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Üzérkedés trafikkal.
Midón ezelőtt majdnem hat évvel egész 

czikksorozattal léptünk fel e helyen az 
elszaporodó trafik üzérek ellen, akkor e 
körülmény az összes érdekelt körök figyel
mét felkeltette. Ez nagyon természetes 
is. Mert itt nem csak oly esettel van dol
gunk, melylyel csak az e fölött rendel
kező pénzügyminisztérium törődik, hanem 
olyannal, mely jogi szempontból tekintve 
is bir bizonyos erdekkel.

Vegyük a tényeket úgy a mint vannak: 
A pénzügyminisztérium, illetőleg a pénz- 
ügyivazgatóság kiad bizonyos nevre szóló, 
senki másra, mint a folyamodóra nem ér
vényes trafik engedélyt. Az engedély tulaj
donosa köteles, ha üzletet bárminő okból 
nem akarja vagy nem tudja vezetni, erről 
jelentest tenni es egyidejűleg a trafik- 
engedélyről lemondani.

Nos azonban gyakran megtörténik, hogy 
az engedély tulajdonosok üzletüket drága 
pénzen eladjak.

Ez eljárással szemben az igazságszol
gáltatás semmit sem tehet, ha esetleg 
az eladó az illető vevőt meg is csalta. 
A mi a legtöbb esetben úgy is van.

Mert őszintén szólva, csak azok adják 
el többnyire trafikjukat, kik annak jöve
delméből meg nem élhetnek.

I logy majdnem mindig a legszegenyebb 
emberek lesznek áldozatai az ily csalás
nak, az egesz bizonyos.

Törvény az ellen úgyszólván semmit 
sem tehet, mert az üzlet megkötése a 
legravaszabb módon történik. Úgy tün
tetik fel, mintha csak az üzletberendezest 
venne meg, vagy a helyiségről való le
mondásért fizettetnek horribilis összege
ket. Valóságban pedig a trafikengedely 
az, mely a vevő véleményé szerint bir 
azzal az ertekkel, melyet erte fizetett.

Nagyon jól ismerik e tényékét a pénz- 
ügyigazgatóság epugy, mint a miniszté
rium. Ks az engedélyeket mégis átírják?

Felszólamlásaink az eredménye volt, 
hogy az engedélyek átíratását a minisz
ter direkt megtiltotta. Jóllehet vannak 
bizonyos tekintetet érdemlő esetekben 
kivételek, de a kérvényt ekkor is a pénz
ügyminiszterhez kell felterjeszteni. Egy 
pár évig úgy látszott, hogy a trafiküzér- 
kedesnek teljesen vége van, de csak úgy 
látszott.

Hatalmas protektorok, magas hivatal
nokok, képviselők mindig kivittek, hogy 
pártfogoljuk megkaptaazátirott engedélyt.

Úgy mint mindenhol, itt is a példa ra
gadós. A közönség igy mindig jobban 
megszokta a törvény megkerülését és a 
trafikengedely átíratásáról úgy beszelnek,

mint valami magától értendő dologtól. 
És egész joggal. Az elmúlt évben csak 
kevés trafikot láttunk, mely eladás alkal
mával ne lett volna átíratva. Vagyis a 
a trafiküzérkedés még mindig folyik, sőt 
még kiterjedtebb mértékben, mind idáig.

A laikusok, vagyis azok. kik a trafik- 
lizérkedések horderejét nem ismerik, fel
szólalásunkat nem tudják eléggé méltá
nyolni, pétiig a dolog olyan fontosságú, 
hogy a legnagyobb óvatosságra figyel
meztetünk e tekintetben mindenkit. Épen 
most, midőn annyi existentia tönk szélen 
áll, midőn a kis kereskedő es iparos alig 
tarthatja fenn magát, fordulnak sokan 
olyan üzletághoz, mint a dohány es szi
var árusítás, mert véleményük szerint ez 
legalább bizonyos jövedelem. Pedig ez 
cge'Z máskép van. Lakbér, adó, trafikbér, 
a legtöbb trafik jövedelmét felemésztik 
és a szegény emberek, kik existentiájuk 
megalapítására mindenüket kiadták, mint 
koldusok vigasz nélkül maradnak. Es az 
ily lelketlen eljárást még az a hatalom 
támogatja, melynek első sorban kellene 
gondoskodnia arról, hogy saját üzlete fel- 
virágozzék. Pedig ez meg nem történhe
tik, mig saját embereit, a trafikosokat 
életképessé nem teszi.

Nem is lehet jövedelemről beszelni, 
midőn a trafikosok számát folyton emelik 
es amellett a régiek is megmaradnak.

A pénzügyminisztériumnak kellene arra 
ügyelni, hogy nevével vissza ne öljenek, 
annyiban, hogy érvénytelen engedélyeket 
drága pen/en eladnak. Gondoskodnia kel
lene arról, hogy az ilynemű eladási ese
tekben. ha az kitudódik, az engedélyt 
visszavonják es újat ki ne adjanak. A 
napi lapok kishirdelesei között minden
nap olvashatunk felhívásokat trafik vete- 
lero. Igazi kereskedést űznek az engedé
lyekkel, melyek rögtön elvesztik érvényes
segükét, mihelyt egy második személyről 
van szó. Nem akarunk többet a most 
elmondottaknál a trafikü/.elmek ől szólni, 
miután úgy a miniszter, mint a/, állam
titkár intenczióit ez ügyben jól ismerjük, 
megelégedünk avval, hogy a dolgot egy 
kicsit felszínre hozzuk, melyet nuir mind
két államférfit! úgy a dohánymonopolium, 
mint a közönség részére határozottan 
károsnak nyilvánított. A trafik üzelmeknek 
meg kell szűnnie, ha azt akarjuk, hogy 
a trafikok szabályozottak, rendezettek es 
a dohánymonopoliumra hasznosak legye
nek. Még inkább meg kell szűnnie azért, 
hogy ne fosszanak ki évente százakat 
keservesen szerzett utolsó filléreikből.

Levél egy vasárnapi sétálótól.
Tiszelt szerkesztő ur!
Nemrégen egy vasárnap délután Budapest 

fő- és székváros Vlll-ik és IX-ik kerületében 
tettem egy sétát. Engedje meg, hogy leirjam 
Önnek azokat a benyomásokat, melyeket a 
majdnem néptelen utak és utczák reáni tettek.

Egy füszerüzlet előtt állva, egy legénykét látok 
egy rozoga láda mellett letelepedve. Közelebb 
léptem és akkor vettem észre, hogy szivarokat 
árul. Azt hittem, hogy valami vasárnapi mulat
ságot űz és „boltocskát1* játszik, mint azt gyer
mekkorunkban szoktuk. De azután* a bollajtón 
függő a látni czimer mindjárt felvilágosított, 
hogy én lulajdonképen magy. kir. trafik előtt 
állok.

—  Miéri nem árusilod szivaraidat a bolt
ban? — kérdezem.

—  Mert a rendőrség nem engedi — feleli a 
legényke hűségesen.

Különös ! En mindig azt hallottam, hogy 
a trafikokai vasárnap is nyitva lehet tartani.

—  Igen, de a füszerholtokat nem. Büntetést 
kell fizetnünk mindig, ha az üzletet nyitva 
tartjuk.

—  Csudálatos! és miért árultok szivart, ha 
azt a törvény nem kívánja?

Igen ám, de van egy más törvény, mely 
kívánja, hogy szivart elárusítsunk.

— Miféle törvény az?
Nem tudom, de azt hiszem, a lináncz- 

bizlossng rendelt igy. Néni régen történt, hogy 
bezártunk es én nem voltam itt a szokott he
lyemen. Ekkor gazdámnak 50 korona büntetést 
kellett fizetnie.

Ostobaság! Ils mennyit árulsz egy vasár
nap délután ?

—  Nem mindig egyformán, némelykor 30 kraj- 
czárt. má«kor 40 krujezárt. A mull héten töb
bel árultam, mert a házmesternek nevenapja 
Volt és akkor vendégeinek 20 drb magyar cziga- 
rettat w tt. Azonban a 20 filléres, amit adott, 
hamis vo.t és azért gazdám kötszer levonta a 
vac-ora pénzemet.

Sírni szerellem volna szegény gyermekkel, 
mert már könnyek csillogtak szemében. De 
tovább kellel t mennem, hogy meggyőződjem, 
vájjon Budapest székesfővárosi mindenhol ilyen 
trafikok szolgáljak-e ki.

Tényleg nem kellett soká keresnem, mert 
már a szomszéd utczában egy csoport tói nap
számost láttam, kik a magy. kir. trafik egy alig 
12 éves képviselőjét püfölték, mert egy 212 kraj- 
czáros rövid szivar, melyet egyikük vett, nem 
szeleit. Ezalatt pedig a többiek az egész szivar- 
raktárt bezsebelték.

Mily soká nem szabad a szegény fiúnak vacso
rát enni, hogy a kárt megtérítse? kérdeztem 
magamban, mialatt szegényke keservesen sirt.

Végre megpillantottam tekintélyesebb kinézésű 
idézni raktárt. A ládára fehér kendő volt terilve 
és a készlet is elég dús volt.
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Csodálkoztam is ezen és kérdezősködtem az 
eladónál az üzlet közelebbi viszonyai felől.

— Hát tudja, én itt a házban házmester 
vagyok és vasárnapon a trafikos helyettesitője. 
Az urak vasárnap délután kirándulnak és át
engedik nekem a trafik jövedelmét — felelt a 
kérdezett bőbeszédűen.

—  Nos és keres valamit?
—  Oh igen, de a szó köztünk maradjon, 

nem épen az egyenes utón. Lássa, vasárnap 
délután sok részeg van, ki egy koronát ad és 
vesz két sport czigaretlát, hát ilyenkor úgy 
adok vissza, mint egy 20 filléresből. így lehet 
csak valamit keresni mellette, máskép nem 
volna érdemes, mert egészben legföljebb 3 — 4 
koronát veszek be.

— És ha rajta csípik a turpinságon ?
—  Mit, rajta csípnek ? Akkor kap az olyan 

pofonokat, hogy elég neki.
Nekem is elég vo lt! Egy pillanatra azt hit

tem, hogy valahol Kelet-Ázsiaban vagyok, mert 
ezek az utczai trafikok semmiben sem külön
böznek az ottani viszonyoknál. Mikor felpillan
tok, akkor látom, hogy Magyarországban vagyok, 
mert ott függött a falon a magyar czimer alatt: 
Magy. kir. dohány tőzsde. „Mily szép vagy ma
gyar hazám, dünnyögtem magamban, de mégis 
sok olyan van benned, mely nem ide való, 
hanem távol Ázsiába."

Ezek a benyomások értek vasárnap délután 
és kérem tisztelt szerkesztő urat, közölje e le
írásaimat becses lapjában, talán a pénzügymi
niszter urnák hason.'óképcn lesz ideje vasárnap 
délután e leírások valóságáról meggyőződni és 
akkor, úgy gondolom, a vasárnapi trafikok meg 
fognak szűnni.

Mély tisztelettel
Á.

Vegyesek.
A kis exÍ8Ztenciákért. Érdekes kimutatás van 

előttünk arról, hogy 1894 óta, midőn törvény- 
hozásunk a kis existenciák jóvoltáért több irányú 
törvényt alkotott, a földmivelésügyi tárcza költ
ségvetése, mint fordít több és több kiadást a 
kisgazdák és munkásosztály boldogul hatása érde
kében. így a jelzett czéi közveletlen érdekében 
8,703.466 korona növekedés tapasztalható és 
miután az összes bruttó növekedés 17,715.631 
korona, a kis existenciák jóvoltáért a növekedés 
félösszege használtatott föl. Ebből a munkások ' 
szövetkezeteit segítő alapját fejlesztették. Ezen
kívül vetőmagot, tenyészállatot, gyümölcsfát s 
oltványt osztottak ki, kerestek ártézi kútfúrókat, 
melyek csak községeknek bocsájtatnak át hasz
nálásra. Mindez a kis exisztenciákat példaadás
sal, buzdítással, támogatással az intenzív mező- 
gazdaságnak akarja megnyerni.

Koronaértéki) ezüst, nikkel- és bronzérmek ve
rése és forgalma. A hivatalos lap mai számá
ban közzéteszi az állami számvevőszék a folyó 
év első negyede végéig vert, forgalomba hozott 
és Készletben maradt ezüst egykoronások, vala
mint a koronaértékü nikkel- és bronz-váltópénz 
álladókéról szóló kimutatást. Ebben a kimuta
tásban találkozunk először az ezüst öt koronással.
A folyó év 1. negyedében 660.703 darab ily 
ezüst ötkoronást vertek 3,303.515 korona ér
tekben, a melyből a főkémlőhivatalnak átadott 
és forgalomba bocsáttatott 2,300.660 korona 
érték, készletben maradt 1,002.855 korona ér
ték. A törvényes mennyiségben már kivert 60 
millió egykoronásból kiadtak ez év I. negyede 
végéig 59,956.000 koronát s készletben van még 
44.000 korona. A szintén már kivert 18 millió 
korona értékű húsz- és tiz filléresből a jelzett 
időpontig 17,992.200 korona értéket bocsátottak 
forgalomba, készletben maradt 7800 korona

érték, mely tiz filléresből áll. Két- és e^yfillé
res bronz érmekben mindeddig 5,440.440 ko
rona 17 fillér értéket vertek; ebből átadlak a 
forgalomnak 3,317.895 korona 59 fillér értéket, 
a többi 2,122.544 korona 58 fillér érték kész
letben van.

Kinevezés. A pénzügyminiszter Pálffy Miklós, 
Patachich József, Lakatos Gyula és Mondich 
Jenő pénzügyi számvizsgálókat pénzügyi szám
tanácsossá, a mezőkövesdi adóhivatalhoz Karsay 
El'raim adóhivatali ellenőrt pénztárossá, Pallér 
János, Ruzitska György, Mándy István buda
pesti számtiszteket vámfőtisztekké a budapesti, 
Bauer Ottó, Balogh Zoltán, Kovács Karoly buda
pesti vámsegédtiszteket vámtisztekké a budapesti, 
Vidacs Béla szegedi vámgyakornokot vámsegéd
tisztté a pozsonyi, Seyd Emil temesvári és Arany 
Béla budapesti vámgyakornokokat vámsegéd- 
tisztté a budapesti fővámhivatalhoz, a selmeczi 
bányaigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez 
Sólyom Antal és Szapanyos Gézát dijnokokat 
pénzügyi számlisztekké, Sréter Károly pénzügyi 
számtisztté a zombori pénzügyigazgatosag mellé 
rendelt számvevőséghez, Szabó Dávidot segitő- 
dijas pénzügyi számgyakornokká a szegszárdi 
pénzügyiga: galóság mellé rendelt számvevőség
hez, Schwebel Ossiás, Pásztor Béla, Tápay István, 
Nagy János, Parragh Béla, Péterfiy István dij- 

; tálán pénzügyi számgyakornokokat, Blájer Gyula 
és Neuehold Győző napidijasobat segitődijas, 
Bittér Gézát, Skultély Jenőt, Rudolf Lajost és 
Hófer Lászlót díjtalan pénügyi számgyakor
nokokká a pénzügyminiszteri számvevőséghez, 
Börötzfiy Endrét díjtalan pénzügyi számgyakor- 
nokká a pénzügyminiszteri számvevőséghez, 
Gurilovics Jánosi pénzügyi számgyakornokká az 

j eszéki pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám
vevőséghez.

Az állami munkák részletekben. A földmive
lésügyi miniszter — mint értesülünk a ma
gyar ópitőváll Ikozók, alkalmazottak segítő és 
jogvédő egyletének kérelmére megismételte és 
kibővítette azt a tavaly kiadott rendelkezését 
hogy a nagyobb állami munkák lehetőleg kisebb 
részletekben adandók ki. hogy kisebb vállalko
zók vagy munkások alkalmi társulatokká alakulva, 1 
szintén vállalkozhassanak. Gondoskodott továbbá 
arról, hogy lehetőleg tavaszszal hajtassanak végre 
az árvízvédelmi munkálatok, hogy a munkások- 
soknak keresetük legyen, előnyben részesítik azt 
a munkakeresőt, a kit árvíz sújtott, külföldi 
munkásoknak pedig külön-külön, esetről-esetrc 
engedik meg, hogy ez árvízvédelmi munkáknál 
munkát vállalhasson.

Magyar sorsjegyek ellen. Pécsből táviratozzák 
nekünk: Több keresztény-szociális községtaná
csos ösztönzésére Bécs városának tanácsa azzal 
a kérdéssel fordult az osztrák pénzügyminisz
terhez, miképpen történhetett, hogy újabban 
ismét megengedték magyar sorsjegyeknek Ausz
triában való árusítását? A pénzügyminiszter 
ma érkezett válaszában kijelenti, hogy e sors
jegyeknek árusítását csak kivételesen engedték 
meg, csak azért, mert szembeszökően emberba
ráti czelról, a budapesti polikliuika sorsjegyei
ről volt szó. A községtanács ma délután tartott 
ülésében sajnálattal vette tudomásul a pénz
ügyminiszter válaszát. Az előadó ama vélemé
nyét fojezte ki, hogy Magyarországon egyáltalá
ban meg nem tűrik az osztrák sorsjegyeket, 
mert Magyarországon magyarul, Ausztriában 
pedig osztrák-ellenesen kormányoznak.

A börzeadó-bélyegek. Ismét egy ujfajtáju bé
lyeg kerül legközelebb forgalomba: a börzeadó
bélyeg. Az értéklorgalmi adó tárgyában alko
tandó s augusztus elsején életbelépő törvény 
szerint ugyanis bélyegjegyekben kell majd fizetni 
azt az adóösszegül, a melyet a törvény a bör
zei kötések értékéhez képest megállapít. Ezek a

bélyegek már el is készültek s tegnap be is 
mutatta azokat a pénzügyi kormány a képviselő
im". pénzügyi bizottságának. A bélyegjegyek ki
állítása igen tetszetős, jóval külömb a haszná
latban levő egyéhnemü, különösen a póstabé- 
lycgeknél. A durulmadár, mely az uj levélbélye
geken ugyancsak durva kivitelben éktelenkedik, 
ezeken nincs. Középső részüket a magyar szent 
korona képe foglalja cl, gazdag arabeszk díszí
téssel és „értékpapirforgalmi adó-bélyeg* kör
irattal környezve. A bélyegek, értékükhöz képest, 
külömböző színben vannak kiáll.tva. A legkisebb 
bélyegértékegység kétezer korona értékű ötösek 
után tiz fillér. Ezt a bilyegjegyet azonban aligha 
fogják használhatni abban az esetben, ha a kép
viselőház pénzügyi bizottságának tegnapi hatá
rozatához képest az értékforgalmi adónak mi
nimális tételét tíz fillér helyeit, nyolc/, fillérben 
állapítja meg a törvény.

A főváros és a magyar ipar Zólyom vár
megye közönsége köriratot intézett az összes 
törvényhatóságokhoz az iránt, hogy a hazai 
ipar pártolása tárgyában kibocsátott fölhívását 
támogassák.

A körirat hangsúlyozna, hogy l emzcti önálló
ságunk teljes kifejlése a hazai ipar önállósítá
sától, fölvirágoztatásáról és az idegen nyomasztó 
befolyás alól leendő mén lesi lésétől függ. Az eme 
czél után való törekvés csak akkor járhat ked
vező sík rrel, ha abban a magyar társadalom 
egyes körei elszigetelve nem állanak, hanem 
összes erőiket egyesítve, egyértelműen vesz
nek részi.

A szeges-főváros tanácsa azt javasolja a 
szerdai közgyűlésen, hogy határozza el a tör
vényhatóság a magyar ipar pártolása érdekében 
hasonló általános fölhívás kibocsátását és hogy 
utasítsa a tanácsot ennek a főváros egész terü
letén hirdetmények utján való közhírré tételére.

Fontos és kedvező pénzügyi hírrel szolgálunk 
az országnak. A magyar kormány előnyős föl
tételek mellett egy 120 — 130 miihó koronás 
kölcsönt kötött, melyet a kölcsönző Rolhschild- 
csoport, mihelyt az erre vonatkozó törvény 
meglesz, folyósítani fog. E rengeteg summa pénzt 
a kormány közhasznú beruházásokra fogja fel
használni, vasúinkra, folyamszabályozásra, isko
lákra, a földmivelés és állattenyésztés előmozdí
tására, iskolákra stb. Ezért <• kölcsönnek 
beruházási kölcsön a neve. Kereskedők, iparosok, 
munkások joggal várhatnak sokat e száz- 
harminczmilliós kölcsöntöl. Lukács László pénz
ügyminiszter tegnap tárgyalt a Rothsehild- 
csoport magyarországi megbízottjával, Kornfeld 
Zsigmond bankigazgatóval s megállapodott vele 
egy 120— 130 millió korona névértékű magyar 
koronajáradék kibocsátására nézve. Rothschildék 
ez összegből 70 millió koronányi járadékot kész 
pénzen vesznek át, a többi járadékra nézve 
fentartják maguknak a megváltás jogát. A tőzs
dén hamarosan elterjedt a megkötött nagy üzlet 
Ilire s igen jó hangulatot kellett.

Segédszerkesztő : Heltal Nándor.

tÍ8Ö cs. és kir. szab. eredeti selmeczi pipa-, tajtékpipa- és 
plpaszár-gyár főzerö-bereudciéssel.

T A K Á C S  E D E
Z ó ly o m -S e lm e e z  mellett

A la p it fa lo tt  1838-ban.

Ajánlja a legjobb hírnévnek Örvendő 
és kitűnő minőségre nézve páratlan 
valódi selmeczi agyagpipáil. tajték- 
pipáit, pipaszárait és szivarszipkáit, 
minden kivitelben, a legolcsóbb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmentes visszaküldés esetén kívánatra 
bérmentve küldetnek 

Egyedüli hirneoea .jó gyártmány



D e u t H c h e r  T H c i l

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE**
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS),

I N H A L T i  Dér Trallksrhaclior. Brief eines Sonntigs-Spazierg.'iogers. Vernmchtes. Bf.efkasten dér Hedaklion. Annoncen.

Dér Trafíkschacher.
Als vvir vor nunmehr sechs Jahren, 

durch Publikation mehrerer Artikel, den 
überhandnehmenden Schacher mit den 
Trafikén bárt zu Leibe rückten, da er- 
regte dieser Umstand die Aufmerksam- 
keit fást sámmtlicher hiefür interessirte 
Kreise. Und wic denn nicht í Handelt es 
sich doch dabei um eine Angelegenheit, 
welche nicht blos das hieriiber zu ver- 
fűgende Finanzministerium angeht, son- 
dern die auch vöm juridischen S.and- 
punkte aufgefasst, ein gewisses Interessé 
dér Justiz beansprucht.

Nehmen wir die Thatsachcn, wie sie 
sind : Das Finanzmiuisterium, beziehungs- 
weise die Finanzdirektion ertheilt eine 
auf Namen lautende, fúr keinen anderen 
als flir den Einreicher gillige Tabak- 
Verschleiss-Lizenz. Dér Besitzer dér 
Lizenz ist verpflichtet, wenn er sein Ge
schaft aus welchem Grunde immer nicht 
führen will oder kann, hievon die Anzeige 
zu erstatten und gleichzeitig die Lizenz 
zurückzu légén. Nun aber geschieht es 
fást tíiglich, dass die Inhaber von 
Lizenzen ihr Geschaft verkaufen und 
dafür Tauscnde von Gulden verlangen 
und auch erhalten. Dicsem Vorgehen 
gegenüber vermögcn die Gerichte auch 
dann nichts zu thun, wenn dér betreffende 
Ka u fér durch den Verkaufer betrogen 
wurde, was in den meisten Fallen zu- 
trifft. Denn aufrichtig gesagt, es verkauft 
doch nur derjenige zumeist eine Trafik, 
dér an elem ErtragnLse derselben nicht 
leben kann. Dass es immer und stets 
die iirmsten Leute sind, welche cinem 
solchen Betruge zum Opfer fallen, ist 
mehr als gewics.

W ie gesagt. die Gerichte vermögen 
dabei nichts zu veranlassen, weil dér 
Verkauf des Geschaftes stets in dér 
schlauesten Weise abgeschlossen wurde. 
Mán verkauft angeblich die Gescháfts- 
Einrichtung, oder liisst sich fúr Ablösung 
tles Geschafcslokales einen horrenden 
Preis bezahlen, in dér That jedoch ist 
es die Lizenz, die nach Meinung dér 
Kiiufer jenen Werth besitzt, den er hie
für eríegt.

Mán kenut diese Thatsachen sowohl 
bei dér Finanzdirektion, wie auch beim 
Ministerium nur zu genau. Und die Li
zenzen werden doch umgeschrieben ? Als 
wir unsere Artikel über diese Vorgiinge 
veröffentlichten, da hatten sie den Erfolg, 
dass die Umschreibung tler Lizenzen von 
Seite tles Finanzministers direkt ver- 
boten wurden. Wohl gab es bei besonders 
berlicksichtigenswerthen Fallen Ausnah- 
men, tloch auch tliese Gesuche mussten 
dem Finanzminister vorgelegt werden. 
Einige Jahre láng schien es, als ob dicsem 
Trafíkschacher ein gründliches Ende be- 
reitet wortlen ware, alléin, es schien nur 
so. Miichtigc Protektoren, hohe Bcamte, 
Abgeordnete wussten es stets tlurchzu- 
setzen, dass ihr jeweilig Protegirter die 
Lizenz umgeschrieben erhielt.

Und wie überall, wo schlechte Beispiele 
gute Sitten verderben, so auch hier. 
Nach und nach gewöhnte mán sich be- 
reits im Publikum an die Umgehung dér 
behörcllichen Verfügung und mán sprach 
und spricht noch heute von dér Um
schreibung einer Lizenz, wie von etwas, 
was sich von selbst versteht. Und das 
mit Recht. Wir habén im verfiossenen 
Jahre nur sehr wenige Trafikén gesehen, 
welche, wenn sie verkauft wurden, nicht ; 
umgeschrieben wurden. Das heisst alsó, 
dass dér Trafíkschacher weiter lebt, im 
Gegentheil, er ist weit ausgedehnter, als 
er es jemals war.

In den Kreisen dér Laien, das heisst 
bei Leuten, welche die Tragweite dieses 
Trafikschachers nicht kennen, dürfte unser 
Alarmruf nicht so tragisch genommen 
werden, als er es in dér That ist. Indess 
hat die Sache derartige tiefgehende Be- 
deutung, dass wir nicht genug zűr Um- 
kehr in dieser Richtung warnen können. 
Gerade jetzt, wo so viele ExLtenzen 
Schiffbruch erleitlen, wo dér Hantiéi und 
die Industrie den klemen Mami nicht zu 
ernahren vermögen, jetzt wenden sich so 
Viele cinem Geschaftszweige, wie es tler 
Hantlel mit Tabak und Zigarren ist, zu, 
weii nach ihrer Meinung das Geschaft 
zumindest sicher ist.

Doch wie sieht es damit aus ? Lokal- 
miethe. Steuer und Pacht fressen tlas 
ganze Ertragniss tler meisten Trafikén 
auf und die armen Leute. die ihr letztes 
Habé zűr vermeintlichen Grúntlung einer 
Existenz hergeben, stehen als Bettler 
trostlos da. Und zu solchen unreellen 
Vorgehen soll eine Regierung ilire Mit- 
wirkung leihen, sie, tlie in erster Reihe 
dafür zu sorgen hat, dass ihr eigenes 
Geschaft fiorire í Und kaim ihr Geschaft 
floriren, wenn sie ihre eigenen Leute, 
tlie Verschleisser nicht erwerbsfiihig 
macht ? Und kann schliesslich von einem 
Erwerbe gesprochen werden, wenn tlas 
Netz dér Verschleisser durch neue Ver- 
schleissstellen vergrössert und die altén 
Verschleis stellen trotzdem erhalten 
bleihen?

Aber auch das moralische Moment 
kommt dabei gar sehr in Betracht. Das 
Finanzministerium hat tlarüber zu wachen, 
dass nicht mit seinem Namen Missbrauch 
getrieben werde, insoferne maii ungiltige 
Lizenzen fúr theueres Geld verkauft. Es 
hat dafür zu sorgen, tlass in jedem Falle 
eines Verkaufes, wenn ein solcher nach- 
gewiesen vvird, die Lizenz entzogen und 
eine neue nicht ausgefolgt wertle Jeden 
Tag kann mán in den Tagesblattern die 
Inserate lesen, welche zum Kaufe einer 
Trafik einladen. Ein wahrer Hantiéi wird 
damit getrieben, ein I lantlel mit einem 
Rechte, tlas in dem Augenblicke aufhört 
ein Recht zu sein, wo von einer zweiten 
Person tlie Retle ist.

Wir wollen heute über den l rafik- 
schacher nichts mehr sagen, als das hier 
Erwahnte. Nachdem wir die Intentionen 
sowohl des Ministers, wie auch des

Staatssekretairs kennen, begnügen wir 
uns damit, eine Angelegenheit in Erin- 
nerung gebracht zu habén, welche von 
den beiden Staatsmannern schon langst 
als ein Krebsschaden für das Tabak- 
Monopol, nicht minder aber auch für die 
Bevölkerung erkannt und ausdrücklich 
erkliirt wurde. Dér Trafíkschacher soll 
ur.d muss aufhören, wenn dér Tabak- 
Verschleiss ein geregelter, ordnungs- 
massiger und für tlas Tabak-Monopol 
nützlicher werden soll. Er muss aber 
auch aufhören, wenn mán nicht will, dass 
alljahrlich Hunderte von armen Leuten 
um die letzten Reste ihrer armseligen 
Habé betrogen werden sollen.

Brief eines Sonntags-Spaziergángers.
(rcchrter llc r r  llcdaktcur!

Neulich machto icli ani Sonntag Nachmittag 
einen Spaziergang durch den Vili. und IX. 
Beziik dér Haupt- und Residenzstadt Budapest. 
Gestalten Sie mir, dass ich Ihnen die E ndrücke 
schildere, welche mich in den sonst menschen- 
leeren Strassen und Gasscn bcschlichen hatten :

Vor einem Spezereiwaarentaden stehend, 
selie ich, wie ein kleiner Junge auf einer altén 
lviste mehrere Gcgenstande ausbreitet. Ich trele 
naher und sebe, dass das Bürschchen eigent- 
Heh Zigarren leit hall. leli dachte, dass dér 
Junge sich ein Sonnlagsvergnögen bereitet und 
„Kaufmann" spielt. wie ich selber dies meist 
als Kind gelhan hatle. Indess, keine Spur, 
denn mir wurde soforl die Aufklfirung. dass 
ich vor einer kön. ung. Tabak-Traíik stand, 
worüber mich auch das ober dem Geschftfts- 
lokale prangende Landeswappen belehrte.

—  Warum verkaufst du deine Zigarren nicht 
drinn im Gewölbe ? — frug ich.

—  W eil’s die Polizci nicht erlaubt — sagte 
dér Junge treuherzig.

— Sonderbar! Ich habé doch gehört, dass 
die Trafikén ntn Sonntag geöffnet sein dürfen.

— Gewiss, aber die Spezereiladen nicht. Wir 
mussten immer Strafgeld bezahlen, wenn wir 
das Geschaft offen hielten.

— Merkwűrdig! Und warum verkauft Ihr 
am Sonntag Zigarren, wenn es die Behörde 
nicht wünschl?

— Ja, das ist wieder eine andere Behörde, 
die es wünscht, dass wir Zigarren verkaufen 
sollen.

— Welche Behörde ist das ?
—  Ich weiss nicht, ich glaube er heisst 

Finanz- Kommissftr. Unlfmgst haltén wir ge- 
schlossen und ich war nicht hier auf meineni 
Slandplalz, da niusste incin Herr 50 Kroncn 
Slrafe bezahlen.

—  Zu dumm! Wieviel Geld nimmst du am 
Sonntag Nachmittag ein ?

— Es ist nicht gle.ch, inanchmal Ü0 Kreuzer, 
manchmal 40 Kreuzer. Vorige Woclie halté ich 
ciné grössere Losung, weil dér Hausmeister 
Namenstag hatle, da kaufte er für seine Gfiste 
20 Stück Magyar-Zigarretten. Aber das Zwanzig- 
Mellerstück, welches er mir gab, war falsch 
und darum liat mir inéin Herr zweimal das 
Nachtmahlgeld abgezogen.



D O H Á N Y A H Ú S O K  KÖZ LÖ N Y E.

Gerne híltte ich mit deni nrmen Jungen ge- 
weint, denn die Thrünen standén ihm in den 
Angen. Doch idi inusste fórt und mich öber- 
zeugen, ob die Haupt- und Residenzstadt 
Budapest an Sonntag Nachmittagen überall von 
derar'igen „Trafikén* bcdient wird. In dér 
That. idi brauchte nicht lángé zu suclien, denn 
sdion in dér nítchslen Gasse sah ich einen 
Schwarni slovakisclier Tnglöhner, die cinen 
„Vertreter“ dér kön. ung. Tabak-Trafik ini 
ungeffihren Altér von 12 Jaliren jűmmerlich 
durchprügelten, weil eine „Kurze* á 2\» Kreuzer 
welche einer gekaufl halté, keine Luf. liatte. 
Unterdessen inachte sieti dér Schwarni dér 
slovakischen Taglőhner íiber die Trafik her 
und beraulten dieselbe um das ganze vor- 
liandene Láger. Wie oft wird dér arme Kéri 
kein Nachtmahl essen dürfen, um den Schaden 
zu ersetzen V frug idi midi, wahrend das arme 
Kind herzzerbrechend weinte. Endiich erblickte 
ich einen vornehm aussehenden Gassen-Ver- 
schleiss. Auf dér Kistó lag cin weisses Tisch- 
luch und aucli dér Vonath, den ich hicr er
blickte, war ziemlich reichlich. Das wunderte 
midi und ich erkundigte mich bei doni Ver- 
schleisser um die nfiheren Verhaltnisse des 
Geschüftes.

— Na wissen Sie -  sagle er — ich bin ! 
námlich hier im Hause dér Hausmcieler und 
ám Sonntag dór Verlroter des Trafikanten. 
Die Ilerrschaften fahren nömlich Sonntag Nach- 
mittags aus und überlaí-sen mir den Verdicnst 
an dér Trafik.

— Nun. und vordienen Sie elwasV

— Oh ja. das heisst, na Sie werden’s ja 
keinen wiedeserzühlen. SchaunV, om Sonntag 
Nachmitlag da gibt’s hall sehr viel Besoll'ono, 
nun und wenn einer eine Krone hergihl und 
zwei Sport-Zigarrettel kault, da géb’ ich ihm 
halt aut' cin Zwanzig-Holler S'üek lieiaus. Auf 
die.se Art verdient inán immer was nehsthei, 
sonst wür's nicht dér Müh’ w»rlh, denn ich 
nehme höchstens 3— 4 Kroncn im Ganzén cin.

—  Und wenn maii Sie bei deni Betűig or- 
wischt V

— Was, erwischt! Danii kriegt dér Kund- 
schaft Ohrfeigen, dass er genug hat.

Auch ich halté genug! Für einen Momonle 
vermelnie ich im Orienle zu sóin, denn diese 

| fit rassen-Trafikén schienen mir ühnlich den 
Geschaflsstellen, wie sie im Orienle gefunden 
werdon können. Doch nls ich nufhlickle, da 
sah ich gleichwohl, dass ich mich in Ungarn 
hefinde, denn abermals prangle hier ein ung. 
Slaatswappen, unter welchem zu lesen war: 
M. k. dohánytőzsde. „Wie scliön bist du mein 

I Vater a'nd“ . sumnite ich vor mich Ilin, „doch so 
j manche deiner Einrichtungen gohören nicht 
I hierher, sondern nacli dem lemen Asien, wo 

es bekanntlich mindéi* híibseh isi, als bei mis. 
j Das waran die Eindrücke, die ich a in Sonntag 
j Nachmitlag empfing und ich bitle Sie. geehrter 
! Meri* Redakleur, bringen Sie diese meine Scliil- 

deiung in Hírem geschatzten Blatté, vielleícht 
liat gleicli mir, an Sonntag Nachmittagen dér 
Herr Finanzminisler Zeilsicli von dér Wahrheit 
dicsér Schilderung zu überzeugen, in welchem 

| Falle, so denke ich, die Slrassenlrafiken auf- 
gehőrt habon zu sóin.

Ihr sehr orgebenor 
A’ .

Vermischtes.
Dér Véréin für das Asyl für Obdachlo^e Irieli 

jüngsl im giossen Saale des ..Hotel /um Eiz- 
herzog Sleplian“  seine Jalresversammlung. Den 
Vorsilz fül irtó Báron Fi i-<1 eli Podmanic/.ky. In 
dem vöm Generalsekidac Edmnrnl Neusth.'oss 
vorgeleglen Jalirüsl>«‘iiehlo wird mit Bednuoru 
konstalirl, dass in Folge dér polizeihchen Raz- 
zien die Fr< quenz d«T Vereinsasylhau-er stark 
abgen minőn hal. Séd doni Jahre 1895 his'/um 
vurflosscnen Jahre isi die Fn quenz von 56,034 
auf 22 590 Perhonon gesuuken. Trolzdem wurde 
die Ilorbcrgstax • por Nacht von 0 Kreuzer auf

I 5 Kreuzer reduzirl. D.is Vereinsvermögen be- 
trügt 135.723 fi. Die vöm Véréin verwaltetm 
hauptslüdtischen Arbciterfamilienhüuser bracli- 
fen ein RoincrlrAgni«s von 8100 fi. Mit grosser 
Pietftl wird in dem Bericlile des verslorb non 
Aufsichtsrathes Adolf Zűckler gedacht, an des- 
sen Slelle Desider Krausz in den Aufsichtsratli 
gewülilt wurde. Den Uerren Edniund Neuscliloss 
Johann Gundel, Friedricli Lorseli und Emil 
Leyrer wurde für ihr eifriges Bemühon Dank 
votirt, ebenso wie dér hauplsladlischen Presse 

í íur die Unlcrstützung, die sic* dem Véréin nn- 
gedeihen liess.

Pari8er Weltausstelluny. Wie gross dér Besucli 
auf dér diesjühi igen Weltausslellung sein m üss te, 
ergibt síeli aus einer einfachen Reehnung. Die 
Pariser Ausstellung von 1855 halté 5 Millionon 
Besucher. die von 1807 9 Millionen, bei dér 
Ausstellung von 1878 war die Znhl auf lG,:t 
Millionen und bei dér von 1889 auf über 28 
Millionen gestiegen. Diese Zahlen stellcn bei- 

j nahe die Glieder einer geomelrischen Ruilie 
i l*u,‘ mit dem Exponenten 1.78. Wenn mán die 

Kőibe 5X1.78. 5XL78-, ő x l .7 8 1, 5 X L 7 8 4 
l’orlsetzl, so elhalt mán fúr die Weltausstellung 
von 1900 die Zalil von rund 50 Millionen Be- 
suchern. Die Verwallung Int síeli auch dicsér 
R clinung ungefahr angepassl, indem sie <>5 
Millionen Eintrillskarlen hat drucken lásson.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn J. W. In Bpest. W ir werdon dér S e m 

auf die Spur kominen. B s d.ihin billen wir um 
Geduld.

K. M. in 0. Selír liehenswürdig. Aliéi* erst in 
nüchsler Nummcr. Gruss !

Wegen Raummangel Mehreres in dér náchsten 
Nummer.

IlilfModaklour Ferdinand Holtai.

1
%

9 9

„ L E  G R I F F O N "  -  -  
“ -  -  „ L E  SUBLIjVIE

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Uncntbchi lichei Aitikcl in den k. u. I abak-Gross- und Ivlcmtnilikcn!

L O H N E N D E R  V E R S G H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

GENERAL-DEPOT:

G  O  L 13 Z l b Z H  K  K  G  É Z A
B u d a p e s t ,  V., S a s -u tcza  29. s z á m .

Krksteid Herdál és Mit. Hu.ld|„.sl. Két lé r.-ulcai :I7
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