
A MAGYARORSZÁGI NAGY-ÉS KISTŐZSDE TULAJDONOSOK 
SZAKKÖZLÖNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE.

----
K IAD Ó TU I.AJD ON 0 8  ÉS FELELŐ S SZER K ESZT Ő :

H  A T S  E K  A D O L F .

TARTALOM . A dohánytézsérok uj egylete. — A fogyasztás többletének előmozdítása automaták által. — A föelárusitók viszonya a magv. kir. szab. 
Osztálysorsjáték igazgatóságához. — Vegyesek. -^Ajánlati hirdetmény.

Szerkesztősig ős kiadóhivatal:
lapest, VII., Károly-körut 7. sz
* az előfizetési összegek, valamint u 

kéziratok küldendők.
’i / I z e i é  f i i  á r  f é l  é r r e  6  k o r o n a .  

ő / . l r a to k  n e m  le s z n e k  v i s s z a a d v a .

J í lö f l» e lé M l á r  f é l  é v r e  Sí k o r o n  

Előfizetni csak fél évenkint lehet.

A dohánytőzsérek uj egylete.
A kővetkezőkben adjuk közzé azokat 

a röviden összeállított alapszabályokat, 
melyek hivatva lennének az újonnan ala
kítandó egylet czélja s hivatása felöl kellő 
felvilágosítást nyújtani. Magától értetődik, 
hogy az itt elősorolt adatok csak vázlata 
annak az épületnek, a melyet felállítani 
akarunk és egyelőre csak az az értékük, 
hogy a jelzett pontok a legközelebb össze
hívandó közgyűlésnek tanácskozása tárgyát 
képezzék. Midőn tisztelt olvasóinknak ezen 
vázlatot bemutatjuk, reméljük, hogy azon 
tözsérek, a kiket az újonnan létesítendő 
egylel létrejötte érdekel, bennünket az 
egyes pontok iránt táplált véleményükről 
értesítenek.

1. A m. k. dohánykisárusok országos 
szövetkezetének czime alatt Budapest szék- 
helylyel egy egylet alakul.

2. Ennek a szövetkezetnek lehet tagja 
minden dohánykistözsér és minden do- 
hánykistözsérnö, a ki Magyarország terü
letén üzletet folytat.

3. A szövetkezet kővetkező feladatokat 
teljesít:

a) a hivatás tisztességének emelését 
és az együvétartozandóság önérzetének 
em elését;

b) egy syndikatus megalakítását, a 
mely hivatva volna a tözséreket ingye- ] 
nes jogké| mseletben részesíteni és 
azokat minden alkalommal a lözsde- 
iigyekben a pénzügyi hatóságnál költ
ség nélkül képviselni;

c) egy hitelegyletnek felállítását, a 
mely viszonosság alapjára fektetve, 
olcsó kölcsönt adni és a takarékosságot 
fejlesztve, a betéteket, ngy mint a posta
takarékpénztárak, átvenni hivatva volna.

Hogy ha ezen szándék nehézségekbe 
ütköznék, akkor a szövetkezet gondos
kodik arról, hogy egy már létező bilel- 
egylettel e tekintetben megállapodásra 
jusson ;

cl) a tözsérek érdekeit olykép kép
viselni, hogy a hivatásuk keretébe való 
és szükségesnek mutatkozó újításokat 
megbeszélje s illetékes helyen előter
jeszthesse.
4. A szövetkezet igazgatását ellátják :

a) az elnök és annak helyettese;
h) a 12 tagból álló választmány;
c) a felállítandó jogvédelmi syndi

katus.
5. A tagsági dij alapítók részére éven- 

kinti 12 koronában állapittatlk meg, mely 
dij elöleges negyedévi részletekben tör
lesztendő.

(5. Alapítási dij fejében egyszer és 
mindenkorra 10 korona fizetendő.

A kistözsérek országos szövetkezetének 
megalakítását ezélzó indító okok a most 
röviden körvonalozott pontokban foglaltat
nak. Bár igenis szükséges, hogy alakítá
sának sürgős szükségességét motiválva 
újra azokra visszatérjünk, a melyek a 
tözsérek szövetkezését mint egyedüli esz
közt megjelöljék s hivatva volnának azon 
nehézségeket és hiányokat elodázni, a 
melyek a tözséreket ez időszerűit érik.

Mindenekelőtt azon körülményt kell 
konstatálnunk, hogy a tözsérek hivatása 
ez időszerűit a legcsekélyebb számban 
képes megélhetésüket tevékenységük da
czára biztosítani. Hogy ha nem is elfo
gadható, miként Magyarországon létező 
42000 tözsér kizárólag e hivatásából meg
élni tudna, mégis meg kell említenünk, 
hogy azok százaléka, a kiknél ezen eset 
előfordul, ez időszerűit alig 1%-ot tesz 
ki, tehát oly elszomorító tény, hogy ezt 
bővebben megbeszélni fölösleges, mert 
maga a tény eléggé beszél. A dohány- 
tözsdeosztályl arra képessé tenni, hogy 
ennek hivatásszerű teljesítése az illetőnek 
legalább kenyeret adjon, egyedül a szövet
kezet volna hivatva, a mit annál könnyeb
ben lehet elérni, mert e tekintetben az 
illetékes felsőbb helyen is teljes igyekezet 
mutatkozik ezen a téren javításokat esz
közölni. Többi között látjuk, hogy a jelen- I 
légi dohánytözsdei viszonyok között van [ 
sok, úgy a hivatást, mint az egyesek érdekét 
károsító befolyás, a mely majdnem teljes 
veszedelemmé nőtte ki magát. Sem a 
közönség, sem a hatóságok, sem azon 
kereskedők, a kiknek czikkeit a tözsérek 
vételre kínálják, nem mutatnak a tőzsde 
iránt annyi érdeklődést, a mennyit az 
illető igényelhetne.

Röviden mondva, a dohánytözsdét oly 
jelentéktelen üzletnek tekintik, hogy azt, 
a ki vezeti, nem is nézik egyenrangúnak 
a többi üzlettársakkal. Ennek folytán a 
dohánytözsért a közönség semmibe sem 
veszi, a hatóságok részéről pedig, a mint 
ezt utóbbi időben nem egy esetben ta
pasztaljuk, meg sem hallgatják és a mi 
a dohányzási eszközök és papirhüvelyek 
gyárosait illeti, azoknál a dohánytözsér 
oly kérőnek vételik, a kinek az áru meg
állapított ár mellett eladásra adatik, a nél
kül, hogy az illető, kereskedő létére, mert 
ö is az, jogait érvényesíteni tudna.

A dohánytözsér, mint ilyen, kell hogy 
keresetképes legyen, kell hogy az ö hiva
tása figyelemre méltassák, kell hogy vele 
mint oly tényezővel számoljanak, a kinek | 
mindenütt, a hol az ö érdeke ezt kívánja, 
beleszólhasson, tehát kell, hogy magának ; 
egy oly pozicziót biztosítson, a mely öt i 
feljogosítja, hogy a többi hasonhivatá- 
suakkal szemben egyenrangú legyen. Es

hogy ezt elérhesse, csak egyetlenegy 
szer van s ez a szövetkezet, a mely az 
összes erőket magában foglalja. Az egy
séges nagy egész képes úgy a hivatásnak, 
mint az egyeseknek mindazt megszerezni, 
a mi eddig tőle elvonatott. Mégis különös 
jelenség, a mely itt nyilvánul, hogy egy 
üzletág, a mely a legszorgalmasabban 
dolgozik, a mely a legcsekélyebb haszon
nal kell hogy megelégedjék, semmi tekin
tetben elismerésre nem méltattatik. Míg 
ma is az az előítélet uralkodik, hogy ezen 
hivatáshoz sem előkészület, sem vagyon, 
sem magasabb kvalifikáczió nem szük
séges. Ó mily alaptalanok ily állítások, 
s mily káros befolyással vannak azokra, 
a kik a m. k. dohánytermékekkel való 
kereskedést de facto olyannak tekintik, a 
milyennek lenni kellene, t. i. mint kicsiny
kém elárusitást, a mely pontosan s rend
szeresen kell hogy kezeltessék. Ezen fel
hívásunk tehát ilyen fajta kis-dohány- 
tőzsérekhez van intézve. Az egylet esetleg 
nélkülözheti mindama elemeket, amelyek 
másképen gondolkodnak. A ki azonban 
a mi nézetünknek hódol és a ki hivatá
sának él, az sorakozzék zászlónk körül.

A fogyasztás többletének elő
mozdítása automaták által.

A szivarok és szivarkák tagadhatatlanul első
rangú fogyasztási czikkok és bár szükségességük 
nyilván jelentkezik, m indam ellett könnyen nél
külözhetők. Míg ellenben a tápezikkek sokkal 
nagyobb fontossággal bírnak, m iután m int élelmi 
szerek nem nélkülözhetők, a  mi a szivar és szi- 
varkáknál nem a z a z  eset. Az em ber akkor gyújt 
szivarra, a m ikor van és a legszenvedélyesebb 
dohányzó is képes nélkülözni azt, akkor, hogy ha 
annak beszerzése nagyobb áldozatokba kerül. 
A kényelem a dohányzónál oly kiváló szerepet 
játszik, hogy a legritkább esetben látja el m agát 
valaki nagyobb készlettel többre, m int egy pár 
ó rá ra  vagy legfeljebb egy napra. Még a leg
gazdagabbak közölt is a legkevesebben tartanak 
otthon készletet, annál kevésbé létezik oly ember, 
a  ki zsebében egész szivarkészletet hordana. 
Ezen körülmények ugylátszik voltak előbbi idők
ben a  dohány-egyedáruság vezetőségére irány
adók, a mennyiben egyfelől arról gondoskodtak, 
hogy lehetőleg sok tőzsde létesüljön, másfelől, 
hogy az éjjeli clárusitásra  m eghatározott órák 
betartassanak, valam int vasár- és ünnepnapokon 
a tőzsdék nyitva legyenek.

Ezek az újabb kor vívmányai részint törvények, 
részint a  szükség parancsolta hygienikus intéz
mények által teljesen megváltoztattak. A tö r
vények rendelik az üzletek vasárnapon való 
zárva tartását, mig a hatósági, m int a  magán 
orvosok hygienikus szem pontból szigorúan tilt-
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ják a 14 órán túli munkálkodást, beleértve az 
éjszakát is, m iáltal a dohányzók kényelme 
m indenesetre sokkal korlátoltabb, a mennyiben 
az újabb dohányzó generáczió nem ritkán az 
éjszakát nappallá változtatja és Így a szivarokhoz 
nehezebben és sokkal drágábban jut. Az utczai 
és kdruti közönség, a  mely éjjel véletlenül nem 
a  kávéházból vagy vendéglőből jön, úgy a  szi
varokat m int a  szivarkákat nélkülözni kény
telen, teliát oly körülmény, a mely a  fogyasz
tásra  hátrányos körülményekkel jár.

Mily másképen alakulnak majd ezen körül
mények, ha a szivarautom ata az élénk forgalmú 
körutakon és utczákon éjnek idején működni 
fog.

Tegyük fel, hogy a főváros területén éjnek 
idején 300 au tom ata állana a  közönség rendel
kezésére és ezek mindegyike naponta 50 koro
nát venne be, ez esetben a  fővárosban magában 
a napi fogyasztás 1500 koronát, egy évi fogyasz
tás pedig 450,000 koronát eredményezne, a 
mely összeg tényleg fogyasztási többletnek 
tekinthető, azon okból, m ert a  szivarok s szivar- 
kákhoz könnyen lehetett jutni. De ez még m in
dig semmi. A vidéki városokban, a  melyekben 
az éj beálltával szivar és szivarkára szert tenni 
nem lehet, ezekben a  többletfogyasztás még 
magasabb százalékban nyilvánulna. A vidéken 
tulajdonképen vasár- és ünnepnapok azok a 
napok, a melyeken liatal és öreg, gazdag és sze
gény egyaránt a  dohányzás élvezetét megkívánja, 
í'.s épen ezeken a napokon az elárusitás aka- j 
dályokba ütközik, a  mennyiben ott úgy a városi, 
m int a rendőri közegek az üzletek nyitva tar
tásá t szigorúan ellenőrzik, m iért is valódi meg
váltásként kellene üdvözölni azt az időpontot, 
a  midőn a  szivarautom ata, a  melynek műkö
dését em ber meg nem  gátolhatja, üzembe helyez- í 
telnék. Ezáltal azonban a  mi átlagos szám ítá
sunk szerint a  fogyasztás évente legalább egy 
millió koronái eredményezne, tehát oly összeget, 
a  mely jelenleg teljesen kárba  vész.

Egyébként, hogy a  többletfogyasztás szivar- 
autom aták felállítása, által eléretik, azt épugy a 
szakemberek, m int egyszerű észjárású em berek 
elismerik. Ma az üzletm üvészet egyedül abban 
nyilvánul, hogy mindenkinek, a  ki egy fogyasz
tási ezikkre utalva van, azt neki lehetőleg ked- 
vezőleg hozzáférhetővé s kényelmessé legye, í 
m iután m ost az egész világ kényelemre van be
rendezve. liégen elm últak azon idők, a midőn 
az em berek m ás gondol nem ismertek, m int 
azt, hogy minden szükségletüket annak idején 
beszerezzék. Ma első sorban mindenki gon
doskodik saját keresetéről s m iután ez nem 
épen a  legkönnyebb dolog s fáradságba kerül, 
a  kevésbé szükséges dolgokat csak akkor szerzi 
be, ha tényleg reájuk szorult. Méltányosság nem 
követelheti, hogy a tőzsérek, bár a szükség erre 
vall, egész éjszakákat áldozzanak és azt az egy 
pár ó rát is éberségnek szenteljék. Tehát egész 
biztonsággal előre lehet mondani, hogy a  vasár
napi szünet behozatala a tőzsdeviszonyokra nagy 
befolyással leend, ha  a  kívánt fogyasztási ered
mény ezáltal eléretik. De maguknak a  dohány- 
tőzséreknek is megnyílik az a kilátás, hogy 
munkájuk nem lesz oly fáradságos, mint 
eddig s anyagi siker sem lesz kicsinylendő. A 
mi feltevésünk, mely szerint a  többletfogyasztás 
a  szivarautom alának első évbeni működését m ér
legelve 1 ‘/a millió koronára előirányoztalott, 
könnyen m egütné az t a  számol, a mely m int 
nyereségtöbblet a  tőzsérek javára  esnék. Szóval, 
ezekre való tekintettel megérdemli a szivarauto
m ata, hogy kedvezően fogadtassák.
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A föelárusitók viszonya a magy. 
kir. szab. Osztálysorsjáték igaz

gatóságához.
A következőkben adjuk az em litett szabá- | 

lyoknak kivonatát:
A z igazgatóság által a föclárusitólc részére 

eszköelcndö sorsjegy-átutalás mindenkor csak egy 
sorshúzásra történik, és sorshúzásról sorshúzásra 
megújításnak van alávetve, kölcsönös megegyező 
akaratnyilvánítás utján.

A megújítási sorsjegyek kiadása, illetőleg szét
küldése rendszerint az előző osztály húzásának 
befejezése után történik. A sorsjegyek kiszol
gáltatása előtt az előzőleg esedékessé váll egyen
leg (saldo) az igazgatóságnak kiegyenlítendő.

A föelárusitók szigorúan köteleztetnek a  sors
já ték  tekintélyét mindig és mindenben megóvni, j 
különösen pedig körleveleikben, levelezéseikben \ 
stb. minden túlzástól és nem telen reclamtól 
tartózkodni, általában pedig a közönséggel szem
ben a  legnagyobb előzékenységet tanúsítani.

A föelárusitók gondoskodni tartoznak arról, 
hogy az alelárusitók, ill. a  játékosok, az összes 
osztályok nyerő-sorsjegyeit nekik beszolgáltassák. ; 
E sorsjegyeket aztán a  föelárusitók szám lajstrom  
kíséretében az igazgatóságnak szolgáltatják be. 
Az igazgatóság e beszolgáltatástól teszi liiggővé ' 
a  föelárusitók követeléseinek kifizetését, — tekin
tettel lesz azonban esetleg előforduló rendkívüli 
körülményekre.

Az elárusítók szigorúan köteleztetnek a ter
vezel határozm ányainak és jelen ügyviteli sza
bályoknak pontos betartására. Az igazgatóság 
esetleg kénytelen lenne pénzbüntetéssel, vagy 
az elárusítói engedély (részbeni vagy egészben 
való) visszavonásával sújtani az oly elárusítót, ki 
szabálytalanságot vagy visszaélést követne el, a 
sorsjáték tekintélyének megvédését ezélzó igaz- j 
gatósági rendelőtökkel szemben.

Vegyesek.
Személyi hírek. (Iraenzenslein Béla pénzügy- 

miniszteri állam titkár u r nyári utazásából a 
fővárosba visszaérkezett.

Az osztálysorsjáték sorsjegyeinek szaporítása.
A m int értesülünk, az osztály sorsjáték sorsjegyei
nek szám át 2000 drbbal akarják megszapori- 
lani. Mi ugyan közöljük e hirt, de nem hisszük, 
hogy a m. kir. pénzügyi m inisztérium  a sors- 

1 jegyek számának szaporítását megengedné. A 
hátrány, — mely ebből, ha (íz valósulna s a  sors- 

! jegyek szaporítása megengcdtelnék. a kisáru- 
I sokra háromolna, kiszám íthatatlan.

Egy gyakorlati intézkedés. A budapesti fő- 
és székvárosi m. kir. pénzügy igazgatóság múlt 

i napokban a kér. pénzügyőri biztosok utján 
i körrendeletét bocsátott ki a dohány-kistőzsdék- 
1 hez. Ezen körrendeletében értesíti a dohánv- 

kistőzsdéseket, hogy a «1 lunnia* szivarka gyorsan 
nem készülhet s ez okból csak nagyon gyéren 

| bocsátható forgalomba, tehát ezt a  szivarka- 
| nem et mindaddig nélkülözniük kell. inig abból 
| a  megfelelő készlet elő nem állitlatik. Mi ezen 
! körrendelet tartalm át csak megnyugvással vehet- 
í jük tudomásul, m ert arról tesz tanúságot, hogy 

a fő- s székvárosi m. kir. jiénzügyigazgatóság 
Gászncr kir. tanácsos pénzügyigazgató vezetése 
a latt éber figyelemmel kiséri mindama nehéz
ségeket, a melyek a dohányelárusitás terén jelent
keznek. Ebből az indokból is intézzük a mk. pü. 
igazgatósághoz azon kérelmünket, m iszerint intéz
kedni méltóztassék, hogy a  dohányraktár mind
addig, inig a  llunnia-szivarkákból megfelelő 
készlete nem lesz, egyetlenegy dohány-nagy- 
tőzsérnek sem bocsásson készletet elárusitásra.

ScgédRKerkcHztö: Heltai Nándor.
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Ajánlati hirdetmény.
A deési in. kir. pénzügyigazgatóság részéről 

közhírré tétetik, hogy a felmondás folytán ü re
sedésbe jö tt bethleni dohány nagyáruda keze
lésének biztosítása végett írásbeli ajánlatok 
utján 1898. évi szeptember hó 28-án, d. c. 9 
órakor ezen pénzügy igazgatóság hivatalos helyi
ségében versenytárgyalás fog tarta tn i. Az írás
beli ajánlatok 1898. évi szeptem ber hó 27-én. 
déli Iá óráig a pénzügyigazgatóság főnökének 
személyesen vagy posta utján benyújtandók.

Az ajánlat tárgyát csak a dohányforgalom  
után já ró  tőzsdij képezi. A jogosítvány elnye
résére annak lesz kilátása, a ki a százalékok
ban kifejezendő legkisebb tőzsdijt követeli. Az 
eddigi dohánynagyárus, ki egyszersmind a  bélyeg- 
és váltólirlapok eladását is 1 */l0 °/0 tőzsdij 
m ellett eszközölte, a dohánynagyáruda keze
léséért a közönséges anyag nagybani elárusitása 
után 1-2%, azaz egy egész kettő  tized °/0-lék 
tőzsdijt élvezett. A dohánynagyáruda 1897. 
évi nyersforgalm a a nagyárus által kicsinyben 
eladott mennyiségen kívül a közönséges anyagot 
illetőleg 29IJ45 Irt 48 kr.. bélyeg- és váltóürla- 
pokban 4b72 frt és 80 krt te tt ki. A nagyáruda 
kezelésével a  bélyeg- és váltólirlapok eladásá
nak kötelezettsége 1#/I07 0 eladási jutalék élve
zetével van egybekötve. Az összes dohány
anyag a kolozsvári m. kir. dohányraktárból lesz 
beszerzendő.

A vállalkozó a dohánynagyáruda kezelését 
1898. évi novem ber hó 1-én átvenni köteles, s 
m ár ezt megelőzőleg a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelőkig 8 napi tartalék-készletet 900 frt 
értékben beszerezni, s folyton érintetlen teljes
ségében fentartani, ezenkívül a napi szükséglet 
igényelte anyagkészletet is beszerezni. A pályá
zók kötelesek bánatpénz fejében a  fent meg
jelölt csonkithatlan dohányanyagkészlet érlék- 
5;szegének megfelelő 10°/0 azaz 90 forintot 
(kilenczven) a deési m. kir. adóhivatalnál kész
pénzben vagy állam papírokban esetleg állami 
biztosítékul elfogadható más értékpapírokban, 
melyek azonban a tőzsdén jegyzet érték 
20° o-áiiuk levonása m ellett fogadtatnak el, püi 
letétbe helyezni, az arró l szóló eredeti nyugtá- 
a fenntebb m eghatározott nap déli 12 óráig 
benyújtandó 50 kros bélyeggel ellátott lepecsé
telt és sajátkezűkig aláirt ajánlataikhoz mellé
kelni és m agát az igy ellátott a jánlato t követ
kező czim a latt: «Ajánlat a Hetiden községben 
megürült dohánynagyáruda elnyerése iránt* a 
deési m. kir. pénzügy igazgatóság főnökének saját 
kezéhez beküldeni vagy átadni. Az ajánlatok
ban a követelésbe vett kezelési dij °/0-ban 
számmal és betűkben tisztán kifejezendő és az 
ajánlatokhoz egyúttal a m agyar honosságot, a 
magyar nyelv tökéletes bírását, polgári és 
vagyoni állását, továbbá az erkölcsi kifogástalan
ságot igazoló bizonylat, végül kereszt illetőleg 
születési levél is csatolandó.

A ján la ti m inta. Alulirt késznek nyilatkozom 
a Hetiden községben a deési m. kir. pénzügy
igazgatóság által alkalm asnak talált helyen a 
m. kir. dohánynagyárudál az előttem ism eretes 

| e részben fennálló szabályrendeletek pontos 
; m egtartása m ellett %  szóval száz-

téli tőzsdij élvezete m ellett elvállalni és a  ver- 
! senytárgyalási hirdetményben foglalt illetőleg 

abban felem lített határozatoknak m agam at fel- 
! tétlenül alávetem. Kelt

A ezimlapon. «A Hetiden községben m egürült 
: dohánynagyáruda átvételére*.

Deésen 1898. augusztus 2b.
M . kir. Pénzügy igazgatóság.
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Dér neue Trafíkanten-Verein.
lm Nachstehenilen veröffentlichen wie 

den Entwurf élne a in aller Kiirzc z u- 
sammengefassten Slatiites, welcher über 
den Zweck und die Ziele des ucuzube- 
gründenden Vereines Aufschluss gébén 
soll. Selbstverstiindlieh sind die hier an- 
geführten Daten blos die Uinrisse des 
Gebaudes, welches errichtet werilen soll, 
und besitzen dieselben vorlaufig nur 
jenen Werlh, wonach die einzelnen Punktc 
den Gogenstand dér Berathuug bei dér 
demnachst einzuberufenden Versanurdung 
bilden sollen. Tildém wir nuu unseren 
geschatzten Lesem diesen Entwurf unter- 
breilon, hoffen wir, dass diejenigen Ver- 
schleisser, welehe das Zustandekommen 
des neuen Vereines interessirl, uns über 
die einzelnen l’imkle ihrc Meimmgs- 
abgabe mitlheilen werden.

1. Unter dem Titel „Landesverband dér 
k. unt). Tabak-Kleinverschleis8er“ wird ein 
Véréin begründet mit dem Sitze in 
Budapest.

2. Milglied des Verbandes kaim jeder 
Kleintrafikant und jede Kleintralikantin 
werden, die in Ungarn ihr Geschilft aus- 
üben.

ti. Dér Vorband slelll sieti zűr Aufgabe:
а) Die Holmiig dér Slandesehre und 

die Förderung des Bewusstseins dér 
Zusanm lenge hörigkeit.

б) Die Errichtung eines Syndikates, 
welches den Verschleissern cinen un- 
entgeltlichen Beehtssclmlz bieten und 
dieselben in allén Angolegenheilen, 
welehe den Verscldeiss betrelTen, vor 
den Finanz-Behörilen kostenlos ver- 
treten wird.

<■) Die Errielitung eines Kreililver- 
eines, welcher auf Gegenseitigkeit be- 
ruhend, biliige Darlchen ertbeilen und 
die Sparsamkeil lorderiid, Einlagen, 
gleicli den Postsparkasson, übernehinen 
wird. Sollte dicse Absicht auf Schwierig- 
keiten slossen, so wird dér Vorband 
ilafür Sorge tragen, itass mit einer dér 
besteheiiden ICreditgenossenschaften ein 
daruul' bezügliches Abkommeii getroflen 
werden wird.

d) Die lnteressen dér Traíikanten in 
dér Weise zu vertreten, dass die dem 
Berule nützlich scheinenden Neuein- 
richlungen besprochen und kompe- 
tenten Ortes unterbreitel werden kőimen.
4. Die Leitung des Verbandes bc- 

sorgen:
u) dér Prasiilent und dessen Stell- 

veríreter;
It) dér aus 12 Mitgliedcrn beslehende 

Ausschuss;
c) das zu errichtende juristische 

Syndikal.
5. Die Milgliedgebühr für Gründer wird 

mit 12 Krímen jiihrlich festgesolzt, welehe 
Gebiihr vierteljilhrig anlicipando cntriehtet 
werden muss.

ti. Als Gründungslaxe sind 10 Kronen 
ein- für allemal zu enlrichlen.

Die Motive zűr Begründung dieses 
Landesverbandes dér Kleintralikanten 
Ungarns kennzeichnen die in kurzen Um- 
rissen hier bezeichneten l’unkte. Gleieh- 
wohl ist es nothwendig, dass wir, uin 
das dringende Bedürfniss elér Errichtung 
desselben zu motiviren, nochnials auf 
jene Umstande zurückkoinmen, welehe 
cinen Trafikantenverband als einziges 
Mittel erscheinen lassen, die zahlreichen 
Mángel zu beseitigen, welehe dem Berufe 
iler Traíikanten donnáién anhaften.

Vor Allém sei hier des Uinstandes Er- 
wahnung gethan, dass dér Trafikanten- 
Beruf derzeit nur dem allergeringsten 
Theil iler Verschleisser die Möglichkeit 
bietet, bei seiuer Boschaftigung den noth- 
wendigen Unterhalt zu gewinnen. Ist es 
auch nicht anzunehinen, dass die in 
Ungarn existirenilen 42.000 Verschleisser 
sammllieh ausschliesslich von ihrem 
Berufe zu existiren vennögen könnten, 
so muss anderseits darauf hingewiesen 
werden, dass dér Prozenlsatz derselben, 
bei denen ilies dér Fali ist, derzeit kamu 
mehr als 1 Prozent ausmacht, eine 
Thatsache, die so betrübend ist, dass sie 
für sich selber spricht. Aus dem Trafi- 
kanlen-Berufe wirklich cinen solchen zu 
maciién, cinen Borul', dér zumindest 

\ cinéin nahmhaften Theil seiner Anhilnger 
Brot verschaffl, das soll die Aufgabe des 

{ neuen Vereines bilden, eine Aufgabe, die 
umso leichter zu erreichen ist, als auch 
Imiién Ortes das Bestreben vorliegt, nach 
dicsér Richtung bili Verhessemngen vor- 
zunehmen. Des Ferneren erblicken wir 
in den ilermaligen Verschleissverhaitnissen 

j eine solcli’ grosso Menge von, den Borul', 
sowie den Einzelnen scliwer schadigenden 
Einllüssen, die geradezu sich zu einer 
Kalamital herausgebildet habon. Weder 

j  das Publikum, noeh die Behörden, nocli 
jene Geschaflsleule, welehe ihre Ariikéi 
in den Verschleisslokalen zum Verkaufe 

| IT;i 1 haltén, bringen dem Verschleisser 
| jenes Inleresso enlgegen, welches er be- 
) anspruehen kaim und muss. Maii bilit, 

kurz gesagt, die Tralik für ein ganz 
nebensachliches Gescbiifl und ilenjonigen, 
dér sie führt, keineswegs gleichwerlhig 
mit jellem andereii Geschaflsinaim. In 
Folge dessen wird dér Verschleisser vöm 
Publikum nicht geschiitzl, von den Be
hörden, wie dics in letzter Zeit nicht 
selten dér Fali war, nicht gehörl unil 
was die Fabrikanlen von Raucbrei|uisiten 
und Papierhülsen betrilft, so gilt bei 
ilinen dér Tralikanl als cin Boté, dem 
maii Waaren zum Verkaufe, zu cinem 

j  festgesetzten Preise übergibt, ölnie dass 
derselbe ilabei seine Reclite als Geschülts- 
niann, iler er auch ist, gellend maciién 
könnte.

Dér Tralikanl, als solcher, will er er- 
werbslabig gemacht werden, will er, dass 
sein Beruf respektirt werile, will er, dass 
mán mit ihm als mit einem Faktor rech- 
nel, dér überall ein VVörtchen dreinzu- 
reden hat, wo es seine lnteressen er- 
heischen; er muss darun gehen, sich

eine Position zu erringen, die ihn gleieh- 
stelll mit allén anderen Berufsklassen. 
Um das zu vollbringen, gibt es nur ein 
einziges Mittel, und ilas ist dér Verband, 
dér sammtliche Krafte in sich vercinigt. 
Ein geeinigtes, grosses Ganzé vermag dem 
Berufsstande, sowie dem Einzelnen all 
das zu erobem, was ihm gegenwartig 
vorenthalten wird. Ist es doch ein ganz 
besonderes Verhangniss, welches da ob- 
waltet, indem gerade derjenige Beruf, 
dér am fleissigsten arbeitet, dér die ge- 
ringsten Früchte einheimst, nach keiner 
Richtung hin einer Anerkennung theil- 
haftig wird. Noch heule gilt das Vorurtheil, 
dass mán zu diesem Berufe weder Vor- 
bildung, noch Vennögen, noch irgend 
welehe Qualilikation zu besitzen braucht. 
0, wie grundfalsch sind solehe Behaup- 
tungen und wie sehr schiidigen sie Die
jenigen, welehe den Hantiéi mit den 
k. míg. Tabakprotlukten de facto als das 
betrachlen, was er sein sollte, als einen 
Detailhandel, dér in praziser, ordnungs- 
massiger Weise betrieben werden muss. 
Unser Apell richtet sich delin auch an 
diesen Theil dér Kleintralikanten. Dér 
Véréin kann auch fiiglich allé jene Ele- 
mente entbehren, die anclers denken. 
Wer aber unseren Standpunkl theilt, 
ivem dér Beruf etwas gilt, dér schaare 
sich um misére Faluié !

Die Vermehrung des Consums 
durch den Zígarren-Automaten.
Zigarren und Zigaretten, cin Consumartikel 

ersten Hanges, sind trotz des Bodürfnisses, 
welches unstreitig vorhanden, gleichwohl leicht 
zu entbehren. W ührend andere Consumartikel, 
wie es zum Beispiel die Nahrungsm ittcl sind, 
für sich insoferne eine hOhere VN'ichtigkeit 
beanspruchen diirfen, woil sie als Lebensmittel 
nicht entbehrt werden können. ist dies bei 
Zigarren und Zigaretten nicht dér Fali. Mán 
ran d it eine Zigarre, wenn inán sie hat, und 
selbst dér leidenschaftlichste B aucher versagt 
sich den Genusa, wenn ihr Erlangen grüssere 
Schwierigkeiten verursacht. Die Bequemlichkeit 
spielt sogar bei dem B aucher eine solcli wich- 
tigc Bolle, dass e r  in den allersellenslen l'illlen 
si<*h einen grösseren V orrath anschallt. als für 
S tandén, oder höclistens einen 'Pag. Es gibt 
nur sehr wenige Fente, selbst un ter den reich- 
sten, die zu llause ihron Z igarrenvorrath habén, 
ganz gewiss gibt es aber gar keinen Mcnschcn, 
dér einen Zigarrenvorrath bei sich in dér Tasehe 
tritgt. Diese Dmstilndo scheinen es auch gewesen 
zu sein. welehe jede Tabakm onopol-Leitung dazu 
bcwogen hallen, für indglichst viele Verschleiss- 
stellen einerseibs, anderseits für die zum Vor- 
kaufe bestim m ten N achtstunden einzutreten, 
ferner auch für das Offenhalten dér Traliken 
an Somi- und l’eiertagen.

Das Alles hat nun die Neuzeit, tlieils durch 
Gesetze, tlieils, bestim m t durch die Nothwen- 
digkeit hygienischer M assnahmen, gründlich 
géműiért. Die Gesetze sprechen für das Sperren 
dér Geschílfte an Sonntagen, die hygienischen 
Massnahmen von Seite behördlicher und privátéi’
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Aerzte verbieten energisch eine tilglicho Arbeils- 
zeit von 14 Stunden einschliesslich des Abends, 
und was dic Bequemlichkeit dér R aucher betriITt, 
so leidet sic natürlich darunter, zumal die jüngere 
Raucherwelt nicht selten die Nacht zum Tagé 
maciit, und die Zigarren nur selten und viel 
theurer sich bescliaííen kann. Die Passanten dér 
S trassen und Gassen, welche in dér N acht nicht 
gerade aus cinem KalTee- oder W irthshause 
kommen, mllssen die Zigarre und die Zigarette 
ganzlich entbehren; ein Umstand, dér auf den 
Consum seine sehr nachtheiligen Folgen ausübt.

W ic ganz anders jedoch dtirften sich dicse 
Verhitltnisse gestalten, wenn dér Zigarren-Auto- 
m at in belebteren Strassen und Gassen wíihrend 
dér N acht funktioniren wird!

Nehmen wir an, dass im Bereiche dér llaupt- 
stadt in den Nachtstunden blos 300 Automaten 
zűr Verfügung des Publikums stehen werden 
und jeder dicsér Automaten eine Losung von 
50 Kronen erzielen wird, so ergibt diess für 
die llaupstad t alléin einen Mehrconsum von 
1500 Kronen tiiglich oder pro Jah r eine Suinme 
von 450,000 Kronen, welcher Retrag als fak- 
tischer Mehrconsum betrachtet werden kann. 
zumal derselbe blos aus dem Grunde verbraucht 
wurde, weil die Zigarre oder Zigarette leichl 
erhaltlich war. Doch das ist noch irnmer nicht 
alles. In den Provinzstadten, wo unseres Er- 
achtens nach, die Zigarre und Zigarette nicht. 
selten nach E intritt dér Dunkelheit en tbehrt 
werden muss, kann fliglich auf einen weit 
höheren, verhiiltnissmilssigeren Perzentsatz des 
Mehrconsums gcrechnet werden. Die Sonn- 
und Feiertage in den Provinzorlen. sind ja  
bekanntlich jene Tagé, wo Alt und .Jung, Reich 
und Arm, sich dem Genusse dér Zigarre Ilin 
gibt. D erV erkauf derselbcn stösst insoferne stark 
auf Hindernisse, nachdem dórt die sladtischen 
und polizeilichen Behörden das OlTenhalten dér 
Geschafte mit dér grössten Strenge verfolgen, 
und es künnte als eine wahre Erlösung gelten, 
wenn dér Zigarren-A utómat, dessen Thiitigkeit 
kein Mensch hindcrn kann, in Funktion treten 
würde. Dadurch würde aber, unserer aproxim a- 
tiven Schiitzung nach, aberm als ein Consum 
von zum indest einer Millión Kronen jilhrlich 
erzielt werden, eine Summe, die gegenwiirtig 
ganz entschieden verloren geht.

Dér Mehrconsum durch den Zigarren-Auto
rnaién ist Ubrigcns von Fachleuten und Laien 
langst beurtheilt und anerkannl worden. Die 
Geschiiftskunst von hcute besteht lediglich 
darin, cs allén, bei cinem Consumarlikcl betheilig- 
ten Personen bequem zu maciién, nachdem aucli 
allé VVelt bequem er geworden ist. Die Zeiten 
sind liingst vorüber, wo die Menschen keine 
andere Sorgen kannten, als die, sich recht- 
zeitig alles Nöthige anzuschallen. Mán sorgt 
heute in erste r Reihe für seinen eigencn Erwerb, 
und da dicsér bekanntlich crkiinipft werden 
muss, so resultirt hieraus, ilass mán sich Dinge, 
welche dér Kurzweil oder dem oberlliichlichen 
Genusse dienen, nur dann anschalít, wenn sic 
gebraucht werden. Rilligcrweise kann es jedoch 
nicht verlangt werden, dass die Verschleisser 
aucli die Niichte opfern, um den Consum zu 
földem , wie es aucli ein Gebot dér Nolhwen- 
digkcit erheischt, dass dicse einige Stunden 
in dér YVochc dér Rulie pílegen.

Mit Restim m theit lilsst sich dalier voraus- 
sagen, dass m it Einführung des Automaten 
ein machtigor Umschwung auf dem Gebiete des 
Verschleisswesens insoferne eintrelen werde, als 
dér Consum den wünschenswerthen Umfang 
dadurch zu erreichen vermag. Aber aucli für 
die Verschleisser selbst eröíTnet sich dadurch 
die frohe Aussicht, dass ihre Th&ligkeit nun 
nicht m chr so anstrengend sein werde, wie bis-

her, wie aucli die m aterielle Redeutung nicht ; 
zu unterschatzen ist. Unser Prognostikon, wel- 
ches schon im ersten .lahre dér voraussicht- 
lichen Thiitigkeit des Autom aten einen Mchr- j 
consum von ca. 1 ‘.'a Millionen Kronen profezeil, 
dürfte die Zill’er leicht ergeben, welche dadurch 
für die Kleinverschleisser als Mehrverdienst 
resultiren dürfte. Im Grossen und Ganzén darf 
dóin Zigarren-Automaten, schon mit Rücksicht 
darauf, ein freundlicher Empfang gesichert 
sein.

]> í\ K r u l l .

Die Klassenlotterie-Loose.
Das hier erscheinende Fachblatt die «Klassen- 

lotterie*, welches auf unsere beiden jüngsten 
Artikel Bezug nim m t, veröflentlicht in Nacli- 
stehendem  die folgenden Bestimmungen, welche 
für die Hauptverschloisser in Kraft bestehen:

«Die Zutheilung dér Loose seitens dér Dircc- 
tion an die H auptcollecteure gilt nur iinm er für 
eine Lotterie, und bedarf von Eotterie zu Eotterie 
dér Erneuerung durch beiderseitige übereinstim - 
mende W illenskundgebung.

Die Ausgabe, resp. Versendung dér Erncue- 
rungs-Loose geschieht gcwöhnlich nach beende- 
te r Ziehung dér Vorklasse. Vor Aushündigung 
dér Loose m uss dér vorher faliig gewesene 
Saldo dér Direclion en trich tet sein.

Es wird den H auptcollecteuren zűr strengston 
Pflicht gemacht, das Ansehen dér Lotterie stets 
zu wahren, speciell in ihren VeröfTentlichungen, 
Correspondenzen u. s. w. jede Obertreibuiig, 
sowie umvlirdige Reclame zu unterlassen über- 
haupl dem Publikum in coulantester VVeise 
entgegen zu kommen.

Die Hauptcollecteure habén dafür Sorgo zu 
tragen, dass ihnen von den Untercollectcuren, 
resp. Spielern die Gewinnloose aller Kiásson 
eingeliefert werden, und habén solche ihrerseits 
m it Num m ernverzeichniss versehen, dér Direction 
einzuliefern. Die Direction m aciit von dicsér 
Einlieferung die Auszahlung dér Guthaben dér 
Hauptcollecteure abhüngig, wird jedoch hicrbei 
besonderen Umstilnden Roclmuiig tragen.

Den Collecteuren wird die genaue Befolgung 
dér Plan-Ausführungs-Bestim inuiigen und dicsér 
Rcgulativ-Vorschriften zűr Pflicht gemacht. Die 
Direction würde gezwungen sein, durch Gonven- 
lionalslrafcn, sowie theilweise oder giinzliche 
Entzichung dér Gollectur, Missbrauchcn und 
Zuwiderhandlungon gégén ihre zum  Schutze des 
Ansehens dér Lotterie gegebcnen Verordnungen 
entgegen zu treten .»

Dicse Bestimmungen bcsULLigen in ihrer Ganzé 
vollstandig aIIdas, was wir liber den derm ali- 
gen V'erschleiss dér Loose gesagl habén. Schon 
Punkt I besagt ganz dcutlich, dass die Zuthei
lung dér Loose nur iinm er für eine Ziehung 
giltig ist und dass die Erneuerung des Ver- 
hiiltnisses zwischen dér Direktion und den Ver- 
schleissern von dér E rsteren abhilngt. Dicsér 
Punkt ist es denn aucli, dér unser Misstrauen 
erweckt, indem dicse wichtigste dér Verschleiss- 
verfiigungen in den I Imiden dér Klassenlollcrie- 
Direktion gelegen ist, welche dam it schalten 
und walten kann, wie es ihr gerade bcliebl. 
W ir werden aber aucli dadurch nicht mindéi* 
beunruhigt, wenn aucli das gonannte Fachblatt 
versichert, dass ein Fali, wie dór von mis ge- 
schilderte, bisher nicht vorgekominen ist. Die 
Thatsache, dass ein solcher vorkommen kann, 
gentigl uns vollstandig, um (‘iné Frago auf go- 
setzlichem Wege gelöst zu sehen, die eine 
Lcbensfrage dér Verschleisser bedeutet und über 
die mán nicht einfach zűr Tagesordnung schrei- 
ten kann. lm Uebrigen glaubcn wir nicht feliI 
zu gehen, wenn wir annchm cn, dass die Ab- 

Ncumayoi' Ede, liudupcHt Szoiccson-utc/.a 3ö!

nehm er grosser Ouantitiiten Klassenloose, wie 
es die Bankhiluser und die aus Deutschland 
gekom m enen Loosen-llandler sind, den Bezug 
ihres ganzen Q uantum s Loose für zum indest 
eine Anzahl von Jahren  gesichert habén. Ist 
dies dér Fali, nun dann habén aucli allé 
anderen Verschleisser, welche 2— 800 Stück 
Loose bczichen, dicseiben R echte zu bean- 
spruchen, und wir sehen nicht ein, w arum  ge
rade bei dicsen Lcuten, die zum eist Gross- und 
Kleintrafikanten sind, eine A usnahm e gem acht 
wird. W ie es scheint, beliebt m án von dér 
falschen Ansicht auszugohen, dass die Verleihung 
des Privilegiums zum B etriebe des K lassen- 
lotterie-Geschilftes dér Verpílichtung enthebt, 
den Verschleissern irgendwelche Konzessionen 
zu maciién. W ir für unseren Theil habén im 
Finanz-M inisterium irnmer das Gegentlieil geliört, 
und aus dem Grunde erw arten wir aucli von 
dicsér Stelle, dass dér erwiihnte Punkt in den 
Verschleissvorschriften in solcher W eiso geiin- 
d ert werde, indem den Gross- und Klein ver
schleissern dér Bezug ihrer Loose für die ganze 
Dauer dér K lassenlollerie vollstandig gesichert 
werde.

Vermischtes.
Personalien. H crr S taatssekretiir Béla Graen- 

acnstfíin ist von seiner Som m erreise nach dér 
I laup tstad t zurtickgekchrt.

Die Vermehrung dér Classen-Loose. W ie w ir
vernehm en, soll die Absicht vorliegen, die 
Anzahl dér Classenlotterie-Loose um 20,000Stück 
zu verm elm m. W ir registriren dicse Mittheilung, 
bezweifeln jedoch, dass das k. ung. F inanz- 
m inisteriuni vorlau lig in eine Verm ehrung dér 
Loose willigen wird. Die Nachtheile, welche sich 
für den Kleinverschleiss h ieraus ergeben wlirden, 
würen unbercchenbar, im Falle sich diese Mit
theilung bew ahrheilet und dem  W unsche nach 
V erm ehrung Folge gegeben würde.

Eine praktische Verfügung. Die hauptstüdtische 
k. ung. Finanz-Direklion erliess dicsér Tagé ein 
Gircular, welches an die Kleintrafikanten dér 
llaup lslad l gerichlet war und dicsen aucli ver
ni itte lst dér Finanz-Com m issariate zugeslellt 
wurde. In dem Gircular w ird milgclheill. dass 
die H unnia-Zigaretlc nicht flott angeferligt werde, 
dass dieselbe in Folge dessen nur spíirlich in 
den Verkchr gelangen kann und dass die Klein- 
tralikanten dalu*r diese Zigaretten insolange en t
behren inüssen, bis ein genügcm ler V orralh 
vorhanden sein wird. W ir unserseils nehm en 
den Inliall dieses Girculars m it Bofriedigung zűr 
Kenntniss, weil e r beweist, dass die haupt- 
slüdlischc k. ung. Finanz-Direklion untéi* dér 
Leitung des Finanz-Direktors G assner ein wacli- 
sanies Auge für allé Zwischenfalle hat, welche 
sich auf dem Gebiete (les T abakverseldeiss- 
wesens ereignen. Aus dem G runde richlen wir 
aucli die Hitte an die genanntc Finanz-Direklion, 
sie müge nur noch veranlassen, dass das Tabak- 
Magazin bis zu jenem  Zeitpunkte, wo ein górni- 
gender V orralh dér Hunnia-Zigaretten vorhan
den sein wird, kehiem cinzigcn dér G ross- 
tralikanten gcöíTnet werde.

Hriefkastcn dór Uedaktion.
Herrn L. M. in Ny. Die fragliche Angelegen- 

lieit belliidet sich im Stádium  dér Unreife. W ir 
werden darauf seinerzeit zurückkoinm en.

Herrn F. Sch. in L. Dér Finanz-Gominissiir 
erhiilt seine Direktive von dér Finanz-Direklion. 
An diese habén Sie sich alsó zu wenden und 
nicht an das Ministcriuin.

HilfsredftkUíur: Ferdlnand Heltai.
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