezőssé kell tenni, mint a milyen 
ma. Hogy mi utón és módon volna ez elérhető, arról 
legközelebbi cikkünkben lesz szó.

Visszaélések.
A dohánykisárusok köréből már sokszor intéztek 

kénlést hozzánk, miért nem tartalmasabb lapunk hir
detési rovata és miért nem hozza azon bevásárlási 
források jegyzékét, a honnan a kistőzsdés mellék
cikkeinek szükségletét fedezhetné.

E kérdésekre a következőkben felelünk.
Az. idevaló nagytőzsdések és közöttük kivált

képen egy, ezen mellékcikkekben bizonyos nemét a 
monopóliumnak teremtették meg, melylyel szemben 
tehetetlenek vagyunk annyiban, hogy bizonyos tekin
tetekből az állapot megváltoztatása iránt a minisztérium
ban lépéseket nem tettünk.

Az illető nagytözsde, mely itt számos szivarka- 
papir-gyártmánynak épugy mint egy cseh papirszipka 
gyárnak oly óriási fogyasztási területet teremtett, hogy 
más gyártmány szinte lehetetlenné vált, üzleti buzgal
mában annyira megy, hogy a kistőzsdéseknek ingyen 
szállítja a reklám-papirzacskókat és mindenkoron kész 
az illető hirdetési táblákat is átszolgáltatni.

Minthogy ez a nagytősde az üzletet a budapesti 
piacon a saját belátása szerint dirigálja, a reklám 
pedig, melyet az a gyárosok javára űz, olynemü, hogy 
a gyárosoknak semmi érdeke, lapunkban hirdetni, mi 
egyenesen az illető nagytőzsdés kegyére volnánk 
utalva, vájjon hatalmas protekciójában bennünket 
részesíteni akarna-e vagy sem Mi ebből a protekció
ból nem kérünk, mert első sorban szabadok kívánunk 
lenni és lapunkat nem egyesek kívánsága szerint szer
kesztjük, hanem az összesség érdekeinek szempontjá
ból. Egyelőre csak arra szorítkozunk, hogy felkérjük a 
kistőzsdéseket, hogy üzleti helyiségeikben reklám- 
papirzacskókat ne osztogassanak és ha ilyeneket kap
nak, azokat utasítsák vissza. Ha e tekintetben nehéz
ségek támadnának, akkor egy idevaló magáncéget 
megfogunk bizni azzal, hogy olcsó és jó árucikkek 
szállítása iránt összeköttetésbe lépjen a kistőzsdésekkel, 
a mi felette szükséges. Mostanság azok az emberek, a 
kik ez utón túladnak áruikon, rengeteg árakat követel
nek és úgy diktálnak, mintha igazán egyedárucikket tar
tanának kezeik között, a miben természetesen segítsé
gükre van a nagytőzsdés. Az okos gyárosok ugyanis 
nagyon jól tudják, hogy az a hely, a hol az áruikat 
mint fődepot beraktározzák, olyan hely, mely itánt a 
kistőzsdéseknek bizalommal lenniök kell. És hány uj 
dohányárus van tényleg azon hitben, hogy nem egy 
rongycikk árait a kincstár jóváhagyta.

Mindez pedig azt eredményezi, hogy lapunk hir
detési rovatát a gyárosok gyéren keresik fel. A nagy- 
tőzsdések, mint saját szaklapjuk konkurensei — valóban 
botrány.

Vegyes hirek.
S z iv a r k a  c s e m p é s z e t . A fővárosban még 

mindig sok százezerre menő szivarkát gyártanak 
hetenként hívatlan egyének és forgalomba hozzák. 
Nem is csoda ez, mert a csempészeknek annyira meg-
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könnyítik dolgukat. Legtöbbnyire a különlegességi 
árudában megveszik a Purzicsánt és a hercegovinai 
dohányt és minthogy a különlegességi áruda össze 
van kötve az általános árusítással, nem kell a csempész
nek messzire mennie, minthogy az egész *keverék« 
kéznél van, sőt az a papirhüvely is, melyre szüksége 
van. Csak próbáljanak egyszer sötét dohányt forgalomba 
hozni és akkor megélik azt a csodát, hogy a csem
pészek szivarka fogyasztása tetemesen csökkenni fog.

A  k is tő z s d é s e li  t a n á c s k o z á s a . F. hó 5-én 
délután 4 órakor tanácskozásra gyűltek össze a dohány- 
kisárusok a Drechsler-féle helyiségben, mely gyér láto- 
ga'ás mellett folyt le azon okból, mert a dohány- 
nagy árusok szövetkezete a megelőző esetet nyomtatványok 
és hírnökök utján azt hiresztelte, hogy e tanácskozás 
délelőtt 11 órakor fog megtartatni, minek folytán ter
mészetesen a legtöbb tőzsdést oda csábították. Ezen
kívül a nagytőzsdések a tanácskozás idején minden 
oda törekvővel azt közölték a bejáratoknál, hogy a 
tanácskozás már délelőtt 11 órakor megtartatott. 
Ugyancsak megvetendő eljárás 1

A  tanácskozásban azonban még ez a becstelen 
csíny sem tett kárt és két órai tartama alatt oly mél
tóan és komolyan folyt le, mint a szőnyegen levő 
kérdés meg is érdemelte.

A  napirendhez, melyhez a fővárosszerte ismert 
clr. Goldberger ügyvéd magyarázatokat fűzött, tüzetesen 
hozzászóltak Bcrényi János, Neumann Lajos, Richter 
Lipot, Sebein Béla. és több más budapesti tőzsdés urak 
és azt egyhangúlag elfogadták. Egy az összes kis- 
tőzsdések legközelebb egybehívandó országos értekez
letének előkészítésére öttagú bizottságot küldtek ki, 
mely Jambrikovics Károly, Lázár Mór, Löblovitz 
Zsigmond, Sebein Béla és Richter IApót urakból áll. 
Több szónok arról panaszkodott, hogy a nagytőzsdések 
délelőtti gyűlésébe csalták, a hol legnagyobb csodál
kozásukra, a felvetett kérdésekhez még hozzászólniok 
sem volt szabad. Az elnöklő Jfatsek Adolf szerkesztő 
még megjegyezte, hogy a bizottság tagjait nemsokára 
tanácskozásra fogja összehívni és berekesztette az ülést.

N a g y z t if  i A dohánynagyárusok szö
vetkezete azt hirdeti.’ ' ■'•■ütéseiben, hogy a kir. nragy, 
dohányjövedék eze.it’ 1 mindenkor a szövetséget meg 
fogja kérdezni a/irái-', mely gyártmányok kívántainak. 
Ha ez nem durva v 'étlanság, akkor csak némely 
emberek nagyzási hó' ríjanak mondhatjuk, a kik azt 
hiszik, hogy akad -d: ' ,'ondok, a kik ilyen sületlensé
geknek felülnek.

Tekint te-... /.erkesztőségl
Becses lnpjid ' f év október hó 15-én kelt 

20. számában >P' dohánytermékek behozatala
Magyarországb - ' ut megjelent közleményre
hivatkozva, bátor v g ’ a következőket megjegyezni: 

Az igen ti ztclt ói .kirónak abbeli fejtegetésével>

hogy az osztrák dohánytermékek részint vasúton részint 
pedig postán kerülnek hazánkba, nem értek minden 
tekintetbe egyet, mert az én nézetem szerint úgy a 
vasúton, mint a postán a gyanús csomagok meg
vizsgáltatnak és azok csak akkor adatnak ki, ha 
tényleg kihágás alá nem esnek; osztrák szivart tartal
mazó csomag pedig jövedéki kihágásról lévén szó, 
mindenkor lefoglalható.

Ezért az a véleményem, hogy az osztrák szivaroka 
vasúton és a hajón utazó közönség utján kerülnek hozzánk 
és pedig azért, mert a pályaudvarokon a pénzügyőrség 
által teljesítendő szolgálat nem eléggé lelkiismeretes.

Már nagyon gyakran személyesen tapasztaltam, 
hogy olyan időben, a mikor Bécsből vonatok érkeznek 
a kijáratnál pénzügyőri közeg nem is volt látható.

Pedig különösen a Bécsből érkező utasok által 
behozott csomagokat kellene éber figyelemmel kisérni, 
mivel a dohánygyártmányoknak úgy külföldről mint 
Ausztriából való becsempészése a törvénybe ütközik 
és a ki teszi, jövedéki kihágást követ el. Külömben a 
dohányárusnak is kötelessége a dohányjövedéki ki
hágások felfedezése körül közreműködni és az észlelt 
kihágásokat késedelem nélkül a pénzügyi hatóság 
közellevő közegeinek feljelenteni és a dohány eladásra 
vonatkozó egyéb észleleteit megfelelő javaslat kíséreté
ben a pénzügyi hatóságnak tudomására hozni.

A  most felsoroltakat tehát egybefoglalva azt 
hiszem, hogy úgy a határszéleken mind pedig a pálya
udvarokon teljesítendő ébrebb pénzügyőri szolgálat 
által volna az osztrák dohánygyártmányoknak hazánkba 
való becsempészése legsikeresebben meggátolható t. i. 
az Ausztria felől érkező minden egyes utas csomagja 
megvolna vizsgálandó, mint az Bécsben is diva'os. 

Pozsony, 1905. október hó 20-án.
kiváló tisztelettel

F . J.

■ j i i m i M i i m i i i i i t i i i i i i i m i i i i n i i i m m i i n i i i m i M i i i i i i i i i i i m i i m i i i m i i i i i m i i H i M i i i i i t i i i i n i i i i i i i i t

w

« «

I szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- í 
| hánynagyarusok és különlegességi raktárok rcszére l 
| ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- 1 
I nos. következménye, hogy a dohánynagyárusok és [ 
| különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- \ 
5 lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. I 
= Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek i 
1 mellett, hozza forgalomba az Elster és Topf cég 1 
| a „Bourbon" szivarkahüvelyeket, a melyek az = 
1 mre:ll,!s versen>'t kizárjak A „Bourbon" hüvelyeket i 
r kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- = 
| árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az = 
I aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- i 
|  vari, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- i 
|  brucki stb. különlegességi árudák. Elster és Topf 1 
= lembergi cég kívánatra szívesen szolgai minták- \ 
| kM és alapokkal, melyekből a dohánynagy- és § 
I különlegességi árudák részére biztosított előnyök i 
| megtudhatók.
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„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY€“
ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, W1E AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

IN H A L T  : An die Grosstraflkanten dér Provinz. — I)er Oberverschleiss. — Vcrniiselitc Nachrichten.

Tabakveraohlelaaer unteratützet Eure Faohpreaae! 
Kaufot kelne Nebenarttkel und Rau'-hrequlaiten, 

dle Énre Faohpreaae nloht empflehlt t ! 1
W en det Euoh aofort an una, wean mán Euoh 

Veratlonen anaflban w lll 111
Katimét weder Beklam tafeln odor Gratla Fapler- 

aackhen an, denn dle bez&hlten Leute, welohe Euoh 
dleae schloken. benützen Eure Güta zu lhrem elgenen 
VortheD Ml

Beid elnlg und aohaart Euoh um urna! ! !

Aa die Grosstraflkanten dér Provinz.
Geehrte Herren ! Sie wissen es recht gut, 

in ivelchen aufzehrenden und mühervoller 
Weise, dér „Dohányárusok Közlönye" 12 Jahre 
für Ihre Interessen eingetreten isi. Ebenso wis
sen Sie es, dass das Zustandekommen des Ver- 
bandes lediglich unser Werk ist und zwar zu 
dem Zwecke, damit dér Beruf dér Gross
traflkanten sich zu cinem solchen kristalisiere, 
damit die Reibungen zwischen Gross- und 
Kleinverschleisser aufhören, was nur durch ein 
vernünftiges Überbrücken dér Gegensátze er- 
möglicht werden kann.

Unsere Absicht, dass zu erreichen ist nicht 
verwirklicht worden, unsere Mühe und Arbeit 
war vergebens. Die Schuld hieran tragen einzig 
und alléin die Grosstraflkanten dér Hauptstadt, 
soweit sich dieselben an dér Leitung des Yer- 
bandes betheiligten.

Gleich unser erstes Werk, das wir iin In
teressé des Grosstrafikantenstandes földein woll- 
ten, sties auf Schwierigkeiten. In die Atige- 
legenheit dér „Kistenfrage", die wir bereits bis 
zűr gtinstigen Erledigung gebracht haltén, hat 
sich fremdes Element gemischt und die An- 
gelcgenheit totál zerstört, die Leitung des \ ei- 
bandes, zu indolent odor zu bequem der be
reits fertigen Sache nachzugehen, hat das Yer- 
trauen, wclches die Grosstraflkanten in sic gc- 
setzt, nicht gercchtfcrtigt. Die Rathschkige 
eines jungen Menschen, der weder das kach, 
noch die Angelegenheit, im Geringsten kenut 
oder sie iiberhaupt keimen kann, sie hatlen ge- 
nügt, um die ganze 12 Jahre andauemde 
Arbeit, eines im Fache' ergrauten und vont

Ministerium stets gerne angehörten Fachmannes 
über den Haufen zu werfen.

Ausserdem spielten dabei noch manherlei 
Dinge mit, die wir nicht erwáhnen wollen und 
die samt und sonders keineswegs geeignet 
waren, die Kistenfrage einer günstigen Erledi
gung zuzuführen.

Und das Alles geschah hinter dem Rücken 
desjenigen, der sich ein dutzend Jahre selbst- 
los mit dicse Angelegenheit geplagt hat. Wer 
daran zweifelt, dass wir dies gethan, der lese 
die Blátter der „Dohányárusok Közlönye14 wáh- 
rend dicse 12 Jahre naoh. Und was unser per- 
sönliches Einschreiten und Wirken anbelangt, 
berufen wir uns auf das Zeugnis der leitenden 
Persönlichkeiten des Finanz-Ministeriums. Wir 
glauben das wird genügen.

Wir ivarén stets und sind auch jetzt sehr 
warm dafür eingetreten, dass die Grossver- 
schleisser, namentiich diejenigen der Hauptstadt 
die Kleintraflk zurücklegen. In diesem Falle 
wiire ihnen ciné erhölite Verkaufsprovision 
sicher, wie auch die Kisten um 60 Perzent 
billiger a Is jetzt, den Grossverschleisern ge- 
liefert worden wilren. Kein einziger Gross- 
verschleisscr hátié cinen Schaden erlitten und 
ivas die hauptsache isi, der eivige „Zankapfel" 
zwischen Gross- und Kleinverschleisser ivaré
beseitigt geivesen.

Aber die haupU':; 
ivarén nicht dicsér 
pfindung, dass : is, ja 
scher über cinen Ariik, 
können; ferner die 
bcschüftigcn, viUk isi 
tektion üben >.u kis 
scliaflen, die zus.; y, 
scháfte gar nicht la 
wie für jede pri kt 
Ausnahme vöm zivei 
Hauptstadt, ei , 
sein Geschaft 
und auszuühcn.  ̂ . ■ 
Hehe TháH:

In der TI 
dermalen Ju,; 
des Berufes und dm 
wcrlher und hone.tte

it i-chen Grosstraflkanten
inung. Die süsse Elü
ssem Rayon Alleinherr- 
ind, den nur sie habén 

is. recht viel Leute zu 
.uch der Ehrgeiz Pro

lii, maciit dicse Ilerr- 
. ,ten Theile ihre Ge- 
i.uen, für Alles Andoré, 
!i N'cuerung blind. Mit 
Crossverschleisser in der 
; keiner das Verlangen 

f-u ;ch kennen zu lemen 
>11 da ciné erspriss- 
Ycrband envachsen ? 

dicsen Verband auch 
-ichtigkeit, Unkcnntniss 

d. shlage. Ein solch ehren- 
i Mensch der Prásident
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des Verbandes auch ist, kann er es nicht leug- 
nen, dass er weder Zeit noch Sachkenntniss 
genügend besitzt, um einen solchen Verband 
nicht nur für die Budapestéi-, sondern auch 
i'ür die auswartigen Mitglieder zu leiten. Mit 
solchen utopischen und lácherlichen Dingen 
aber, wie sie ihn vöm gescháftsunkundigen 
Leuten vorgelegt werden, dirigirt mán kei- 
nen Verband. Die Leitung eines Verbandes 
hat ja eine sehr schwere Verantwortung zu 
tragen, wenn dér Verband und mit ihn seine 
Mitglieder, sich lácherlich macheiii oder gar 
compromitirt werden. Aus dem Grunde ist es 
auch keinem einzigen Mitgliede anzurathen, 
in einen Verbande als Mitglied zu verbleiben, 
dessen Leitung nicht strenge daruul' achtet, dass 
keine Fehler geschehen. Mán darf nicht ver- 
gessen, dass ja trotz aller Selbststándigkeit des 
Einzelnen, dér Verband selber, auch gewisse 
Verpílichtungen und Rücksichten gegenüber den 
Behörden zu beobachten hat und diese bestehen 
darin, dass derselbe die ihn vorgesetzten Be
hörden nicht dadurch compromitirt, dass er 
ihre Einrichtungen in den Augen des Publikums 
lácherlich macht. Mán wird nur zu bald zu dér 
Überzeugung gelangen, das wir hierin Recht 
habén.

Die Interessen dér Provinzgrosstrafikanten 
und derjenigen dér Hauptstadt sind Grunds- 
verschiedene. So zum Beispiel wáren die Gross- 
verschleisser dér Provinz lángst die in Rede 
stehende Kistenfrage los, worann die Gross- 
verschleisser dér Hauptstadt, und nur d iese  
sich entschlossen hátten, ihre Kleintrafik zurück- 
zulegen, wobei ihnen jede Schadloshaltung sicher 
war. Aber das wollten sie nicht und so verblieb 
alles beim Altén.

Es warverhangnissvoll einen jungen Advoka- 
turskandidaten, dér natiirlich das Fach des Gross- 
verschleisser nicht verstehen kann, die Leitung 
des Verbandes zu überlassen. Welche Folgen 
daraus entstehen, das zeigt die neu errichtete 
..Sektion dér Kleintrafikantén", welche abgesehen 
davon, dass sie gégén die Interessen dér C.ross- 
versehleissergerichtet ist, den Kleinverschleissern 
nichts bieten kann, wodurch natiirlich in Zukunft 
liesige Skandale zu erwarten stehen. Wer 
unser Wirken seit den abgelaufenen zwölf Jahren 
kennt wird uns verstehen, was wir meinen. Und 
von unserer Thatigkeit von írüher her kennt, 
sei es Gross- oder Kleintrafikant, dér weiss auch, 
dass wir all das, was wir redlich anstreben, auch 
praktisch verstehen. Dér Verband ist leider eine 
Missgeburt und die jetzige Gestalt in welche 
Ihn Ünverstandniss, Rachsucht und Egoismus 
versetzt hat ist noch weniger als das. Gibt es 
űberhaupt noch ein —  Weniger ?

Dér Oberverschleiss.
Von einem weit hóhérén Gesiehtspunkte aus, als 

dies in dér Regei geschieht betrachten wir den Tabak 
Verschleiss in einem Eande wo das Monopol dér Staat 
besitzt.

Wo dies nicht dér Kall ist, wo die Privatindustrie 
und dér Privathandel, vermöge dér herrschen den 
Konkurenz gezwungen sind allé Anstrengungen zu 
machen um die Gunst des Kaufers auf das jeweilige 
Fabrikat zu lenken, dórt ebnet sich dér Verschleiss 
selbstverstiindlich seine Wege und es ist nicht nöthig 
demselben von Seite dér Fabrikation zu unterstützen.

Ganz anders jedoch in einem Monopolstaate.
Doch sehen wir auf welche Weise die staatlichen 

P’ abrikprodukte bei uns in den Ilandel gebracht 
werden.

In den staatlichen l'abriken erzeugt, wird die 
fért ige Waare in den Hauptverschleiss gebracht. Es 
sind dies die im Lande sich befindlichen Tabak- 
Magazine wo diese Waaren voriaufig eingelagert und 
iiber Bestellung dér Tabakgrossverschleisser ausgefolgt 
werden.

Ilier beginnt mán die ersten P'ehler zu machen, 
welche einem geregelten kaufmiinnischen Verschleisse 
eigentlich obliegen. Und diese Fehler, wir begreifen 
es recht gut, müssen begangen werden, weil eben ein 
staatliches Amt, nicht zu verwechseln ist mit einem 
Privatbetriebe, wo dér Priváté Mimmel und Erde in 
Bewegung setzt, um nur je mehr Waare liefern zu 
können. Die Bcamten dieser Tabak Magazinén sind 
mit Instruktionen verseken, nach welchen sie sich rich- 
ten müssen. Dass in diesen Instruktionen viel Pedanterie 
liegt, liisst sich denken. Aber schlisslich geht das, wie 
gesagt, nicht anders. Nun aber wird auch ausserhalb 
dieser Instruktionen hiiufig gehandelt und es entstehen 
dadurch Vortheile für den Grossverschleiss, zum Nacli- 
theilc des Kleinverschleisses, oder besser gesagt, dér 
Kleinverschleisser. Denn was sehen wir. Mit dér Manipu- 
lation dér Waaren von Seite des Grossverschleisses 
wird abermals ein Monopol betrieben und zwar das- 
jenige, wonach dér Grossverschleisser, von dér in geringen 
Mengen kommenden Ware, fást Alles für seinen Klein- 
verschleiss behalt. Hiezu, ob bewusst odor unbewusst 
hilft ihn das Tabak-Magazin. Es folgt namlich dem 
Grosstrafikanten bei jeder Fassung einen geringen 
Theil dieser »besseren Waare* aus, anstatt dass es 
gleichmiissig, sowie die Waare einlauft, auch ausfolgt. 
Dadurch kommt dér Grossverschleisser in die günstige 
Lagc in seinem Detailgeschiifte immer dasjenige zu 
habén, was die Kiiufer wünschen, wahrend die Klein- 
verschleisser, mit sehr geringen Ausnahmen, niemals 
diese sogenante .bessere Waare* zu Gesicht bekommt.

Wer das etwa nicht verstehen sollte, dem dienen 
wir zűr Aufklarung mit Folgendem.

Gesetzt den Pali die Fabrik in X liefert cinmai 
ausgezeichnete I rabuco und da dieselbe gerade viel 
lichte Deckblatter besitzt so werden samtliche 100
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Kisten Zigarren licht hergestellt und nach Budapest 
versendet. Nun aber liefern gleichzeitig die Eabriken 
in 5 un in Z, schlechte oder sagen w.r kohlschwarze 
Zigarren. Wenn nun das Tabak-Magazin diese 300 
Kisten Zigarren derart verausgaben würden, diese eine 
Sorté nach dér anderen folgen werde, dán erhielten 
zumindest samtliche Kleinverschleisser eme \Yoche láng 
helle, schöne Zigarren; In diesem Falle könnte weder 
dér Grossverschleisser die hellén Zigarren für sich 
alléin behalten, noch vermöchte tr Protektion zu tiben. 
Nur aber erhalt er bei jedei Fassung seine 5 —6 Kis- 
ten dunkle und dazu I Kiste helle Zigarren. Da somit 
in samtliche Verschleisslokalen keine hellen Zigarren 
vorhanden sind und nur in den Grosstrafiken, so lasst 
sich denken, wie das Geschaft bei dein Kleinverchleissern 
aussieht. Das heisst alsó, dass nur dér Grossverschleisser 
das Privilégium besitzt helle oder schöne Zigarren zu 
verkaufen. Naive Leute werden fragen, was gcschieht 
mit den übrigen hellen Zigarren im Tabakmagazine? 
Wir antworten darauf, dass sie im Tabakmagazine, da 
sie blos einzeln jeder Fassung eines Grosstrafikanten 
beigegeben werden, so lángé hegen bis ihr Vorrath 
erschöpft ist. Dann kommt wieder cin solches Extra 
Fabrikat und die Sache beginnt aufs Neue.

Das ist nun eine jene Manipulationen, mit welchen 
wir ilJustriren wollen, wie es um den Verschleiss dér 
Waaren aussieht. Freilich, mán wird es vielfach negiren, 
dass es keine «bessere» Waare gibt. Nun, wer uns damit 
kommt, dem korínén wir ruhigen Gewissens die Versi- 
cherung gébén, dass er in dieser Beziehung keinerlei 
Erfahrungen hat.

Dér Grossverschleiss, ein Mittelding zwischen 
Pr.vatgescháft und aerarisches Depot, fasst seine Auf- 
gabe eben auf, wie er sie gerade braucht. Bald ist er 
ein aerarisches Geschaft, das heisst wenn von seiner 
Autoritát die Rede ist, bald ein Privatgescháft, wen er 
von dem zu crwartenden Nutzen seines Geschaftes 
sprichh Wir wollen nicht sagen, dass dér Grossver
schleiss ganz zweeklos ist, zumal mán in dér Provinz 
seiner bedarf. Was er aber in Siíidten und Grossstadten 
zu thun hat, nainentlich dórt wo ohnehien ein Tabak- 
Magazin sich befindet das wissen wir nicht.

Doch wir werden ja noch vielfach Gelegenheit 
habén dariiber unsere Meinung zu sagen. Für heute sei 
nur so viel vorgebracht, dass dei gesammte Klein- 
verschleiss einem sogenanten » Obereersehlniss« gegen- 
ubersteht, dér seiner Entwickelung kollossal schadet. 
Liingst giibe es in dér Hauptstadt und in den Provinz- 
stadten nur grosse und schön eingerichtete Tabak- 
geschiifte und keine stinkenden Búdén mehr, wenn es 
darauf abgesehen wáre den Detailhandel zu heben. 
Das kann aker nur geschehen, wenn mán dem Detail- 
geschafte keinerlei Schranken auferlegt. Er muss sich 
frei bcwegen können, daif nicht von einem Oberver- 
schleisser nach Belieben dirigirt werden und muss ein- 
tráglicher gestaltet werden als es dermalen ist. Auf 
welche Art und Weise diess jedoch ermöglicht werden 
kann, dariiber soll unser nachster Artikel sprechen.

Vermischte Nachrichten.
Die K o n feren z  dér K lein trafik an ton ,

Ám 5. d. M. 4 Uhr Nachmittags hat un Etablissement 
Drechsler eine Konferenz dér Tabakkleinverschleisser 
stattgefunden, welche aus dem Grunde nur schwach 
besucht war, weil dér Grosstrafikantenverband den 
Abend vorher mittelst Drucksorten und Botén verkünden 
liess, dass diese Sitzung um 11 Uhr Vormittag statt- 
finden werde, wodurch natürk.ch die meisten Trafikantcn 
dorthin gelockt wurden. Ausserdem haltén die Gross- 
trafikanten zűr Zeit dér Konferenz am Eingange des 
Etablissements Drechsler, jedem Gekommenen mitgc- 
theilt, dass die Sitzung bereits am Vormittag 11 Uhr 
Stattgefunden hat. Ein sehr verwerfliches Vorgehen das!

Doch den Berathungen hat selbst dieser unan- 
stöndige Streich nichts geschadet und verliefen dieselben 
innerhalb zweier Stunden in einer solch würdigen und 
ernsten Weise, wie sie dér Gegenstand um den es sich 
handelte auch verdient.

Die Tagesordnung, welche dér hauptstadtische 
rühmhchst bekannte Advokat Dr. Goldberger erlauterle 
wurde von den Herrn Joliann Herényi, Lmcdv. Neumann, 
Lropold Ilichls, Béla Schcin, und mehreren anderen 
gründlich besprochen und nachher einstimrnig ange- 
nommen. Behufs Vorbereitung einer denniáchst eitizu- 
berufenden Landesversammlm g sammtlicher Klein- 
trafikanten wurde ein fünfgliedriges Comité, bestehend 
aus den Herren Jambrikovies ■ Károly, Mór. Lázár, 
Sigm Liiblovitz, Sebein Bála und Leop. Rirhter ent- 
sendet. Mehrere Redner beklagten sich darüber, dass 
mán sie in die Vormittagssitzung dér Grosstrafikanten 
gelockt habé und dass sie dórt zu ihrem Erstaunen, 
zu den vorgebrachten Gegenstiinden gar nicht spreclun 
durfien. Dér Vorsitzende Redacteur Adolf tíatsek bt- 
merkt noch, dass er die Mitglieder des Comités ba • 
digst behufs Berathung zu einer Ccnferenz einberufen 
werde und schloss alsdann die Sitzung.

G r ö s s e n w a h n . Dér Verband dér Grosstrafi
kanten verkündete in seinen Berichten, dass die kön. 
ung. Tabakregie, von nun an, immer bei dem Verbande 
anfragen werde, welche Fabrikate gewünrcht werden. 
Wenn das nicht eine grobe Unwahrheit ist, so ist es 
eben dér Grössenwahn mancher Leute, die da ver
memen dadurch Narren zu fűiden, die dinen solclie Al- 
bernbeiten glauben.

Z ig a r e t t e n  S c h m u g g e l. In dér Hauptstadt 
werden noch immer allwochentnch viele Hundcrt- 
tausende Zigaretten von unberufenen [Jánden ange- 
fertigt und in den Handel gebracht. Es ist das aber 
gar nicht anders möglich, da mán es den Schmugglern 
so bequem als nur möglich maciit. Zumeist kaufen sie 
in dér Specialitatenfabrik den Pursicsaner und den 
Hercegovina Tabuk und da dér Specialitatenverschleiss 
auch mit dem gewöhnlichen Verschleisse verbunden ist, 
so braucht dér Schmuggler nicht weit zu gehen, da er 
die ganze mischung bei dér Hand hat, ja sogar auch 
diejenigen Papierhülsen die er benöthigt. Mán vesuche 
nur ein mai dunkle Tabake in den Verschleiss zu gébén 
mán wird das Wunder erleben, dass dér Consum dér 
geschnniggelten Ziggaretten abnehmen wird.
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A legjobb gyúfa iw w w -w m /'w jö m w o

W*IWSWSS*«*SfiSS?í«eMÍ' 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 »

Szalop gyújtó:
Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil > 
I’earlmatches.

E zen fajok , kitttnő m in őségü k n él fo g v a , több v ilá g k iá llítá s o n  n y e rte k  d ija k a t  
legutóbb P á risb a n  1900-ban , G ra n d  P r ix -t  és a r a n y  érm et. (P o ja ta i cég .)

a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
, L O T T E R  Á 6 0 S T
i V I .,  K e m n itz e r -n tc z a  10.

|  DARVAS S. és TÁRSA
H  V ., H o ld -u tcza  9 j

Félteie 11 ü i) ö ú jd o o s á g .

DELICE Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és löbbé  

mást nem szihat —

Elismert legjobb -

szivarkapapir és szivarkahüvely.
Gyári raktár:

Goldzieher Gézánál
Budapest, V., Báthory-uteza ” szám.

11473-905. Nyomatott Löblovitz Zsigmond könyvnyomdájában, Budapest, Vll., Csömöri-út 40.
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