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A m. kir. dohány-nagyárusok 
országos szövetsége.

Kezdeményezésünkre végre egye
sültek az ország dohóny-nagyárusai, hogy 
létkérdéseikben egyöntetűen, tömörülve 
járhassanak el.

Nem volt mégsem a pusztában el
hangzó szó, tiz évi szakadatlan arra 
való utalásunk, miszerint, a mit az 
egyes nehezen vagy semmiképen sem 
vihet ki, azt az ósszeség könnyebben, 
játszva elérheti.

Meg van végre a szövetség, mely 
hivatva lesz arra, hogy a dohány-nagy
árusok ügyes-bajos dolgait, melyek a 
közérdek nevezet alatt foglalhatók össze, 
elvégezheti !

Kongresszusra gyűltek az ország 
dohány-nagyárusai augusztus hó 20-kán, 
Szent István napján.

Szép számmal gyűltek egybe, de 
még sem mind, mind, kivétel nélkül, 
úgy a hogy azt mi hittük.

Sokan azt mondták, nem kaptak 
erre direkte meghívót. Ejnye, ejnye, jó 
uraim, hát ha valaki létérdekéről van 
szó, nem elég az, ha a főváros v a l a 
m e n n y i  napi és esti lapjában pár 
napon keresztül tárgyalták az ügyet s 
mintegy meghívtak arra minden egyes 
embert ?!

Talán azt várták azok az urak, kik 
ilyen kifogásokkal éltek, hogy mi szer
kesztőstül, kiadóstul vasútra ülünk s 
az egész országot bejárjuk, beinvitálva 
nagy beszéd kíséretében minden egyes 
dohány-nagyárust külön-külön. Hát hi
szen, ha ez nem került volna tengernyi 
pénzbe, az ügy érdekében talán meg is 
tettük volna, a tévedés azonban ott van, 
a hol azt hiszik, miszerint mi a Roth- 
schild cs fia czimü bankház vagyunk.

Mi megtettük a magunkét s a do- 
hany-nagyárusok nagy része, azok, kik 
az ügygyei törődnek, meg is jelentek, 
lelkesen meg is beszélték sürgős és sé
relmes ügyeiket s nem várták azt, hogy 
a sült galamb a szájukba röpüljön I

A  kongresszus, mely különben rög
tön alakuló közgyűléssé alakult, lefolyása 
a következő vo lt :

A  Drechsler első emeleti termében 
már 10 órakor nagy nyüzsgés volt. A 
kongresszisták megbeszélték egymás kö
zött, csoportokba verődve ügyeiket, mi
kor az előkészítő-bizottság elnöke Sop- 
ronyi Dezső megnyitottnak jelentette ki 
a kongresszust.

Nagy csöndben megszólalt Sopronyi, 
üdvözölvén az előkészítő-bizottság nevé
ben a jelenlevőket s felkérte őket, vá-

I laszszanak elnököt. Erre közfelkiáltással 
! ismét Sopronyi Dezsőt választották meg. 

Elnök először is indítványozta, küldené- 
nek üdvözlő sürgönyt Lukács László 
pénzügyminiszter ő exczellencziájának 
és nagyméltóságu Gránzenslein Béla 
államtitkár urnák. Ez indítványt nagy 
lelkesedéssel elfogadták. Ezután konsta
tálta, kik vannak jelen, ezek a követke
zők voltak :

Sopronyi Dező, Budapest 
Hirsch Jakab, Budapest 
Magyari Alajos, Budapest 
Hatsek Adolf, Budapest 
Schwartz Hugó, Budapest 
Simor István, Budapest 
Porgesz Lajos, Zilah 
Schwartz Lajos, Zilah 
Schwartz Ármin, Beregszász 
Dr. Faludi Jenő, Budapest 
Klein Alfréd, Lúgos 
Fisch Mórné, Munkács (képviseli 

Schwartz Á., Beregszász)
Gottlieb Ferencz, Czegléd 
Láng Mihály, Szt.-Ágota 
Vándory Ferencz, Segesvár 
Löwenstein M. és lia, Högyész 
Huszerl Sándor, Aszód 
Báck József, Szeged 
Bienenstock József, Privigye 
Strausz Antal, Tamási 
Goldmann Vilmos és Emil, Kassa 
Amstátter Imre, Léva 
Dr. Bródy Ernő, Szatmár 
Dickmann László, Rimaszombat 
Hirsch Mór, Siófok 
Halász Pál, Budapest 
Heltai Nándor, Budapest.
Elnök bevezető beszédében utalt J 

arra, hogy ők maguk is rá jöttek arra, j 
hogy vannak közös érdekeik s ezen { 
közös érdekeket sokkal jobban lehet j 
egyesülve megvédeni, mint egyenkint.
S ép azért nem mulasztják el az alkal
mat, midőn először vannak ily nagy 
számmal együtt, hogy állandósítják ezt 
az együttműködést azáltal, hogy egye
sületté, azaz szövetséggé alakulnak át. 
Pár szóval még vázolta a szövetség 
czélját.

A  szövetség irodáját a minimális 
anyagi áldozatok arán igénybe veheti 
mindenki, módjában lesz egyesek kérel
mének nagyobb súlyt adhatni azáltal, 
hogy a szövetség a maga morális ere
jével támogatni fogja. A szövetség tag
jainak szaklap („Dohányárusok Köz
lönye") áll rendelkezésükre, melyben 
kívánságaikat előadhatják s ennek révén 
a nyilvánosság elé, sőt a legmagasabb 
körökbe is eljuthat szavuk.

indítványozza, alakuljanak szövet

séggé, melyben mindnyájan minden bi
zonynyal csatlakozni fognak s Így mint 
szövetség tárgyalják a kongresszus leg
sarkalatosabb kérdését: a ládakérdést.

A közgyűlés egyhangúlag kimondta, 
hogy átalakuljanak szövetséggé.

Következett az alapszabályok felol
vasása, melyet szövetségünk alaposan 
képzett, derék ügyésze, dr. Faludi Jenő, 
dolgozott ki.

Az alapszabályokat szintén egyhan
gúlag fogadták el s utasították az elnök
séget, terjesztené a belügyminisztérium 
elé jóváhagyás végett.

Ezután megkezdődtek a választások. 
Ennek eredménye a következő vo lt: 

Elnök : Sopronyi Dezső
Alelnökök: Hirsch Jakab

Báck József
Titkár: Heltai Nándor
Pénztárnok: Schwartz Hugó 
Ellenőr: Simor István
Ügyész: Dr. Faludi Jenő
Számvizsgálók: Bienenstock József 

Márton Kálmán.

I g a z g a t ó s á g i  t a g o k :
Ederer Nándor 
Hatsek Adolf 
Magyari Alajos 
Pollacsek Lajos 
Benedek József 
Lobi Mendel 
Haidcgger Ödön 
Ernst János 
Szántó Bertalan 
Felsenburg Tivadar 
Szántó Gusztáv 
Gottlieb Ferencz 
Weisz Adolf 
Friedmann M.
Klein Alfréd 
Vándory Ferencz 
Weisz Ignátz 
Amstátter Imre 
Glankenberg L.
Richter Sándor 
Manheim Árm.
Róth Mihály 
Huszerl Sándor 
Schwartz Herrmann 
Dickmann László.

I g a z g a t ó s á g i  p ó t t a g o k :
Strausz Antal 
Löwy Mihály 
Dobos László 
Strompf Arnold 
lglauer S.
Ezután következett a kongresszus 

egyik sarkalatos pontja: a ládakérdés 
í megbeszélése.



Lapunk szerkesztője: Heltai Nándor, 
a már most megválasztott szövetségi tit
kár, pár szóval előadta jelentéséi ez ügy
ről, melynek legkimagaslóbb része az 
volt, midőn kijelentette, miszerint Griin- 
zenstein Béla (Éljenzés) államtitkár ur 
felhatalmazta szólót annak kijelentésére, 
miszerint tegyen maga a kongresszus, 
azaz most már a szövetség konkrét indít
ványt ez ügyben s ö, amennyire lehetséges 
lesz, ily irányban fog dönteni, megadván 
természetesen a direktívát is.

Második felszólaló Back József, sze
gedi nagyárus, most már szövetségünk 
egyik alelnöke volt, ki nagy szakértelem
mel szólott a kérdéshez s indítványozta, 
miszerint mellőzzék a ládák klasszifiká- 
lását. Utána ismét Heltai N. titkár állott 
fel s indítványa az vo lt; miszerint a 
kincstár szállítsa ingyen a ládákat s min
den megrendelés után számítsák fel a 
megrendelt összeg egytized százalékát a 
csomagolásért. Megindult efelett a vitat
kozás, mig végre felállt Hatsek Adolf, 
lapunk főszerkesztője, s megvilágítván az 
ügyet, a kővetkező javaslatot adta be, 
megemlítvén, hogy a minisztérium ínten- 
cziója is ez: számítsák a nagy ládát 60 
fillérbe, közép ládát 40 fillérbe, kis ládát 
20 fillérbe, de az anyag maradjon ugyan 
olyan, mint a minő most.

Beszéltek még többen a tárgyhoz, 
tettek még pár javaslatot, mig végre ki
mondták, miszerint lapunk főszerkesztő
jének, Hatsek Adolfnak indítványát s el
határozták, hogy ily értelemben dolgoz
nak ki memorandumot, melyet deputáczió 
utján adnak be a miniszternek.

Végezetül Heltai Nándor indítvá
nyára a közgyűlés köszönetét mondott 
Sopronyi Dezső elnöknek, a kongresszus 
sok munkát igénylő és tapintatos veze
téséért. Heltai után felállt Magyart Ala
jos  igazgatósági tag s indítványozta, 
miszerint Hatsek Adolf-nak, a „Do- 
ántsok Közlönye “ főszerkesztőjének, a köz
gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét mondjon 
10 évi lankadatlan és önzetlen működésé
ért. A közgyűlés ez utolsó indítványt 
általános helyesléssel s nagy éljenzéssel 
fogadta el.

Ezzel aztán elszéledtek a kongresz- 
szisták ebédelni, kisebb csoportokban, 
nagy lelkesedéssel tárgyalták első, ala
kuló közgyűlésünk eredményeit.

Volna még egy szóm az ország 
dohány-nagyárusaihoz!

Meg van már a szövetség, meg 
van az alkalom, hogy kiki elmondhatja, 
hol szőrit a czipő!

Használják fel okosan, tapintatosan 
jogaikat s meg fogják látni, az ered
mény sem maradhat e l !

Strugle fór life.
Csodálatos világot élünk. Úgy látszik na- 

gyon sok az ember s a megélésre szükséges j 
nemis terűin igen is arányosan van elosztva 
az emberiség között, úgy Jiogy egyre-egyre csak ' 
éppen annyi jut, hogy kenyere van. De mikor 
vannak olyan emberek is, a kika kenyér mellé 
tejet is akarnak, ebben az esetben kezdődik 
meg a liarcz, s az a bizonyos ember, a ki a í 
tejre is vágyik egy másik embertársától, igyek
szik elragadni az öt megillető részt, a kenye
rei. hogy neki legyen mibe aprítani is a sa
játját.

Igazán csúnya látvány, de emberi ! Na
ponként tapasztalhatjuk, hogy olyan emberek, 
kik szép tiszteségesen megélhetnek tiszteséges 
munkájuk után rajuk eső részből azon vannak, 
hogy más embertársukat megkárosítsák vala-

DOHÁNVAKUSOK KÖZLÖNYE.

, mivel s ez a valami, s ez a fődolog, az ö zse
bükbe vándoroljon.

így van ez a kis embereknél, a munkás
nál, kiskereskedőnél, nagykereskedőnél s igy 
van a gyárosnál is. Ez az a mit Dalidéi egyik 
darabjában fényesen persiílál a ..Strugle fór 
life“-bcn (Létért való küzdelem).

Sok számos példa között, mely naponkint 
tudomásunkra jut, vegyük például a legutóbbi 

! esetet.
Van egy gyár, mely egy bizonyos gyárt

mány előállítására 25— 80 ezer forintot költ. 
Jön erre egy másik gyár. mely azon gyárt
mányhoz teljesen hasonlót gyárt, csak azért, 
hogy annak az előbbinek, kinek még az úttörő, 
a kezdő nehézségeivel kelleti küzdenie c gyárt
mány behozatalával, nehézségeket gördítsen az 
útjába, esetleg elvoszittesso vele a befektetett 
összeg nagy részét.

Szerencsére azonban rendezett államban 
élünk, a hol az ilyesmit a törvény megtorolja 
s körmére koppint annak a gyárosnak, ki a 
konkurrencziát ilyen csúnya mederbe viszi.

Maga az eset röviden a következő: A 
Halász Ferenci és Hál szivarkahiivclvgyár nagy 
befektetések árán uj szivarkahüvelyt készíttet 
„Janina“ nevezet alatt. Gyönyörű a kiállítása, 
kitűnő a papírja, a mit az mulat legjobban, 
hogy a Gabinek Dernát és testvére ezég, a 
konkurrens, rögtön hasonló papirost hoz forga
lomba s elnevezi „Uabaná"-nak. Ez a ..Hahana" 

i nem egyéb azonban, mint a „Janiim4* egyszerű 
utánzata.

Most aztán a kereskedelmi miniszter 
409—903. számú rendeletével a Gabinek Jtornát 
és testvére ezég által előállított „Hubáim” szi- 
varkahüvclv márkájának a vétljeyylajs/roinhöl 
roló törlését rendelte el. mert az a ..Janina" 
szivarkahiirely (Hálás: Frrrnc: és Hál yyárt-
mánya) eyyszerű utánzata.

Vegyes hírek.
Ü Nugyméltóságu Grünzenstcin Béla 

pénzügyminiszteri államtitkár a következő le
velet intézte Sopronyi Dezsőhöz, a dohány- 

■ nagyárusok országos értekezletének elnökéhez : 
pénzügyminiszteri államtitkár.

Tekintetes
Sopronyi Dezső urnák

mint a dohány-nagyárusok országos 
é r te kéziét é ne k elnöke

Budapest.
A magyar dohánynagyárusok folyó évi 

augusztus hó 20-án Budapesten tartott orszá
gos értekezlete alkalmával hozzám intézett táv
irati üdvözletüket köszönettel vettem s bizto
sítom, hogy jogos érdekeiknek továbbra is tá
mogatója leszek.

Budapest. 1908. augusztus 20.
Tisztelettel 

( íranzenslcin lléla.
Bánat és öröm. A dohánynagyárusok or

szágos értekezlete alkalmából nagyon sok levél 
és távirat érkezeti a kongresszushoz olyanoktól, 
kik akadályozva voltak a megjelenésben. Igaz 
az a mondás, hogy az élei maga csinálja a 
drámát is, a vígjátékot is. Ezt bizonyítja két 
távirat a sok közül.

Az egyiket húszai Sándorné küldte Arad
ról s igy hangzik :

„Eérjem holnapi értekezleten nem jelen
het meg, nagyon beteg.

Lészai Sándorné."
Igazán, őszinte szívből sajnáljuk, hogy 

Lészai Sándor, aradi dohánynagyárus. meg nem 
jelenhetett az értekezleten, de hisszük, hogy 
betegsége csak múló baj s a szövetség fel
virágoztatása körül már tevékeny részt lóg 
venni.

A másik távirat igy szol:
„Dohánynagyárusok értekezlete

Dreelisler-vendéglö.
Esküvöm napján, sajnálatomra, nem me

hettem. értekezletet szívből üdvözlöm, minden
ben hozzájárulok határozataikhoz.

Tisztelettel 
Sebőn Gyula, 

nagy- és különleges árus 
Kaposvár.”

Valóban derűs pillanat volt, a mikor

Sopronyi Dezső elnök e táviratot felolvasta s 
mindenki őszinte örömmel járult dr. Haladi 
Jenő amaz indítványához, miszerint az ifjú 
párnak a dohánynagyárusok alakuló közgyűlése 
szerencsekivánatait táviratilag fejezze ki.

Több napilap közölte most, hogy a do
hányjövedék jövő hóban (!) Bozetla (!) név 
alatt nikotinmentos szivart hoz forgalomba.

Nos. hál ez nem egészen igy van, meri min
denekelőtt nikotinmentes szivarok, melyek a 
rendes elárusitásban jönnek forgalomba, mini 
már többször megírtuk, linzit a és nem Jlozetla 
név alatt jönnek forgalomba október hó l-én 
és nem szeptemberben. Végül pedig az áruk S 
fillér lesz darabonkinl.

Ezenkívül még a különlegességi elárusi- 
tásban ,.Delieias*‘ név aluli 12 filléres nikotin
mentes szivarok jönnek forgalomba, kis dobo
zokba ölivei csomagolva 00 fillérért.

Az ..Esti Újság" felszólalása szintén lic- 
! lyén való. hogy tudniillik, miért nincs a mi 

szivarjainknak magyar nevük. Az a törekvés 
ugyanis, hogy a szivarok eredeti alakjuk után 
kapják idegen nevüket (mint a Bozita, Delicias) 
nem helyes, mert azt nálunk úgysem érti senki 
és sokkal szebb hangzása lenne, ha úgy nevez
nék el őket, mint az. 1851. év előtti években : 
Kossulh-szivar. Deák. Vasul stb.

Gibraltárba, konzulátusunk jelenlése sze
rint, a folyó év II. negyedében 2150 bál dohány 
érkezeit Magyarországliól.

24 970 sz.
IV. 1903.

Árlejtési hirdetmény.
A gyű ai m. kir. pénzügyigazgatóság által 

közhírré teletik, hogy a nagymeltóságu m. kir. 
Pénzügyminisztérium f. évi augusztus hó 11-én 
08.104 sz. alatt kelt engedélyezése alapján Bé
késen felállítandó dohány- és szivar-különleges
ségi árudának nyilvános pályázat utján írásbeli 
ajánlatok beadasa mellett való betöltése iránt 
1903. évi október hó 5-én délelőtt 10 órakor 
ezen kir. pénzügy igazgatóság hivatalos helyisé
geiben tárgyalás fog tartatni.

Ezen különlegességi áruda a különleges
ségi gyártmányokat a temesvári dohánygyárból 
szerzi be. Egyedül a különlegességi gsártmá- 
nyok várható fogyasztása képezheti a kezelési 
díjra nézve az ajánlat tárgyát és a különleges 
ségi áruda elvileg azon pályázónak fog ado- 
mányoztatni ki legkisebb °/0 kezelési dijl vc-»z 
igénybe, e részben azonban a kincstár te: ntanja 
magának, hogy ajánlattevők közül szabadon 
választhasson.

Ezen különlegességi áruda elnyerésének 
egyik fő feltételéül megkövelettetik, hogv a külön
legességi áruda minden egyébb üzlettől teljesen 
elkülönített oly utczára nyíló boltheh iségben 
kezelendő, a melyben a dohánygyártmányok s 
az ezekhez szükséges egyebb dohányzási esz
közökön kivül más iparczikk vagy termek nem 
fog áruitatni. A pályázók kötelesek bánatpénz 
fejében (400) négyszáz koronát, egy koronás 
bélyeggel ellátva sajátkeztileg aláirt lepecsételt 
ajánlathoz csatolni és e czim alatt : ,,Ajánlat 
a békési különlegességi áruda kezelés elnyeré
séért" alulirt pénzügyigazga óság főnöke 
vagy helyettesénél legfeljebb 1903. évi október 
hó 5 én délelőtt 9 óráig benyújtani. Az ajánla
tokhoz egyúttal a nagykorúságot, polgári állást, 
magyar honosság és erkölcsi kifogástalanság, 
valamint vagyoni állapotot igazoló hatósági bi- 
zonyitvány csatolandó.

Oly ajánlatok, melyek más pályázók ajánla
tára hivatkoznak, valamint azok is, melyek a 
meghatározott időn túl adatnak be, vagy hatá
rozatlanul szerkesztvék, vagy pedig a megjelölt 
kellékekkel ellátva nincsenek, figyelembe nem 
vétetnek.

Hu a vállalkozó az áruda kezelését 4 bel 
alatt azon értesítéstől számítva, hogy a kezelés 
joga reá ruháztatott, el nem vállalja, illetve meg 
nem kezdené, vagy ajánlatától később vissza 
lépne, bánatpénzét elveszti és a különlegességi 
éruda kezelése iránt újabb pályázat fog hirdet- 
tetni. A körülményesebb feltételek és az eladás
sal összekötött kötelezettségek alólirott pénz
ügy igazgat óságnál és a gyulai m. kir. pénz
ügyőri bizottságnál megtekinthetők.

Gyulán, 1903. augusztus hó 19 én. 
_____________Akit\pénzUgy igazgató-helyettes.

Sogéilszorkesztő: Holtai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

IN H A L T :  Artikel. — I)ie Tabak-Klcinvcrschlcissor. — Briolkaston dér Kcdaktion.

k. Dús W'erk, un doni wir vier Juhrzehnte 
gearbeitet, os isi gelungen. dér Verhand ist 
erstanden, or ox islirt!

Grosso Arbeiton lumen seincr. Mun 
unterschülze ihn nichl, namenllieh in den 
Kroison dór Grosstraíikanlon nielil. l)or \,orband 
war óin dringendes Bediirfnis.s Tűr dón Kinzel- 
ucn liir Allé. Sobwor wnrdo os einprnndon, 
dass or bisbor niobl war. dús woiss Jedor, dór 
zu doni Dorufsslando dór Grossvcrschlcissor 
ziihlL. Nunmchr soll or jone Aiifgabcn erfüllen, 
woloho iiborall dér Maciit zuslehen: die Gesund- 
liüil liir dón Einzelnen, wio liir die Gcsammt- 
heit, óin Ganzes, óin Testőr Körpor, soll or dió 
Borufsklasse roprüsontirend. doni Dórul solbsl 
bői allén sicli orgebendon Anliisson Törderlicli 
sóin. Dór Vorband ist erstanden, bogriindet! 
Violo síében ilim nooli főni. als wollton sió 
vorerst soino Leislmigslühigkeit orprobon. Wir 
lindon das liir unnaliirlich, zuinnl os koinen 
oinzigon Grosstrafikanlon im Landc gibl. dosson 
Wünschen, Mollon und Vorlangon niobt mit 
denon des Verbandos und seincr Mitglieder 
idenlisob wiiro. W ic kaim inán auoli cincr 
Körpcrsoliaft Terii Illőiben, zu dór mán unt or 
allén l'mslanden ohnehin zühlt und zabion 
inuss! Sind os docli lediglicb einzig und alléin 
dió materiollon Miitől, wolclio das Niohtmit- 
glioiI dós Verbandos, wenn os Grosslraíikant 
isi. dóm Vorbande, seincr Dorufsklasse, dóm 
Einzelnen wio dér Gesammthcit vorsagt, wenn 
or niobt boitritl, zumal jcnc Interessel!, welobo 
dér Vorband verlrilt, dió Intoresscn oinos 
jódén Kinzolnon sind.

Und darum glauben wir aucli lest und ! 
bestinunt, dass (*s kehien Grosstraíikanten in 
Ungarn gobon wird, dér doni Vorbando niobt 
beitroton wird.

Und darum bogon wir aucli dió llollnung 
Tűr das Godoihon und Erblühon dós Verbandos, 
sowio Tiir die Wirksamkoit dcssolbon, dió in 
dór Sanirung zablroiobcr IJbelstando bestolit, 
welobo dormalcn den Kinzolnon, wio aucli dió 
Gesammthcit bclasten.

Und darum üborlassen wir os getrost 
dór Kinsicbl jodos Grosstraíikanten, dór os I 
bishor unleMasscii Itat, scinou Doitritt zu doni 
Vorbando anzumeldon, dics zu vcranlasson. 
Wor bis beülő, sói os aus wolchom Grundc ! 
iinmor, niobt milarbeiten wollle zűr Sehallimg 
oinor Korporation, doni moclito vielloiobt der 
Zwciícl dós Golingons vorgescliwebl babon, 
woduroli or ontmulbigt wnrdo. Wor dics bouto 
unterlasst, sebadot sowobl síeli solber, wio 
aucli seinen Kollogcn und in orslor Doihc dóin 
Vorbando. Wir glauben niobt, dass os solclic 
Grosstraíikanlon gibl, dió dcrlci bcabsiobligcn.

Dór Vorband ist hegriindet, or oxislirt, 
dank der Mühewaltimg und doni Ki Tor vielcr 
waokorcr Manncr. Mögo or wacbson, bliiiion 
und gedeihon zuiii Wohle dós Dorufes, wic 
aucli dós Vatorlandes, doni cr wesentlicbc 
Pionste zu loiston lábig sóin wird.

Zm* Tcstgcsotzbm Zeit am 20. August 
10 Ulu* Vormittags vcrsammolton sicli im Saalo 
dós Ktublissemcnt Drecbslcr die in dór llaupt- 
sladt woilondou Grosstraíikanlon, sowio ciné 
zioinlicbc Zabl joncr Grossvorscliloissor. wolclio 
aus der Provinz gokommen waron. mii dón 
Doratbungon unzuwobnon.

Zum Priisidenten wnrdo cinstinunig Do- 
sidor Sopronyi, zu Vizopríisidenton Jak. Mirscb, 
Dudapest, Josof Bitek, Szeged, gewiihlt. Das 
Protokoll Tübrto Dr. Jenő Kaludi.

Nacbdom dór Prüsident dió Anwosondon 
begriisst batte, golangto dór ersto Punkt der 
Tagosordnung: die Bcgründung des Verbandos 
zűr Vcrliandiung. Kinstimmig wnrdo dió Wicb- 
ligkeit dic ŝor Vercinigung betont und nádidéin 
mohrere Bodnor zűr Sucbo gosprocbon ballon, 
wnrdo bescblosson, dass dór Vorband als sol- 
clior sicli konstituirl. Dió bierauf erfolgte Ver-

losung dór Slalulon wurden giitgoboisson und 
wird dór nouo Vorband den Naiiien ..Magyar 
doliánynagyarusok országos szövetsége" führen. 
Dic \\ altién orgabon Tolgendos Besultat : 
Prasident: Dmidrr Sopron t/i. Koprasidenton : .Jak. 
Hirsoh und Josof Iliid '. Kassier: llut/o Srhwarz, 
Kontrolul*: Sióján Simor. Sokroliir: h'ordinnnd 
J fóliái. Bechlsanwall : lh\ •h,w> k'tdiidi. aussor- 
dom 30 Pireklions-Mitglieder.

Zum zwoiton Punkt der Tagosordnung, 
dió Kistenfrage betrelTend. iialini Tasi jodorAn- 
wosende das Wort, bis der Anlrag Adolf 
finisek* 8 angonommon wnrdo. daliinlaulond, 
dass dió Kisten zum Proiso von (>(), 40 und 
20 lloller übernommon werden mügén und 
dass in dicsem Sinne dóm Ministor cin Memo
randum mittelst Dopulation üborrcicbl werden 
sollte, worin mii l ’ borlassung dór Kisten zu 
dicsem Proiso gebeien wird.

Mobrero Anlragc inindor wiebtiger Art 
wurden der Direktion boliuTs Durcbboratbung 
zugowiesen. worauT Alois Magyari (Budapest) 
doni Bcdaklcur des .. Dobányárusok Közlönye" 
im Namen der Grosstralikaton fürdessen ciTrigo 
Bemühungcn, wolclio or wiibrend 10 .laliron 
im Interessé der Grosstraíikanten entwickelle. 
Dank votirto und glcicbzoilig boantragto, dass 
dics im Protokoll vorzoiolmcl werdo. Nacb 
oinstimmiger Annahme diesos Antrages soliloss 
dór Prasident untor EljonruTen dór Anwosen- 
don dió Silzung.

Die Tabak-Kleinverschleisser.
Wir orbiclton Tolgondc Zuschrift, dió wir 

ilircs sebr boacbtonswerthen Inbaltes wogen 
liior unvorkürzt widergeben :

Sebr gecbrtc Bodaktion !
Wio icb aus den Tagesblaltorn cntnelime, 

hat sicli cin Vorband der Tabak-Grossver- 
sehleisscr gegründet zu dóm Zweckc, soino 
intorosson nacb allén Bichtungon Ilin zu ver- 
Techton. leli findc dió Ausführimg dicsér Ideo 
Tűr sebr praktiseb und z.weckdienlicb. Da jo- 
doch dió Intoressenspbaro der Grosstraíikanten 
in viclon Beziohungcn derjonigen dór Kleintra- 
íikanlon insoTernc gloicbt, als <‘s sicli schliess- 
licli docli zmneist mii Verschloissangelegenhei- 
ton bandoll. dió görögéit werden müssten, 
glaubo icb. dass aucli wir Klcintraíikanten nicht 
luitbatig sóin sollton. an dicsem Werke mitzu- 
arboiton. Die Frago, ob wir doni ncubegründe- 
ten Vorbando als Mitgliodor beitroton kőimen, 
wiiro natürlicb von Sóik* diesos Verbandos zu 
beanlworten. leli kenne die Statuton dós Ver- 
bandos niobt, glaubo abor, dass wie immer 
dieselben lanton sollton, cin Anscbluss der 
Klointralikanton in dór folgonden Woiso nicht 
zu den l'nmöglichkeiton gobören dürfte : Nacb
dom von den in Ungarn sicli befindlichcn 
4r>.(K)0 Tabak-Klcinversehleissern óin bodouton- 
dor Prozontsatz den Tabakversehloiss beruls- 
miissig ausiibl, daliéi* dieselben gezwungon 
sind iíiro Interesson zu waliren, nacbdom lor- 
ii(‘i* aucli samintlicbe Grosstraíikanten gleich- 
zoitig Kleinvorsehleisser sind. würde icb vor- 
sclilagon, dass der Vorband in seincr Mitle 
eine Goscbüftsstelle orricbtet, dió sicli spoziell 
mit doni Klcinverschleisswcson beíásst.

Die Kloinvorscbleisjor könnlon doni Ver- 
bando in Tolgcndor Woiso angehöron :

1. Sió würden joweilig in dón Orion, wo 
sie domizilircn, cinen Ortsvorein bildon, dór 
von seinen Mitgliodcrn nur oino Kloinigkoil. 
sagen wir beispielswoiso 2 Kronon jührlich 
oinbobt. Diosor geringe Belrng wiiro an dón 
Vorband abzulicfcrn, wofür jodom Mitgliode, 
odor dór Gcsammtbcit der Kloinvorsobleissor, 
dió Bonofizicn dós Verbandos zu Guto kiimeu.

2. Obgloicb zum Vorbando gohörig, 
unisstc, wio gosagt, das geschiiftlichc Wesen

diosor Gruppé der Kloinverscbleissor. unabhan- 
gig von doni dór Grosstraíikanten gefiihrt werden. 
derart, dass die Kleintraíikanten in doni Vcr- 
bande nur iibor Kloinverschleiss-Angelegenhoi- 
ton zu borathen halton.

3. Die Kinverleibung des Kleinvorschleisscr- 
Vcrbandos in denjenigon dór Grossverschleis- 
ser würde zu doni Zwccke gcschobon. um in 
Fragen, welobo den Vcrschlciss im Allgomeinen 
betrolíon, gomeinschaftlich vorzugehon.

In diesor Woiso stollo icb mii* cin Ver- 
band dór Kleintraíikanten ror, desson Mit
gliodor dormalcn kaum in der Lagc sóin 
diirflen, einon Verőin sclbstslündig zu orbalten, 
nachdcm der grösstc Tbeil des Kloinvor- 
si hloissos das Tabakgcschaft blos als Neben- 
crwerb bctreibl und demzuTolgo aus domselbon 
aucli nur tíincn goringTügigcn Nulzen schöpTt; 
anderseits würde moines Erachtons nacb dór 
Vorband iibor oino grosso Zahl solcher Mit
glieder verlugen, denon dic Vorsohloissangclo- 
gonheiten insoTcrne nalie berühren. als sie ihr 
GeschiiTI als BcruT aulTassen und mii allén 
Kráfton dahinstreben niüssen, je bcssore Resul- 
latc zu erziolon.

Zum Schlusse bíitte icb noch oinos Um- 
slandos zu crwahnen, dór wosontlicb Tűr dió 
von mir beantragte Kreirung spricht. Ks würde 
namlicb durcb Kinverleibung dós Kloinver- 
schleissor-N'crbandos in denjenigon dór Gross- 
vorschlcisser, sicli ciné gewisso Kinigkeit orzio- 
len lásson, dió, ellen gostandon, beütő nicht 
vorhanden isi. Dió goschuTtlicbc Manipuláljon 
dór Grosstraíikanten in vidor Beziehung Tordert 
tlioils mit Boclit und theils mit Unrecht sebr 
liaufig dió Krilik unberufenor odor unverstan- 
diger Leütő horaus, cin Umstand, der nicht 
nn’hwcndig waro, wenn Gross- und Kleinver- 
schloisscr zusammen wirkon würden, um die 
Miingol dórt zu béliében, woher sic komnien.

KinpTangcn Sie, geehrtc Bodaktion, den 
Ausdruck moinor Hochachtung, Ihros orgebonon 

________  x. A'.

Briefkasten der Redaktion.
Herrn D. F. in K. Wir danken Minőn 

bestens Tűr Ilire anerkennende Zcilen und hoT- 
Ten, dass Ilire Voraussetzungcn auch eintrolTen 

1 werden. Allordings war os oinc schwierige 
Saclio, dón Vorband zu begründon. docli da 
dics boroits eine volJzogcne Thatsache ist, soll 
os an mis nicht lehlen, densclben jo grösser 
und erspriesslicb wirkender zu gostalton. HöT- 
lichen Gruss.

Herrr K. Sch. in B.-Cs. So lángé os 
: Grosstraíikanten gibt mit solchon Ansichton wio 

Sic dieselben babon, kann natürlicb die Angc- 
logenheit nur langsam vorwürts sebreiten. Wenn 
Sic glauben, dass maii Tűr Sic dió gcbrateneii 
Kastanien aus dóm Foucr holon wird, dann 
irron Sic gewaltig. Ks diiiTten sicli sclion Miitől 
mid Wogo lindon. di(*s zu verhindern, dass 

i seion Sic gowiss !
Herrn B. K. in W. Die Blattéi* sind an 

Sic abgegangon.
Herrn K. P. in H. Soll mis freuen. Noh- 

i i k ' i i  Si(' die orwübnto Angolcgonhoit nii hl so 
tragiseb.

Frául B. Z., Budapest. Dass mán Sic in
Angclegcnhcil dór Paolitzahlung abgowiesen 
hat, wundort mis sebr. Entwcder sind Ilire An- 
gabou nicht richtig, oder schoint cin anderer 
írrthum vorzulicgon.

Herrn J. M.. Budapest. Dazu bal dór 
Bospozient kein Boclit. Wonden Sie sicli mit 
Ihror Bosclnverde an dic baiiptstadtisebo Finanz- 
direklion.

Herrn A. S. in Z. Wir bcdaucrn. Ihnon 
kcino AuskunTt gobon zu können. Mit wolohom 
Boolito vorlangon Sió überhaupt oino solche ?

Frau K. M.. Ofen. Ilire Angelegcnheit wor- 
don wir studiorcn und Ihnon nftebstens ant- 
worton.
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FI. Pojatzi & Comp.
cs. és Uir. szab. gy u fagyá rak
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A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytözs 
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

Á ltestes
renom irtes Fabrika t 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und }I Grosshandlungen.

F e ltű n ő o n sag .

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

hányzó egyszer veszi és többé 

nwist nem szíhat ■■■

legjobb valódi franczia

sz iva rkapap i r  és sz iva rkahnve ly .
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
BiiflapoNt, V., SiiN-utcxa 2!l. Nir/un.

EURÓPA, irodalmi cs nyomdai részvénytársaság liudapcst, VI., O-utcza 12.
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