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A bérösszeg fizetéséről.
Azon körülmény már magában véve is 

helytelen, a mely szerint valaki köteles 
egy oly árú után, melynek oly különböző 
a haszna, mint a dohánytermékeknek, 
bizonyos százalékot adó fejeben lefizetni. 
Természetes, hogy ilyenkor rendesen 
átlagot veszünk s rámondjuk pl., hogy a 
dohányárus átlagos províziója 8H 0 s ezen 
az alapon csak számolni kell. Azt hisszük 
azonban, hogy nincs olyan komoly ember, 
éi ki ezt helyesnek találná, miután itt oly 
áruról van szó, a mely 10, 9, 8, 71*, (J, 
6, sőt 47*wo-ot is jövedelmez s egyik vagy 
másik fájtéi forgalma a helytől függ, úgy 
könnyen lehetséges, hogy egy árus 10 
vagy 9%-ot ér el. inig másik csak 5 °0 ot.

Ezen utóbbi százalék annál inkább 
szembetűnő, miután ez olyan helyeken es 
utczákon konsumaltatik, a hol a jobb 
közönség megfordul s a hol az árus 
árujából kevesebb hasznot húzhat. Az 
ilyen árus aztán duplán szerencsétlen, 
mert ezeken a helyeken a lakbér és ház- 
ber is sokkal drágább, a miből követ
kezik. hogy az ilyen árusok bérösszege 
épen a duplája annak, a mit a szegényebb 
neposztálytól lakott helyeken lévő kolle
gája fizet. Vegyünk pl. egy belvárosi 
dohányárudát, melyben evenkint 20.000 frf 
a forgalom, mit éi Regalitas, Trabucco. 
a finomabb török dohányok s a Havanna 
szivarok ehidás iból ér el. Itt csakis li"#-os 
átlag vehető fel. Egy második árudának 
a VIII. vagy IX. kerületben ugyanennyi 
a forgalma, miután azonban ott a finom 
szivar éi 11 betűs szivaroknál kezdődik, éi 
körülményeknél fogva 4° „ lesz a forgalma. 
A bérösszeget pedig éi forgalom után fize
tik, a miből önként következik, hogy a 
IV. es V. kerületi, valamint a VI. és VII. 
kerületi egynémely dohányárus nem 1 °/o-ot, 
hanem d"0-ot fizet, miután 2 °0-al keve
sebb a jövedelme. Ezen tény annyira 
világos, hogy magyarázatni sem szorul, 
miután egyrészt éi fenti példák is bizo
nyítják. I la ezen véleményünket vizsgálni 
akarnák, úgy azon pillanatban, melyben 
egy ilyen könnyen összeállítható tabellát 
készítenek, az eredmény helyességéről 
azonnal meggyőződnének.

Már most az a kérdés, hogy miként 
lehetne ezen világos tévedést a bérösszeg 
fizetésé körül helyrehozni. Nekünk erre 
csak egy feleletünk lehet, azt t. i., hogy 
éi bérösszeg fizetést, mint ósdi, elavult 
szokást be kellene szüntetni. Hiszen már 
a fönti példa eléggé bizonyítja, miszerint 
az árusok nagyrészén milyen serelem 
esik s ezenkívül még sok kellemetlenseg
gel jár úgy az árusok, mint a hivatalok 
részére is. Az eredmény pedig nem is

nevezhető haszonnak a kincstár részere, 
mi inkább kárt látunk itt. Alig hisszük, 
hogy az ország összes árusainak bér
összege többet tenne ki évi (>00.000 frt- 
nál. S egy ily aránylag csekély összeg 
miatt történik annyi felvigyázat, keltemet* 
lenseg, gyakran igaztalanság? Nem lenne 
egyszerűbb, ha a bérösszegét egyáltalá
ban eltörülnek s a dohányárukat 7"„ 
lefizetése mellett kicsinykém áron adnák 
k i! Nem értjük, hogy ezen egyszerű mód, 
a mely mindkét felt kielégítene, nem érvé
nyesül s e helyett egy oly módozat létezik, 
mely egy adónemhez hasonló, de mégsem 
az. Mi szükségé éi ni. kir. dohánymono- 
poliumnak, hogy egy adónem czime alatt 
összegeket szed be, melyeket azonnal 
levonhatna ? Minek letezzek az országban
42.000 adófizető, kik rendes adójuk mel
lett meg egy másfelet is fizetnek, mely 
nem egyéb, mint jövedelem csökkentés? 
S minek az a sok jaj kiáltása oly embe
reknek, kiknek báján azonnal segítve 
lenne, az a sok baj magával az ügykeze
léssel s végre is akkor mindenki egyen
lően lenne terhelve.

Kételkedünk abban, hogy ma meg 
szükség lenne ezen elavult bérösszeg 
fi/etesi módozatra s kétkedünk már azért 
is, mert nálunk a tőzsdei engedély nem 
szól meghatározott időre. Ausztriában 
már azért is jobbak él viszonyok, miután 
az árudái engedélyt csak akkor vonhat
ják be. ha haláleset következik be, vagy 
pedig a fennálló rendeletek ellen vétenek.

Ott tehát fennáll a birtokjog, melynél 
fogva bérösszeget fizetnek s ott helyes is. 
De hát nálunk mi értelme ennek ? Itt 
nálunk a tőzsdei engedély addig tulaj
dona az illetőnek, a inig ezt helyesnek 
tartják. Itt nem Írnak ki pályázatot egy 
árudára, hanem megadják bárkinek, ha 
a helyisége alkalmas reá. Erre való te
kintettel nem is igen lehet szó bérösszeg 
fizetésről, miután az. a ki kötelezi magát 
ovi 100 frt fizetésére, jogaiba sértve van, 
ha a pénzügyigazgatóság közelében áru
dát engedélyez. Szigorúan véve, ha már 
bérösszegről meg szerződésről van szó, 
annak a szerződő félnek a jogait sem 
szabadna csorbítani.

Minderről azonban más fejezetben kell 
szólani, itt csak arra akarunk utalni, 
miszerint egy ósdi szokás mennyire elüt 
mai igényeinktől s mennyire praktikus 
és könnyű volna ezen segíteni, ha elő
terjesztésünket elfogadnák.

Minden dohányárudában kapható!
l la  valami spekuláló szédelgő bárm ely árút, 

m elynek forgalm át a dohányárusok segítik elő, 
forgalomba akar hozni, nem kell egyebet tennie,

csak egy pár lapban h irdetést kell közzé
tennie. mely szerint ..kapható minden dohány
árudában** és árujának nagy keletje lesz. Nem 
lenne ebben semmi különös, ha  az árus nem 
játszana itt úgyszólván az orrgazda szerepét. 
Mert hát mi jogon csinál valamely csaló gyáros 
a dohányárus szám lájára reklám ot. Igaz ugyan, 
hogy a könyvkereskedésekben igy van, de hát 
a csekély különbség itt abban rejlik, hogy a 
könyvkereskedő ezen könyveket kívánatra 
komisszióba is kaphatja. így tehát ö nem kö te
les. még ha a könyveket meg is rendelte, azt 
azonnal kifizetni, hanem egy év leforgása alatt 
kinyilatkoztathatja, vájjon m egtartja-e a köny ve
ket vagy sem.

A dohányzó czikkek gyárosai, szipka, hüvely-, 
czigarettapapir - gyárosok okosabban teszik, 
miután itt egy tehetetlen  szakmával van dol
guk, mely m indent enged magával tenni. Az 
egyik egészségetrontó, komisz czigarettapapirt 
gyárt, ád néha valami franczia nevet, hirdeti a 
lapokban, hogy ,,kapható minden dohányáru- 
dában“ és a sült galamb úgyszólván a  gyáros 
szájába repül, mivel az árus kényszerítve van 
a papírt megrendelni. O kiutalja az árakat, 
m eghatározza, hogy az áru t mily áron szabad 
eladni, egyiknek ilyen, másiknak meg más arban 
adja az árut, szóval úgy viselkedik, mintha 
neki is állami monopólium i lenne. S ilyent 
tűrnek okos em berek V

H at az árusoknak nincs a saját érdekeikkel 
szemben érzékük ? Nem eléggé ónállók ahhoz, 
hogy egy áru eladására őket ne kényszerithes- 
sék r Vájjon az árus ezen spekulánsok szolgája, 
kiknek csak az a  törekvésük, hogy hírlapi rek
lámok által a fogyasztókra annyira hassanak, 
hogy az árusok csakis autom aták, m elyekbe 
bizonyos összeget beledobunk s az a kívánt 
áru t kiadja.

Ideje lenne, hogy az árusok ilyen üzemhez 
ne nyújtsanak segédkezet. Mondják ki, hogy 
az, a ki név em lítése nélkül hirdet s igy kény
szeríteni akarja az árust arra, hogy áruját 
eladja, azt boykottálják egyszerűen. Hisz az a 
léhető legnagyobb szégyen, hogy az árusok 
nevében, az ö m egkérdezésük nélkül hirdetnek, 
gyakran oly czikket, melylyel nem igen é rd e
mes foglalkozni, m iután az a publikumot egy
szerűen becsapja.

Egész rakas áruezikket sorolhatnánk fel, m ely 
tizedrészét sem  éri annak, a  m ennyiért eladják. 
S mindehhez nyújtson seg itséget az árus csak 
azért, m ert ezen gyárosok reklám  segélyével 
felcsigázták árujok iránt a közönség érdeklő
dését.

T ényleg  nem is törődik a gyáros, de még 
az ügynöke sem a dohányárussal. O úgy szá
mit. hogy az árus, m ég a legcsekélyebb haszonra 
számítva is, utána fog szaladni. Eddigelé ez 
meg is tö rtén t. A helyett, hogy a gyáros hitelt 
ajánlana az árusnak, az utóbbi oda viszi hozzá 
pénzéi, m intha aranyat vásáro ln i. A gyáros



áruján GO, 70° 0-ot nyer s igy az árusnak igen 
nagy konczessziót adhat.

..Kapható minden dohányárudában“, ez legyen 
tehát jelszó arra nézve, hogy mely áru t ne 
tartson a m. kir. dohányárus. Szívleljék meg 
ezt valamennyiem.

Vegyesek.
Tabak- Industrie Kalender. Ezen czim alatt 

jelent meg a napokban egy könyvecske Schulze 
és társa  czég kiadásában, mely úgy a term e
lésre, mint az eladásra valam int a gyártásra  is 
kiterjeszkedik. E  könyvecske szerzője a szak
körökben elismert I.ewinstein Gusztáv dr., a 
„Tabak-Zeitung‘* szerkesztője Berlinben. Ezen 
könyv mindenki számára tnnulságos és vonzó 
lesz. Bennfoglaltatik minden tudnivaló, mi az e 
szakmán lévők részére fontos. Ezenkívül még a 
naptári rész is benne van. E  könyv kapható 
minden könyvkereskedésben s melegen ajánljuk 
olvasóinknak és az e szak iránt érdeklődő nagy 
közönségnek.

A magyar dohány Spanyolországban. A magyar 
kincstár az utóbbi időben a magyarországi do
hánynyal igen szép eredm ényeket ért el. 
Tetszetős 100 grammos csomagokban (Tabac 
orientál de la régié royale hongroise fölirattal) 
nehány hónap óta vágott dohányt szállít S pa
nyolországba, mely o tt kiváló kelendőségnek 
örvend. Értesülésünk szerint a dohánykiviteli 
részvénytársaság is sikerrel szállít dohányt S p a
nyolországba és mostanában is 10.000 mm. 
dohányt indított útnak a Pirenei-félsziget felé.

A kültelkek fogyasztási adója. A  székes fővá
rosnak legtöbb baja van a kültelki fogyasztási 
adók megállapításával. Az idén is csak hosszas 
tárgyalások és sikertelen kapaczitálások után 
lehetett a kültelken lakó korcsmárosokkal p á 
linkamérőkkel, szatócsokkal stb. egyezségre jutni. 
M egnehezítette különben az egyezkedést ama 
körülmény, hogy a kültelken az üzletek 120-rol 
80-ra apadtak le. mig a kivetendő kontingens 
ugyanaz maradt. Eszlári Sándornak, mint az 
egyezkedési bizottság elnökének azonban sike
rült napokig tartó  tárgyalás után. tap in tatos és 
előzékeny eljárással az egyezkedést létrehozni, 
m elynek eredm énye, hogy a kivetendő 30.000 
frtnyi állami és 7000 forint községi pótlékadót 
a kültelki adófizetők megszavazták s ezt az 
összeget a főváros szám ara egyúttal biztosí
to tták  is.

A jókedvű dohányQ8empÓ8zek. Hogy a dohány
csempészekben mennyi találékonyság és kedé
lyesség van, azt élénken jellemzi az alábbi eset, 
melyről csongrádvarmegyei tudósítónk értesít 
bennünket. Csanyról, hol kitűnő dohány terem , 
három kocsi dohányt csem pésztek a szomszédos 
Mindszentre. Útközben három finánczczal ta lál
koztak. kik az első kocsit rögtön lefoglalták. 
E rre a hátsó kocsik is megálltak és a csem pé
szek a mitsem sejtő ílnánczok háta mögé húzódva 
nagy jajgatást csaplak, hogy mi lesz m ár most 
velük, egy alkalmas pillanatban azonban m eg
ragadták a finánczokat, földre tepertők  és meg
kötözték. Azt gondolhatná az ember, hogy a 
csempészek ezután gyorsan elhajtattak  a te tt 
színhelyéről. Oh n em ! Nem igen tarthattak  
semmitől és bizonyára kedélyes emberek lehettek, 
m ert egész kényelm esen teletöm ték a finánczok 
puskazcsövcit dohánynyal, alsó-nadrágjuk sza
lagjaira ped g egy-egy csomó dohányt kötöttek 
a követkbző szavakkal:

— No, fináncz, fűlj bele a dohányba! — és 
csak ezután m entek tovább, term észetesen a 
dohánynyal együtt.

Jó ideig íekhcttek o tt a finánczok, mig végre 
egy arra menő suhancz szabadított a meg őket 
irigylésre nem méltó helyzetükből. Hálából ezután 
bevitték a finánczok a suhanczot és — jól elver
ték. egyben pedig azt Ígérték meg neki, hogy 
ha ez esetről valakinek szól, keresztüllövik,

Közgazdaság
A magyar szón. A szén term elésének és 

fogyasztásának adatait általában alkalmasnak 
tartják  arra, hogy belőlük következtetéseket 
vonjanak le az ipar általános fejlődésére. Az 
1897-ik évben a m agyar szén term elése ismét 
erősen növekedett. Az erre vonatkozólag m osta
nában elkészült hiteles m agánstatisztika szerint 
ugyanis — mint értesülünk — a múlt évben 
3*0 millió méterm ázsával nagyobb volt a hazai 
szénterm elés, mint 1896-ban. Ebből a nagy 
gyarapodásból 300.000 m éterm azsa a fekete 
szénre esik, 3 3 millió m éterm ázsa pedig a 
barna szénre. Ma már évi szénterm elésünk egész 
m ennyisége közel 53 millió m éterm ázsa, ami, 
ha tekintélyes is. még mindig nagyon csekély, 
m ert például A usztriának éppen hatszor ekkora 
a szénprodukcziója. A hazai szénterm elés fejlő
dése azonban annál örvendetesebb, m ert ennek 
következtében a külföldi szén beözönlése máris 
stagnál. Hogy m ennyire em elkedett egyébiránt 
a szénterm elés és fogyasztás M agyarországban 
30 év óta. azt legjobban jellemzi az a tény, 
hogy 1868-ban csak 10 m illii m éterm ázsa, 
1878-ban 16 millió, 1888-ban 25 millió mm. 
volt az összes hazai szénterm elés a  jelenlegi 
53 millióval szemben.

Magyar malom —  amerikai malom A tenge
rentúli verseny mai fokozódása idejében érde
kes az alábbi közlemény, mely az amerikai 
malmok részéről a m agyar malmokat hívja föl 
versenyörlésre. H ogy a m agyar malmok vállal
koznak-e ra a maguk jószántából, az nem bizo
nyos, de hogy az amerikai gabona mind erő
sebben tapasztalható beáram lása idejében okve- 
tetlenül mérkőzniük kell az amerikai gabona 
felőrlésében is, az m ár ma kétségtelen.

A Milling W orld buffalói (Amerika) szaklap
mint a „M olnárok l,a p ja “ közli — első h e 

lyen ezt Í r ja : Az amerikai term és még Ausz
tria-M agyarországba is utat tö rt az európai 
term és szegénysége s a mienk gazdagsága foly
tán. Minden m alom ipart űző em ber keblében 
fölmerül azon óhaj, bárcsak e ténynek  egy nagy 
mérkőzés lenne az eredm énye, m ely a  m agyar 
és amerikai malmok közt folynak le. Az egész 
világ abban a szent m eggyőződésben van. hogy 
a m agyar molnár csinálja a világ legfinomabb 
lisztjét, de nem követelték tőlük, hogy a próba 
kedvéért más országban te rm ett gabonát is 
őröljenek, ne csak a  m agukét és igy e ldön tet
len m aradt, vájjon hát tényleg  fölülmúlják-e 
más ország m olnárait az őrlésben, vagy sem. 
A  m agyar molnárok jó hirnevét néhány nagy 
malom állapította meg, m elyekben évenkint 
tényleg  gyártanak  is három -négy millió barrel 
kiváló minőségű lisztet, de a mi ezeken kívül 
molnár található, az átlag véve igen hátra  van, 
az amerikai molnároknál minden bizony nyal 
hátrább. T ehát őröljenek meg egy pár elsőrangú 
m agyar malomban és egy pár am erikaiban, ki
ki a maga rendszere s érint, egy bizonyos 
m ennyiségű, egy és ugyanazon term ésből való, 
egyenlő kvalitású búzát s hasonlítsák össze az 
eredm ényt. Az amerikai m olnárok nem félnek 
ettől a próbától. H át a m agyarok félne ,-e r

A magyar kereskedelmi csarnok február G-án 
ta rtja  közgyűlését, melyen az igazgatóság te r
jedelm es jelentésben fog az egyesület tavaszi 
működéséről beszámolni. A csarnokról az év 
folyamán gyakran volt alkalmuk megemlékezni 
s az előttünk fekvő jelen tés is csak arról a sok 
oldalú és mindig korrekt és alapos állásfogla
lásról tesz tanúságot, m elyet az egyesületnek a 
hiteltörvénykezés és az ezzel kapcsolatos ügyek
ben. az általános kereskedelm i érdekeket ille
tőleg, a közlekedés és posta ügy terén, az egyes 
kereskedelm i ágakat különösebben érdeklő kér
désekben s a közügy egyéb ágaiban kifejtett 
tevékenysége folyamán gyakrabban kiemeltünk. 
Az egyesület számos fölterjesztésben ad o tt véle
m ényt az. aktuális gazdasági kérdésekről s min
den rendelkezésére lévő módon igyekezett a 
m agyar kereskedőosztály jogos érdekei és az 
általános gazdasági érdekek között egyensúlyt 
tartani.

Villamos vasutak Amerikában. Az amerikai 
teknikusok nem érik be a villámos vasutak mos

tani gyorsaságával. Most egy uj vidámos vasutat 
terveznek New-York cs Kiladelfia között, m ely 
a vasutak eddigi gyorsaságát jóval meg fogja 
haladni. A két város 13G kilom éter távolságra 
van egym ástól s a m ost üzemben levő villamos 
vonat az eddigi szám ítás szerint 275 k ilom étert 
fog m egtenni egy óra alatt, a nélkül, hogy a 
forgalom biztosságát csak legkevésbé is vesze
delem fenyegetné. IC szerint ezzel az uj vonat- 

j  tál harm inczhat perez alatt fognak Nevv-York- 
! ból Filadelfiába eljutni. Ilyen vonattal egy óra 

alatt jutnánk el Budapestről Bécsbe.

Szerkesztői üzenetek.
K. M. urnák Budapesten, ö n  azt kérdi tőlünk, 

hogy hát m iért is dohányoznak a férfiak V E rre 
nem a legkönnyebb felelni Némelyek időtöltés- 

| bői. mások szokásból, ism ét mások pedig belső 
szükségtől kényszerítve dohányoznak. Bá m eny
nyire nevetségesnek látja is ezt a legutóbbi 
kifejezést, mégis úgy van s bizonyítja am a sok 
lángelme, tudós, iró, kik a 1 abakindustrie- 
K alender“-ben nyilatkozván, majdnem mind oda 
concludál, hogy nekik bizony a dohányzás ép 
oly szükséges, mint pl. az evés. Igen érdekes 
Vám béry Á rm in, a híres orientalista nyilatko
za ta : ,,A pipa éltető , valamint szórakoztató is 
egyszersm ind és nagy befolyással van az em beri 
képzelő tehetségre.“ Vannak olyanok is, a kik 
azt m ondják, hogy az egészség egyik előmoz
dítója a szivar, ilyen Büchnc Lajos, az „E rő 
és anyag ‘ hírneves szerzője, a ki azt m ondja : 
,,.ló ebéd vagy vacsora után egy jó szivar h a t
hatósan előm ozdítja az emésztést**. É rdekes 
llaa^e Frigyes, a nagy ném et színész nyilatko
zata is. a ki azt állítja, miszerint a  nagy és erős 
szivarok a  nagy idegesség óráiban csillapitólag 
hat reá s m ennél nagyobb feladat vár reá a 
színpadon, annál nagyobb szükségét érzi annak 
is, hogy szivarozzék.

M ár most. ha önnek m agának nincs különö
sebb oka arra . hogy szivarozzék, keressen ezen 
nyilatkozató c között egyet, mely önnek m eg
felel, m ert há t mégis csak jó, ha  az em ber 
tudja, hogy m iért is dohányoz.

Laura kisasszony. Igen dicséretesnek tartjuk, 
hogy ön, bájos nagysád. ennyire foglalkozik 
szakmájával, a  tanulm ány soha sem árthat, 
ellenkezőleg, csak hasznai. K érdésére m ajdnem  
pontos választ adhatunk. N ém etország népessége 
évente 570 millió m árkát áldoz a dohányzásra. 
Ez igen nagy összeg, ha N ém etország lakos
ságát vesszük, mely körülbelül 53 millió s igy 
fejenkint á tlag  10Ü0— 1 1 00 m arkát consummál- 
nak évente s ez m utatja, mily nagy fontosságú 
tényező a dohány Ném etországban.

Másik kérdésére, hogy körülbelül mennyi 
dohány terem het a világon, a felelet 1,592.578,802 
klg. Ez több mint másfél milliárd kg. dohány 
s véve a f Id népességét, mely körülbelül szin
tén másfél milliárd ember, könnyen kiszám ít
ható, miszerint cgy-cgy em berre 1 klg. d o 
hány jut.

Miután most kérdéseire feleltünk, csak d icsé
rettel halmozhatjuk el tudom ányszom ját és ü g y 
szeretetét, melynél fogva azon kereskedelm i 
szakmát, m elyet cultivál, m indenképen m eg
kívánja ismerni. Fogadja üdvözletünket 1

R. K. urnák K. Forduljon a pénzügyigazga
tósághoz.

Sch. Béla Budapost. Az illető hivatalnok igaz
ságosan já r t el.

N. 0. látogasson föl szerkesztőségünkbe a 
napokban.

Segédszerkesztő Keltái Nándor.

Egy nagyobb vidéki dohányárudéhoz 
egy ovadékképes

ki egyszersmind pénztárnok lesz. keres
tetik azonnali belépésre.

Bővebb felvilágositást ád a ..Dohány
árusok Közlönye" kiadóhivatala.
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„DO HÁNYÁRUSO K KÖZLÖNYE**
( O R G A N  D É R  T A B A K  G R O S S -  U N D  K U E IN  V E R S C H U E I S S E R  U N G A R N S . )

I N H A I / r .  |)ie Pachtzahlungen. — „Zu hnben in allén Tabnk Trafikén !■* — Verrnischtes. — Inserate.

Die Pachtzahlungen.
Dér Umsland. wonach Jemand einen 

gewissen Prozentsatz von einer Waare, 
als Steuer bezahlen soll, von einer 
Waare, dérén Nutzbringung so grund- 
verschieden isi, wie bei (len Tabak- 
produkten, ist schon an und fíir sicli 
ein Unding. Freilich, mán nirnmt für ge- 
wölinlich einen Durchsehnittsnutzen an, 
den dér Verschleisser dabei in’s Ver- 
dienen bringt, inán sagt einfach, die 
Durehschnittsprovision ist 8 Prozent. und 
damit erlangt maii ciné Ziher, mit dér 
nun gerechnet vverden kaim. Alléin, es 
dílrfle kauni einen ernsten Hechner gébén, 
dér dies ftlr richtig halt. Denn da wir 
es mit einer Waare zu tliun habén, die 
10, 9, 81,, 712, f>, 5 und 4 ' ,  Prozenl, 
je nacli dér Sorté abwirfl, da ferner dér 
Consum dicsér odor jener Sorté von dér 
örtlichkeit abhttngt, \vo sicli dér Ver- 
schleisser gerade beflndet, so kann es 
sicli selír leielit ereignen, dass ein Ver
schleisser i) und 10 Prozent bei semer 
Waare gewinnt, dér andere hingegen 
niclil mehr als fi Prozent.

Dieses Letztere ist nocli umsomehr in 
Betracht zu zieben, als es gerade jene 
Gassen und Strassen sind, wo ein besseres 
Publikum veikéin! und wo dér Ver
schleisser einen geringeren Nulzcn an 
seiner Waare hat. Nun aber, ist ein 
solcher dudurch doppell gestraft, indem 
bekannllich in solchen Gegenden auch 
die Miethe verhftltnissmüssig hoch ist, 
woraus logischerweise folgt, dass die 
Pachtzahlung solcher Tralikanten slets 
das Doppelte betrilgt wie diejenige ihrer 
Kollegen, die in zablreich bewohnten, 
jedocli von einer ílrmeren Klasse frequen- 
tirteu Gegenden síeli belinden. Nehnien wir 
an, eine Trafik in dér lnneren Stadt kon- 
sumirt jilhrlich 20.000 Gulden, die ver- 
einnahmt werden durch den Verkauf von 
liegalitas. Trabucco, die l’einen lürkischen 
Tabuké, die Havannah-Zigarren ele. etc. 
Hior könnte liöchstens eine Durchsclmitts- 
provision von (i Prozent angenonmicn 
werden. Eine zweite Trafik ini Vili. odor 
IX. Bez. consumirt ebensoviel. Da aber 
dórt die leine Zigarre schon bei dér II 
anfllngt, so ist das Verháltniss ein solches, 
dass dórt 8 Prozent leiclit angenommen 
werden können. Nun bezalill maii doch 
aber bekannllich nacli den Konsum den 
Pariit, woraus somit folgert. dass dér 
Tralikanl des IV.. V., sowie des VI und 
VII. Bezirkes niancher Gassen und Strassen, 
niclil l “o bezahlt, sondern 3, weil er 
natürlicherweise mii 2"A, weniger verdient. 
Diese Thatsache liegt so klar aul dér 
Maiid, dass sie krine bcsondere Erlílulerung 
bedarf, zurnal wir, durch die angedeuteten 
Beispiele, dieselbe tlieilwcise gelielerl 
habén. Kilme es daruul' an, diese unsere 
Meinungsabgabe zu prüfen, so würde in 
doni Augenblicke, wo eine derarlige, 
leiclit herstellbarc Tabelle zusammen- 
gestellt würde, die vollstllndige Kichtig- 
keit erwicsen sein.

Es fragt sieti nun, wie es leiclit zu 
bewerkstelligen würe, einen solcli of'fen- 
báron Irrthum in dér Berechung dér 
Pachtzahlungen richtig zu slellen. Wir 
habén darauf nur eine Antwort und die 
besteht darin, dass diese Pachtzahlungen, 
als den Zeilverhiillnissen nichl. mehr 
entsprechend, vollstflndig abgeschaftl wer- 
den mögen. Gibt schon das Vorstehende ge- 
nügenden Stoff, um darüber nachzudenken, 
in welcher Weise ein grosser Theil dér 
Verschleisser und gerade derjenige auf 
(lessen Geschaflsführung am meisten Ge- 
wiclit gelegt werden muss, im Nachtheil 
ist, so ist ausserdem eine ganze Serie 
von Unannehmlichkeiten für Ámtcr und 
Tralikanten verbunden, dérén Vorhanden- 
sein cinem jeden Theil gar bittere Stunden 
bereitet. Und was dabei herauskomml, 
das Iáidét im Grunde genommeu für die 
Tabakregie gar keinen Nulzen, viel eher 
dünkt es mis, dass liier von cinem 
Schaden die Rede sein kaun. Wir glauben 
kaum, dass die Pachtzahlungen im ganzen 
Dalidé mehr als (100.000 Gulden betragen. 
Nun, und um dieses Pappenstieles wegen 
inuss so viel Árlicit angewendet, so viel 
Aufsicht. ausgeüht, so viel Unrecht geübt 
werden ! Ist es nichl viel einfaclier, wenn 
dér Pacht überhaupt aufliörl, die Tabak- 
produkle zum Delailpreise abgegeben und 
hiel’ür eine Provision von 7" „ bezahlt 
würde? Wir begreifon es faktisch nicht, 
dass ein solcli einfaclier Modus, dér allé 
Theile vollstündig befriedigt, nicht zűr 
Gcltung gelangen kann und dass ein Ver- 
fahren besteht, welclies einer Steuei gattung 
gleichti die sie aber nicht isi. Wozu hat 
die k. u. Tabakregie es denn eigentlich 
nothwendig, dass sie unler dem Titel 
einer Steuer, Betrlige einliebt, die sie sicli 
doch gleich von vorneherein abziehen 
kanu l Wozu hat sie es nothwendig, dass 
im Dande 42,000 Steuertriiger existiren, 
die zu ihrer Steuer auch noch eine 
andere zilhlen, die eigentlich nichts 
anderes isi, als dér Minderverdienst?

Und daruin, dieses Arii und Weh 
vieler Tausender Mensclien, denen in dem 
Augenblick geholfen witre, wo Titel und 
Xame umgeílnderl würde, und deshalb 
so viel Aut'hebens mit einer Saclie, die 
maii vielleicht noch vortheilhafter für 
sicli, für die Verschleisser aber in jedem 
Falle beipiemer und Jedem gleichmSssig 
belastcnd, gestallen könnte? Wir wissen 
nicht, oh das juridische Móniéul, dem- 
zufolge einslens die Pachtzahlungen von 
Seite dér öslcrr. Tabakverwallung bei 
uns eingefülirt wnrde, noch immer be
stéid.. Wir zweileln daran, dass dies noch 
dér Fali ist und zweileln schon aus dem 
Grunde daran, weil bei uns eine Traliklizenz 

\ mit keinerlei Reclit aul Zcitdauer ver- 
knüpft. ist. Ili Öesterreieh besitzt die 
Tabaktraflk-Lizenz schon aus dem Grunde 
einen ungleich anderen Werth, als die 
Kündigung derselben nur in solchen 
Fíillen statllindet, wenn cin Todesfall 
vorkommt, oder dér Verschleisser gégén 

i die bestehenden Vorschriften handelt. Dórt

ist daher die sogenannte >grundherrliche 
Eigenthumsanerkennung«, derzufolge ein 
>Pachtc besteht, am Platze. Was soll er 
aber bei uns? Hier ist die Trafiklizenz 
insolange Eigenthum des Besilzers, in- 
solange inán dies für angezeigt. hitit. 
Hier wird kein Konkurs auf die Er- 
richtung einer Trafik ausgeschrieben, es 
elhalt sie Jedermann, wenn die Örtlichkeit 
dazu geeignet ist. Mit Rücksicht darauf 
könnte auch von einer Pachtzahlung 
kein Rede sein, da Derjenige, welcher 
sicli dazu konlraktlich verpflichtet 100 
Gulden jahrlich zu bezahlen, unter den 
gegebenen Verhaltnissen im Nachtheil 

| ist, wenn die Finanzdirektion in seiner 
| Nalie eine Trafik errichtet. Streng ge- 
. nommen, müsste, sobald von einem 

»Pacht« die Rede ist und von einem 
■ Kontrák!.«, den dér Verschleisser unter- 

| schreibt, (lessen Rechte aufrecht erhalten 
werden.

Doch über all dies zu sprechen, gehört 
I in ein anderes Kapital, hier soll nur 
[ gezeigt werden wie ein veralteter Ge- 
] brauch so gar wenig in unser heutiges 
] Zeitalter hineinpasst und wie spielend 
| leiclit. wie praktisch nachjeder Richtung 

hin, eine Neuerung am Platze wilre, wie 
I wir sie in Vorschlag bringen.

„Zu habén in allén Tabak- 
Trafiken!“

W enn irgend óin spekulativer Schwindler 
einer. Artikel in den Handel bringen will, 
dcssen Massenahsatz nur im Wege dér Tabak- 
Trafikon erfolgí n kann, dann braucht er nichts 
anderes zu Ihun, als in einigen Blídtern, welche 
vöm Publikum gelesen werden, ein Inserat ein- 
schalten zu lásson, worin es heisst: „Zu habén 
in allén Tabak-Trafikon !“ und sein Artike Ifindet 
A hsa Íz.

Es li'ige hieran nichts Merkwürdiges, wenn 
nicht dér eine traurige Um^tand vorhanden 
wiire, wonach in dicsem Falle den T ralikanten 
die Rolle des Hehlers zufallen würde. Denn wie 
kommt ein Traflkant zu dór Ebre. dass irgend 
ein betrügcrischer Fabrikant auf Kosten dér 
Tabnk verschleisser Reklnme macht W ohl hat 
dér Buchhandel aueh diese Methode eingeführt, 
indem dér Herausgeber oder Verleger eines 
Ruches m illelst dér Reklame das Publikum  
darauf aufmerksam maciit, dass das Work in 
allén Buchliandlungen zu babon i s t ; alléin, ein 
kleiner Unterscbied besteht doch und dér liegt 
darin, dass jeder Buchhflndler diese Bücher auf 
Verlangcn in (lommission erhfllt. Er braúcht alsó, 
selbsl in dem Falle, wenn das Buch schon bei 
ihm fest bostellt ist, dassclbc nichl. für feste 
Rechnung zu kpul'en, sondern hal noch immer 
Zeit, sitii innerbalb eines Jahres zu erklflren, 
ob er die W aare behfilt odor nicht.

Die Fabrikanton von Baucliutensilien, Zigar- 
rettenhiilsen und -P a p id o n  sind jedoch viel 
klüger, zunial dinen mit geringer Ausnahme, 
ein sehr unprnktischc, unbeholi'ene Branche 
gegenüber stelit, die sich alles gefallen lüsst. 
Da erzeugt einer ein gesundheitsscbfldliches,
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miseinb’es Zigarrettenpapier, gibt ihm irgend 
cinen französischen Namen, inserirt diesen Nemen 
in allén Zeitungén und fügt dem Inserate die
l.emerkung bei, „Zu liaben in allén Trafikén *, 
w orauf síeli H underte von T rafikanten genöthigt 
seben, das Schwindelprodukt rasch einzuführen 
und dem Herrn Fabrikanten íliehen alsdann 
die gebratenen T auben sozusagen in den Mund. 
Er diktirt die Preise, bestim m t, wie theuer 
seine W aare verkault werden soll, g ibt diese 
W aare dem einen zu diesem, dem andem  zu 
jenem Preise, kurz er benimmt sich dem Ver- 
schleisser gegenüber derart, als ob aucb er ein 
Monopol besüsse, gleich demjenigen des Tabak- 
monopols. Und derartiges lassen sich vernünf- 
tige Leute bielen?

Habén denn die Tabakverschleisser gar keinen 
Sinn tűr ihre ureigensten Interessen? Sind sic 
denn nicht selbstandig genug, um jeden der- 
artigen Versucb, sie zum Verkaufe eines 
Artikels zu zwingen, energisch zurückzuweisen ? 
Ist denn dér Trafikant dér Diener diesel- spe
kulatívon Leute, die nichts anderes bezwecken 
wollen, als durch die Zeitungsreklame auf den 
Gonsumenten derart zu wirken, d as3 dér T ra
fikant nichts anderes ist, als ein Autómat, dói
dén gewünschten Artikel gégén Einwurf eines 
Geldstiickes verabfolgt ? Es w&re wahrlich schon 
an dér Zeit, dass die Trafikanten solche un- 
verschámte Zumuthungen mit Entrűstung zurück- 
weisen.

W er einen Artikel inserirt, ohne seinen eigenen 
Namen zu nemien, wer somit die Trafi lantén 
zwingen will, einen solchen Artikel auf Láger '

zu nchm en, dér werde boykottirt. Wir 1 altén es 
für eine Schmach, wenn sich k. u. labakver- 
schleisser dnzu hergeben, dass mán ohne sie 
zu befragen, ohne sich um ihre Einwilligung ?u 
kümmern, in ihre Namen Poklámé maciit, fúr 

, m itunter solchen Artikeln, die keineswegs es 
; verdienen, dass mari sich mit ilinen abm uht, 

dass mán das Publikum  damit beschwindelt. 
W ir könnten eine ganze Serie von Artikeln 
herzfihlen, die nicht den zehnten Theil an 
YVerth besitzen, um welchen sie verkault 

! werden.
Und das alles soll dér T rafikant auf Commando 

in den Verschleiss bringen, blos aus dem 
Grunde, weil ein oder dér andere Fabrikant 
das Publikum mittelst Reklame für sich zu 
gewinnen suclit.

In dér T hat küm m ert síeli dér Fabrikant, 
ja  nicht einmal dessen Agent, um die Kund- 
schaft des Tabakverschleissers. Er rechnet schr 

1 schlau und leider bisher mit Erfolg, dass dér 
> Verschleisser, bei dér geringsten Aussicht etwas 
I zu verdienen, ihm selber nachláuft. A nslatt, 

dass dér Verschleisser aufgesucht und mit 
Kredit überschültet wird, sucht dér Verschleisser 
ihn auf und tragt bei Bcstellung sofort sein 
Geld Ilin, als ob er M ünzdukaten kanton 
würde.

Mán vergisst dabei ganz darauf, dass es sich 
um einen Artikel handelt, dér den Fabrikanten 
60 und 70 Prozent einlrügt und dér Fabrikant 
demnach jede n u r erdenkliche Konzession dem 
Verkauler seiner W aare zu maciién in dér Lage 
ist. „Zu habén in allén Tabaktraliken !“ , diese

Keklambeifügung sei daher für sümmtliche 
Tabakverschleisser eine M ahnung, gerade einen 
derart angepriesenen Artikel n icht auf Láger 
zu nohmcn. HotTonIlicli w erden dics nunm ehr 
auch sftmm'liche Verschleisser beherzigen.

Vermischtes.
Tabak-lnduslrie Kalander. U nter diesem Tilel 

ersclven dieser Tagé irn Verlage von Sehulze 
.V-Cornp. ein stattliches B űndclvn, das all (lenen, 
dió m it dem Tabak, sei es aul' dem  Gebiete des 
I landels oder dér Pabrikation, ni irgend welche 
Beriilirung kommen, willkommen sein dürfte. 
Verfasst von dem, als Facbsclnil'tstelli r vortheil- 
liaft bekannten R edakteur dér „T abak-Z eilung1-, 
Dr. ü u stav  Lewinstein in Berlin, ist dér Ínhalt 
dieses Kalenders derart geschmaekvoll zusam- 
mengeslellt, dass w ir ilin als eine anziehende, 
belelirende Lektűré bctracliten können, d ieJedem  
Neues und Interessantes zu erzűhlen weiss. Nebst 
dem K alendárium  und praktischerw eise beige- 
bundenen NotizbISltern, entlutlt d as Buch aul- 
s iilz e ü b e r: „Die Tababakspflanze", „D ie Tabak- 
kultur und die Behandlung ilos T abaks“ , „Die 
T anakkullur im Deutschen R cich“ , „Die Tabak- 
produktion dér E rde“ , „D ér T abakliandel", „Die 
Z igarrenlabrikatiori", „Die T abakbesleuerung  in 
verschiedenen S taa len" u. s. w. Keuilletonistisebe 
Beilröge, w ie: „Meine erste  Z igarre“ , „VVarum 
rauchen v/ir?u, wie aucli Tabellen über die ver- 
scbiedenen Münz-, G ew ischtes-,S tem pel-, I'Yaeht- 
und Poslverhlillnisse bilden den Scliluss des nett 
ausgestaHeten BAndchens, das in allén Buchhand • 
lángon zu habén ist.

H ilL rcdaktcur: Ferdlnaml Heitat

N a g y -  é s  k i s t ö z s d é k  f i g y e l m é b e !

Pojatzi Fl. és Társa
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőségiteknek elismert gyufa-gyártmányaikat, és pedig úgy kénes-, mint különösen szalon-gyufájokat. 
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek es rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

llfillennium-g'yuía,
Magyar korona-svvdgyu fa,
Magyar Ilonvédsznbor-gyutii,
K r o k o « l i l - j j y u f a  és
M a g y a r  I m p e r is i l - j v y u i i i  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar 

államférfiak arczképeivel diszítvék.
R*I»s-}C>'uf« dobozokban es csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergben intézni. A legolcsóbb át tételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. Budapest és közvetlen környéke részére VII., Rombach-utcza 8. szám  
alatt van raktárunk. ,

P o ja tz i  Fl. e s  T a r s a
cl kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai 

DEUTSCH-LANDSBERGBEN Graz mellett.

In  <len G r o s s -  un<l K l e i n t r u í i k e n  w e r d e n  neueste iiH  z i iu ie iN t  v e r l n n j j t :

Patentirte TTJ1 >ITEK-S1 TTZE, 
P a t e n t i r t e  ( )LYM 1 ’- S l ’i T Z E

leiner dtts wclilierüliinte echt französische Zigarrettenpapier

„ L A  C O C A R D I U

/ ii heziehiui durch

J. K L A SSO H N  & COMP. B U D A P E S T ,
A r a n y  J á n o H - u t c z a  2 o .

Ny. Kckstein Hernttt HmlRpeRt, Király-tiLcsn 47.
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