
X. évfo lyam . Budapest, 1 90 2 . m árczius 15. 6. szám.

Qoiwint árusok lítóéiiyc
M egje len ik  m inden hó A M AGYARORSZÁGI FAGY- ÉS KIST0ZSDETULAJDONOSOK Szerket-"/tőség én kiadóhivatal :

| 1 - é n  ó 1 5 - é n . SZAKKÖZLÖNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE. Budapest, VII., Városligeti fas-.r 1

: Egyes példány nem kapható. » «
hova az előfizetési összegek, valamint a 

kézi iátok küldendők,

■ E l ő f i z e t é s i  é r  f é l  é v r e  f  h n r o n u . KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: E l ő f i z e t é s i  ú r  f é l  é v r e  .5 k o r o n a

; Előfizetni csak fői óvón le int lehel. I I  A T S K K  A D O L F . K ézirutok nem  le sz n e k  cisazu tid cu .

T A R T A L O M . Az önsegély. — Vegyesek. — Ajánlatok.

Az önsegély.
A tőzsdések állapota mindig rosszabbá, 

vigasztahatatlanabbá alakul s aligha 
várhatunk előnyösebb idők bekövetke
zésére. Az általános fogyasztás emelke
désének ellenére az egyes tőzsdések 
által élért forgalmi összeg mindinkább 
gyérül, a jövedelem apad, úgy, hogy a 
bevétel egy kis töredéke leszámítva a 
költségeket, alig hogy valami nyeresé
get hajt.

Magától értetődik, hogy az illetőnek, 
kinek üzlete hanyatlásnak indul, ügyelnie 
kell arra, hogy kiadása kevesbbüljön. 
Már most azonban mindenki tudja, hogy 
ezirányban takarékosságot bevezetni na
gyon nehezen válik lehetségessé. Első 
sorban is az üzlethelyiség bérösszegét 
lehet megnevezni, a mely majdnem min
denütt igen magas, mindenesetre min
denütt sokkal magasabb, mint a mennyit 
az elért bevetel megengedhetne. És itt 
újólag kitűnik, hogy mennyivel háttérben 
van e szakma más üzletágakkal szemben. 
Mialatt t. i. az üzlet és lakáshelyiségek 
után járó bérlési összeg mindenütt jelen
tékeny árleengedésben részesült, aligha 
akadt egy tőzsdehelyiség is, mely a rossz 
üzletmenet következtében jutányosabbá 
vált volna. Nagyon is jól tudják a derék 
háztulajdonosok, hogy a kistőzsdések, a 
mai rossz időkben kevés üzletet csinál
nak, de azt is tudják, hogy egy tőzsde
helyiséget csak a legritkább esetben lehet 
változtatni, tudják, hogy az erre járó 
engedély nehézségekbe ütközik a pénz- 
ligy igazgatóságnál s ezért aztán nem 
tartják szükségesnek, hogy a helyiség
bérnél árleengedést adjanak. Ezen körül
mény külömben megérdemelné, hogy 
hivatott köröknél tennének róla emlitest, 
hogy azon esetben, ha a háztulajdonos 
nem tesz árengedményt, az üzlet köz
vetlen közelében egy más üzletet lehessen 
bérelni s hogy az ezt illető kérvény 
azonnal el lenne intézve a kérvényező 
javára. A kistözsdésnek e körülmény azon 
okból is jótétemény lenne, amennyiben 
kényszerithetné a háztulajdonost a bér
összeg leengedésete

A további kiadások, melyek a kis- 
tőzsdést ma ép úgy terhelik, mint jobb 
időkben, mint teszem az engedély bérlés, 
amelyet kisebbé tenni nem lehet, any- 
nyival is inkább, mert törvény szerint a 
bérösszeg három évre kötelező).

De a pénzügyigazgatóság részéről itt 
is engedékenyebb felfogásnak adhatnának 
helyett, ha a kistőzsdések jogos kívá
nalmaikat megfelelő módon adnák elő.

Azon munkálkodunk számos é óta, 
miként felfoghatóvá tegyük a kisto/aSé-

seknek, hogy anyagi helyzetük javulása 
lehetetlen, ha határozottan egyesült erő
vel nem dolgoznak annak megjobbitásán. 
A szükség a legmagasabb fokra lépett 
s meg sem mozdul meg egy kéz sem, 
hogy kiküzdje ama előnyöket, melyeket 
ki kell küzdeni, ha egyáltalán szó eshes
sek arrő)l. miszerint az állapot a kistőzs- 
desek előnyére megváltozzon.

Éppen úgy, amint a megtakarítható 
összeg útjába utalunk, melyen haladni 
kellene, úgy amúgy azonban vannak szá
mos jövedelmi források, melyek önma- 
guktól megnyílnának, ha a tőzsdések 
kijelentenék szolidárisságukat, hogyegye
sült munkával érhessék el czéljukat. Itt 
van p. o. a dohány- és szivareladáshoz 
szükséges dohányozási eszközök, melyek 
igazán jelentékeny nyereség összeget 
hoznának, ha a tőzsdések egyöntetű eljá
rása ezt úgy akarná. Mi csak e czikkek 
legfontosabbikára emlékeztetünk, a szi- 
varkapapir és hüvelyre, amit a tőzsdés 
jelenleg ama gyárosoktól van kénysze- 

; rülve venni, akik azt akarják, hogy náluk 
szerezzék azt be. A gyáros újság hirde
téseiben a közönséget és nem a tőzs- 
déseket hivja fel, hogy kérjék czikkeiket 
s éppen ebben a körülményben rejlik a 
hiba. A tőzsdés akarva —  nem akarva, 
kényszerítve lesz a czikket bevezetni s 
ha ez megtörténik, a gyáros hitvány 
áruit ugyanoly precizitással taksálja, mintha 
azok szintén dohánytermékek lennének, 
melyek pedig tudvalevőleg mégis egy 
adónemmel vannak összefüggésben. Ennek 
következményéül a tözsdésnek a leg
csekélyebb haszonnal kell megelégednie 
s ö, aki drága helyisegbérlest, adót, 
világítást stb. stb. fizet, a gyáros részere 
a forró gesztenyét kaparja ki a tüzböl, 
megegetve e procedúra alatt kezeit.

S amint e példa mutatja, van még 
egesz csomó más dolog, melyek együtt
véve kimutatják, hogy mennyire kiak
názzák a tőzsdés fáradságos munkáját 
önczélokra. Úgy tekintik a tözsdést. mint 
a ki semmi tekintetben sem önálló s 
aszerint bánnak is el vele. Ogyefogyott- 
ságát kihasználják mindenütt, főleg azért, 
mert nem szövetkeznek.

Valóban nagyon szomorú, hogy a kis
tőzsdések mai napig, daczára annak, hogy 
a legnagyobb részök teljesen ismeri ezen 
állapotokat, még mindezideig nem tettek 
semmit, hogy a függés nehez nyűgét 
magukról lerázzák. E szomorú tényt nem 
ismételnénk újra és újra, ha nem len
nénk meggyőződve, miként szövetkezés 
által a nyomasztó bajok nagyobb része 
megsemmisülne. És nem megszégyenítő 
az egy pályára nézve, ha érzi és látja, 
miként mások fölötte uralkodnak s szor

galmas munkálkodásából elősködnek s 
j csupán eszköznek tekintik, akinek dol- 
í goznia kell, de közbeszólni nem szabad.

A vasárnapi szünet bevezetése, vagy'
: helyesebben mondva be nem vezetése, 

szintén azon különös dolgokhoz tartozik, 
amelyeket ; kistőzsdések önhibájához 
lehet sorolni. Hogy is engedélyezhetnek 
a tőzsdések munkaszünetét, midőn azok 
sohasem kertek azt. Ismételten beszeltek, 
írtak, tanácskoztak róla, de nem volt 
soha egy tözsdés-szövetkezet, amely 
kérte volna a vasárnapi szünetet.

Örökké tartson ez Így? A tőzsdés 
sohase érvényesíthesse jogait? Egyesek 
elnyomása, valamennyiök nemtörődöm
sége által sohase érjen végett?

Talán a tartósan és rendkívülien rossz 
viszonyok, melyek alatt a tőzsdéseknek 
szenvedniük kell, mégis megmutatja 
nekik, annak szükségességét, hogy teljes 
komolysággal kell szövetkezniük, ha azt 
akarják, hogy a nehéz munka, mely'et 
elvégezniük kell, kifizesse magát. Az 
egyen mitsem képes tenni, de az ösz- 
szeség mindent. Ezt tartsa minden tőzs- 
dés szem előtt.

Vegyesek.
M iko r lösz bevezetve  a  m unkaszünet ? E  kér

dést naponta intézik hozzánk úgy szóbelileg, 
mint levélben anélkül, hogy képesek lennénk 
feleletet adni reá.

Adjuk-e azt feleletre, hogy sohasem lesz 
bevezetve ? Nem, ez teljesen alaptalan íelelet 
lenne, miután egy ilyen jogos kívánságot, mint 
ezt, nem lehet egyszersmindenkorra megtagadni. 
Mi e kijelentést azon okból merjük tenni, hogy 
sohasem létezett oly igazságos dolog, mely nem 
nyert volna igazságos megoldást. Tovább 1 úgy 
véljük, hogy ezen ügyben még nem lett az 
utolsó szó kimondva, annál is inkább, mert a 
tőzsdések vasárnapi szünete hivatott helyen is 
czélszerünek és jogosnak találtatott. Ma ezen 
ügy mindazonáltal nem lett realisálva, ez csak 
azon időpontig való elhalasztást jelenthet, ami
korra azon akadályok, melyek jelenleg útját 
állják ezen üdvös újításnak, el lesznek hárítva 
1 Iogy a vasárnapi szünet kérdése a pénzügy
minisztériumban fontos vita tárgyát képezi, 
mutatja azon körülmény is, hogy két év előtt 
a pénzügyminiszter próba gyanánt elrendelte a 
íövámhivatalban felállítását a szivarautomaták
nak, hogy azok segélyével a munkaszünet lehet
ségessé váljon. Sajnos azonban, hogy más veze
tők megakadályozták az automaták felállítását 
s igy a kérdés ezideig nem jutott megoldásra, 
(gén kívánatos lenne, hogy maguk a kistőzsdé- 
sek foglalkoznának e kérdéssel, talán egy alkal
mas javaslattal elérnék annak mielőbbi elin- 

' tézését.
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A \ irg ln ia  s z iv r r . A  fiumei sz v.ugyár, mely 
sok évtizeden át a Virginia szivarokat kifogás
talan minőségben szállitotla, mintha az utóbbi 
években nem fordítana annyi gondot az álta
lánosan kedvelt sziv.nok elkészítésére. Igaz 
ugyan, hogy e szivarok fogyasztásának kolosz- 
szális visvzaesése nem függ kizárólag a sz,varok 
rosszabbodásával ö-sze s ez be is bizonyítható, 
mert e fajok fogyasztásának hanyatlása Ausztriá
ban is mutatkozik, hol a Virginia kitünően lesz 
készítve D e nekünk u«y tetszik, hogy éppen 
azon időben, midőn egyes fajok fogyasztása 
hányát ik azok előállítására több gondot kell 
fordítani, mint a fogyasztás emelkedésekor. 
Előttünk néhány osztrák és néhány magyar 
fiumei \ irginia fekszik Majd az egyik, ma d a 
másik fajt szívtuk, hogy a külömbséget felfe
dezzük. A  külömbözct határozottan az osztrák 
szivar javara dől cl. Igen! ez még mindig az a 
írnom, erős zamat, melyet a Virginiát s z í v ó  

keres s megtalálja, ha ez lét zik. A  Fiumeinek 
nyers, csípős ize van. mintha egy paprika már
tásban feküdt volna. Az ösztiák Virginia is erős, 
de nem sérti a szaglási szervezetet, nem kell 
köhögni tőle és illattal bir. A  fiumei szivar 
rossz, ha száraz állapotb n szívjak és ha nedves, 
akkor meg nem ég. Zamatja idegenszerii nem 
a Virginia zamatja.

Tán e sorok hozznjárulnak, hogy a regi idők- 
beni Virginiák, minden valódi szivarozó ked- 
vencze, ismét ama minőségben lesznek szál
lítva. mint annakelőtte. Végre is becsületbeli 
dolog, ha a különlegességet, m elyet a Virginia 
szivarokban sok évtizedek óta kitünően szállí
tottak, újólag ugyanúgy gyártsák, mint annak
előtte. Jelenleg nem lehet szó róla. mert ami 
a legutóbbi években onnan jön. gyártási képes
segük dicsőségét nem gyarapítja.

Delice Ezen szivarkapapir és az ugyanoly 
névvel ellátott hüvely, mely az isméit Gobl- 
sicher G ez a czégtől lett rövid idő előtt beve
zetve, hamarosan megnyerte a szivarkázók tet
szését. Csodálatos, hogy miként történhetett 
az, miszerint egy szivarkapapir aránylag iövid 
méretű idő alatt a reklám mellőzésével minden 
európai helyen tért hódított, miután a Delice 
mindenütt nagy menynyiseghen lesz fogyasztva 
m ég keleten is. mely utóbbi körülmény eléggé 
bizonyítja a gyártmány rendkivül jóságát, lévén 
a keleti ember nagy ismerője a dohányzási 
dolgoknak. Nem akad egyetlenegy magyar 
vidéki város sem. hol ne fogyasztanák a 
Delicet s ami a fővárost illeti, valamennyi 
sz varkapapir fölött á!l az elért fogyasztása. 
Kitűnik, hogy a lekumi. mely könnyebbíti 
egyes szivarkapapir bevezetését, csak a kez
detnek használ. Mennyi szivarkapapir jött leg
utóbbi évtizedben divatba, melynek fogyasztása

olyannyira hanyatlott, hogy fogyasztása ma 
már századrésznyire sem az, mint kezdetben. I 
E  papírok rosszak voltak, sőt gyakran vészé- J 
lyeselc is, mert torokgyulladást okoztak A  
Delice pedig oly gyártmány, melyet a dohányzó i 
meg sem érez. Elég anélkül, hogy hamut hagyna 
hátra maga után. m ely körülményt még ezideig 
egy szivarkapapiron sem lehetett észlelni. A  
Goldisteher Géza ezég páratlan sikert ért el a 
Delice bevezetésével, melyet kívánni is lehet e 
ezégnek, miután ezideig mindig oda igyekezett, 
hogy a kistözsdés is megtalálja a maga hasz
nát, megélhetését. Tudvalevőleg azonban nem 
minden gyáros és nagykereskedő vélekedik és 
tesz ilyenformán.

5344. IV.
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Ajánlati hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy a dunaszerdahelyi 

dohánynagyátuda betöltése czéljaból a verseny
tárgyalás az 1 *.'02. évi márczius hó 17-én dél
előtt 9 órakor a pozsonyi m. kir pénzügy
igazgatóság hivatalos helyiségében meg fog 
tartatni

Az eddigi vállalkozó a dohánynagyaruda 
kezeléséért 0 9 százaléknyi, a bélyegjegyek cs 
váltó űrlapok után pedig 1 5  százaléknyi eladási 
díjban rcszesittetett a nagyáruda 1901. évi 
forgalma összesen 191010 koronát tett ki, m ely
ből a hozzáutalt kis tőzsdékre 180424 korona 
Ml fillér, a saját üzletbeni kis-árudára 10585 
kor. 19 fillér esik. A  dohányanyag beszerzés 
a pozsonyi m kir dohánygyárból, a bclyeg- 
j egyek cs váltó-űrlapok beszerzése pedig a 
dunaszerdahelyi kir adóhivatalnál eszközlendő. 
Egyben kijelentetik, hogy a fenálló szabályok 
értelmében az üres tartályok beváltása m eg
szűnt és a nagyálus ezen tartályokat köteles a 
m. kir. dohánygyáiból tulajdonába átvenni.

A vállalkozó köteles 10 napi szükségletnek 
megfelelő készletet beszerezni és érintetlen tel
jességben tartani, a nagy- és kisárudát Duna- 
Szcrdahely község’ en élénk forgalmú helyen 
száraz és csinos bolti és raktári helyiség en 
elkülönítve más üzlettől kezelni, azt személyesen 
vezetni és a fennálló szabályokban megjelölt 5 
rendbeli könyvet pontosan vezetni

A  kincstár a vállalkozónak meghatározott 
jövedelmet nem biztosit, miért is az eladási c’ij 
felemelése iránti későbbi kérvények tekintetbe 
nem vétetnek, sem pedig esetleges kárpótlási 
igények nem támaszthatok.

A pályázók kötelesek az árlejtés előtt bánat- 
pé zül a forga ómnak megfelelő 1900 koronát

azaz Egyezerkilenczszáz koronát vagy kész
pénzben, vagy biztosítékul elfogadható érték
papírokban letenni, vagy I korona bélyeggel 
ellátott zárt és lepecsételt ajánlatukhoz csatolni 
és az aj mlatot az alabbi minta szerint szer
kesztve és hatósági, erkölcsi és vagyoni bizo
nyítvány okkal ellátva legkésőbb 1902. év; 
máiczius ho 17-ik napjan délelőtt 9 óráig a 
pénzügyigazgatóság főnökénél benyújtani.

Később beadott, vagy a fenti kellékekké! el 
nem látott, vagy határozatlanul szóló vagy 
távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A  
kik szerződés kötésre nem képesek, vagy csőd 
alatt voltak, vagy állatiak, aki k  jövedéki kihá
gás miatt elítéltettek, avagy az állam egyed- 
árusági tárgyak volt eladói, ha ily üzlettől már 
elmozditattak, a versenyzésből kizárvák.

A  vállalkozó köteles a nagyárudát a m eg
határozott időben átvenni, ellenkező esetben ez 
a bánatpénz elvesztése mellett veszélyére és 
kárára újból betöltetik, a vállalkozó bánatpénze 
a rendes készlet beszerzéséig visszatartunk, a 
többi pályázóknak a tárgyalás befejezte után 
viss/aadatik. Bővebb felvilágosítást a pozsonyi 
pénzügy igazgat óság kerületében lévő pénzügyőri 
biztosságok és szakaszok adnak.

Végre m egjegye/tetik, hogy az alólirott pénz- 
ügyigazgatóság fentartja maganak azon jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választ
hasson, miért is egyik ajánlattevő sem támaszt
hat igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el nem 
fogadtatott

A j á n l a t i  m i n t a.
Én alólirolt késznek nyilatkozom a duna 

szerdahelyi dohánynagya rudat az erre és ktilo 
nősen a dohány anyag készletre nézve fenálló 
szabályok pontos megtartása mellett szóval 

száztóli tÖzsdij mellett elvállalni és 
feltétlenül alávetem magamat az ál'alam  ismert 
szabályzatoknak légy úttal a hirdetményben m eg
jelölt drb. bizonyítvány csatolása m el
lett I9é() koronát bánatpénz fejében id 1 teszem.

A  lepecsételt ajánlat külsejére Írandó: Ajánlat 
a dunaszerdahely dohánynagyaruda elnyerése 
végett. M. k ir. pónzügyigaz .- tóság.

T is z te lt  o lv a s ó in k h o z ,
kiknek előfizetésük e számmal lejár, ama 
tiszteletteljes kérelmet intézzük, hogy az

5 k oronán y l

előfizetési összeget czimünkre beküldeni szí
veskedjenek

Kiváló tisztelettel

a ,,Dohányárusok Közlönye'4
k i a d ó h i v a t a l a

B udapest, V II., L ö v ö ld e -té r 2  a.

Segédszerkeszlá : Heltnl Nándor

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré létetik, hogy a

M a g y a r  K i r á l y i  S z a b a d a l m a z o t t  O s z t á l y s o r  s j á t  é k
(IX sorsjáték) 6 o s ztá ly á n a k  húzásai f. évi m á reriu s  Í6  ló i á p r ilis  2 2 -ip  ta r ta tn a k  meo, még pedig a kövelkc zö napokon-

Márczius 2 6 , 2 7 , 2 9 ,  áprlis 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 2 2 .
A húzások mindég d e. 9 órakor kezdődnek és a m a g y a r  k irá ly i e l le n ő r z ő  h a tó sá g  és k ir k ö z je g y z ő  

jelenléiében nyilvánossnn törlénnek a M. kir. s za b . O sz tá ly á é is já tá k  h o z á s !  T e r m ib e n  (IV k ér. E sM t-lár
bejárat a Duna tdrzáiol). A sorsjgyeknek a (i osztályul való megújítása, a játékterv szerint minden igény kfdönhcní 
elvesztésének terhe alatt, 1002. márczius há 19-ig eszközlendő.

Budapest, 190/. márczius hú 9-én.

Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték igazgatósága.
L O N V A V . H A Z A Y .



D r u t ü c h e r  T h e i l

„D O H ÁN YÁRU TO K K Ö ZLÖ N YE"
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS),

IN H A L T . Uie Selbs'hilfe. — Vermischtes. — Briefkasten dér Hedaktion.

Die Sölbsthilfe.
Immer schlimmer, stets trostloser ge- 

stalten sich die Verháltnisse dér Klein- 
trafikanten und es ist kaum abzusehen, 
wenn günstigere Zeiten zu erwarten sintl. 
Trotz Steigerung des allgemeinen Kon- 
sums wird die Konsumtion dér einzelnen 
Trafikanten immer geringer, derVerdienst 
schmaler, so, dass nur ein kleiner Bruch- 
thc il derselben nebst den Kosten auch 
einen nennenswerthen Nutzen zu erzielen 
im Standé ist.

Es ist selbstverstandlich, dass Der- 
jenige. dessen Geschaft im Rückgange 
begriffen ist, auch dafiir sorgen muss, 
dass die Kosten verringert vverden. Nun 
aber wird Jeder zugeben, dass in dieser 
I linsicht Ersparnisse einzuführen schwer 
möglich ist. Da ist in erster Reihe die 
Gewölbmiethe zu nemien, die sonst iiber- 
all immens hoch bemesscn ist, jedenfalls 
überall viel höher als es das Einkommen 
das erzielt wird, gestattet. Und da zeigt 
es sich abermals, wie sehr im Nachtheile 
dicse Branche jedem anderen Geschafts- 
zvveige gegenüber sich beíindet. Wáhrend 
namlich überall die Gewölb- und W oh- 
nungsmiethe bedeutend reduzirt vvurde, 
dürfte es kaum ein Trafiklokal gébén, 
das in Folge des schlechten Geschalts- 
ganges wohlfeiler geworden ist. I)ie 
braven Hausbesitzer wissen es ja recht 
gut, dass auch dió Kleintrafikanten in 
den jetzigen tiberaus schlechten Zeiten 
miserable Geschafte maciién, alléin sie 
wissen es aber auch, dass ein Trafiklokal 
nur in den seltensten Falién gewechselt 
werden kaim, sie wissen es, dass die 
Bevvilligung hiezu bei dér Einanz-Direk- 
tion auf Schwierigkeiten stösst und darum 
haltén sie es auch nicht fiir nothwendig, 
billigere Miethzinse zu gestatten. Dieser 
Umstand wiire übrigens werth. dass die 
Trafikanten ihn kompetenten Ortes zűr 
Krwahnung bringen, damit in Fallen, vvo 
dér Hausbesitzer keinen Nachlass ge- 
wiihrt und in dér Nahe ein billigeres 
Lokál gemiethet werden kaim, das be- 
treffende Ansuchen brevi manu zu Gun- 
sten des Einreichers erledigt werde. Den 
Kleintrafikanten wiire dadurch schon aus 
elem Gruncle eine grosse Wohlthat er- 
wiesen, weil sie die Hausbesitzer zwin- 
gen könnten, Zinsnachlasse /.u gewahren.

Fernere Kosten, die dér Kleinver- 
schleisser heute geradeso tragen muss 
wie in günstigen Zeiten, wie z. Beispiel 
die Pachtzahlung es ist, auch sie lassen 
sich nicht einschtanken, zumal es das 
Gesetz vorschreibt, dass die Pachtzah
lung für drei Jahre bindend ist. Aber 
auch hierin konnte von Seite dér Einanz- 
Direktion eine miidere Auffassung platz- 
greifen, wenn die Kleintrafikanten ihre 
gerechten Wilnsche in geeigneter Weise 
vorbringen wiirden.

Seit vielen Jahren waren wir bemüht 
d e n  Kleintrafikanten begreifiich zu machen, 
dass ihre materielle Lage unmöglich ver- 
bessert werden kaim, wenn sie nicht

solidarisch vorgehen und mit vereinten 
Kraften an die Verbesserung derselben 
arbeiten. Die Noth ist aufs Höchste ge- 
stiegen, und trotzdem rührt sich keine 
Hand, um jene Vortheile zu erringen, 
die errungen werden müssten, soll über- 
haupt davon die Rede sein, dass die 
Situ ition sich zu Gunsten dér Verschleis- 
ser ándere.

So wie wir hier mittelst zu ersparender 
Kosten den W eg zeigen, dér eingeschla- 
gen vverden soll, so gibt es aber auch 
anderseits zahlreiche Einkommensquellen, 
die sich ganz von selbst erschliessen 
würden, wriin die Trafikanten sich soli 
darisch erklaren, um in gemeinsamer 
Arb. it dieses Ziel zu erreichen. Da 
habén wir zum Beispiel jene zum Tabak- 
und Zigarrenversch eisse gehörigen Ne- 
benartikel, die mán Bauchrecjuisiten 
nemit und die einen ganz bedeutenden 
Nutzen abwerfen könnten, wenn ein ein- 
müthiges Vorgehen dér Verschleisser dies 
wollte. Wir erinnern nur an den wich- 
tigsten dieser Artikel, an die Zigarretten- 
papiere und 1 líilsen, die dér Verschleis
ser heute gezwungen ist von jenen 
Fabrikanten zu beziehen. die es eben 
wollen. Dér P'abrikant fordert in den 
Zeitungsinseraten das Publikum und nicht 
die Verschleisser auf, seinen Artikel zu 
verlangen und darin steckt eben dér 
Fehlrr. Dér Trafikant wird nolens volens 
gezwungen. den Artikel einzuführen und 
nachdem dies geschieht, diktirt dér Fabri- 
kant geradeso die Preise für seine 
Schundwaare, als ob diese ebenfalls 
Tabak- Produkte waren, die bekanntlich 
doch mit einer Steuergattung zusammen 
hangén. Die bolge davon ist, dass dér 
Verschleisser sich mit den geringsten 
Nutzen begnügen muss und er, dér 
theuere Lokalmiethe, Steuer, Pachr, Be- 
leuchtung etc. bezahlt. muss für den 
Fabrikanten die heisse Kastanien aus 
dem Feuer holen, um sich clabei die 
Hande zu verbrennen.

Und so wie* dieses Beispiel zeigt. so 
gibt es noch eine ganze Menge anderer, 
die insgesammt beweisen, wie sehr die 
mtiliselige Arbeit dér Verschleisser zu 
eigetien Zvvecken ausgentitzt wird. Mán 
betrachtet den Tabak-Verschleisser als 
in jeder Beziehung nicht selbststandig 
und behandelt ihn danach. Mán benützt 
seine Unbeholfenheit und hauptsachlich, 
weil er keiner Korporation angehört, um 
ihn auszuntitzen wo es nur gelit.

Es ist wahrlich traurig, dass die Klein
trafikanten bis heute, trotzdem ein gros- 
ser Theii von ihnen diese UmstÜnde 
kenut, noch immer niclits gethan und 
nichts thuii, um endlich das ihnen auf- 
erlegte schwere Joch dér Abhangigkeit 
abzuschütteln. Wir würden dieses sehr 
traurige Kapitel nicht immer und immer 
wiederholen, waren wir nicht dér Ueber- 
zeugung. dass in dem Momente, wo eine 
Korporation sie allé vereinigt, auch ein 

j grosse r Theil dér sie bedrückenden 
■ Uebelstíinde ganz von selber schwinden

würde. Ist es nicht beschamend für einen 
Stand, für einen Beruf, dér seine paar 
Groschen schwer im Schweisse des An- 
gesichtes verdient, wenn er es ruhig 
mitansieht, wie andere über ihn herrschen, 
wie Andere von seinem Fleisse leben, 
wie A idete ihn blos als ein Werkzeug 
betrachten, das nur zu arbeiten und gar 
nichts dreinzureden hat.

Die Einführung oder besser gesagt 
die Nichteinführung dér Sonntagsruhe 
gehört ebenfalls zu jenen sonderbaren 
Dingen, welche die Tabak-Verschleisser 
selber verschulden. Wie soll mán auch 
die Sonntagsruhe den Trafikanten bewil- 
ligen, wenn bisher dér Trafikantenstand 
als solcher dieselbe niemals verlangt hat? 
Wiederholt wurde darüber gesprochen, 
geschrieben, berathen, aber niemals gab 
es einen Trafikantenstand, niemals eine 
Korporation, welche die Einführung dér 
Sonntagsruhe verlangt hatte.

Soll dies ewig so fortdauern? Soll dér 
Trafikantenstand niemals seine Rechte 
geltend machen? Soll die Bedrückung 
des Einzelnen durch die Indolenz Aller 
niemals ein Ende nehmen?

Vielleicht, dass die andauernd ausser- 
ordentlich schlechten Verháltnisse, unter 

| denen die Trafikanten zu leiden habén, 
| ihnen denn doch die Nothwendigkeit 

nahe légén wird, dass sie endlich allén 
Ernstes sich zusammenthun müssen. wenn 

I ihr Erwerb in Wirkl chkeit die schwere 
| Arbeit, die sie zu leisten habén, entloh- 

nen soll. Dér Einzelne vermag nichts zu 
thun, die Gesammtheit Alles. Das sollte 
jedem Trafikanten zűr Richtschnur dienen.

Vermischtes.
W a rn  w ird  die Sonntagsruhe e in g e fü h rt?

Dicse Fiage wird fást taglich sowohl miindlich 
als schdfdich au uns gericlitet, ohne, dass wir 

: im Standé sind eine Antwort darauf zu crthei- 
len. Sollen wir sagen dass sie niemals einge
führt wird? Nein, es vvrire dies eine Antwort, 
die ganz unstichháltig ist. nachdcm ein solch 
ge*echtes Verlangen, wie es die Tabakver- 

1 schleisser bereits seit vielen Jahren hegen, 
denn doch nicht verweigert werden kann Wir 
wagen d;esen Ausspruch aus dem Grunde, weil 
es noch niemals eine gerechte Sache gégében 
hat, die schliesslich nicht eine gerechte Lösung 
geí.inden hatte. Ferner glauben wir, dass in 
dieser Angeleg* nheit noch *:icht das let/te  
W ort gesprochen worden ist. zumal die Kin 
führung dér Sonntagsruhe bei den Trafikanten 
auch kompetenten Ortes als zweckdienlich und 

I gerecht beíunden vv urde. W enn gieichwohl bis- 
í her die Angelegenheit nicht realisi»-t wurce, s > 

kann dics nichts anderes als ein Auíschub sein 
bis zu jenem Xeitpunkte, vvo die Hindernisse, 
welcne dér Einführung dermalen entgegenste- 
hen, be.se itigt sein werden. Dass die Fragc dér 
Sonntagsruhe im Finanzministerium eifrig ven- 
tilirt worden ist, beweist auch dér Umstai.d, 
dass vor zwei Jahren Se. Excellenz dér Finanz- 
minister d e Aufstellung dér Zigarren-Auto-
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maten zűr Probe im Hauptzollamte angeordnet, 
hatte, damit mit Hilfe desselben die Einfüh- 
rung dér Sonntagsruhe ermöglicht werdon 
könne. Leider waren es andere Faktorén, die 
die Aufstellung dér Automaten verhinderten 
und so blieb die Frage bisher immer ungelöst. 
Sehr wünschenswerth wáre es, wenn sich die 
Kleintrafikanten selber mit dieser Frage be- 
schaftigen würden, vielleicht liesse sich durch 
irgend welche passende Vorschláge denn doch 
eine baldige Eíledigung derselben herbeifiihren.

Die V irg lner-Z igarren. Die Fiumaner Fabrik, 
welche die Virginer-Zigarre viele Jahrzehnte 
hindurch tadellos lieferte, scheint in den letzten 
Jahren auf diese allgemein beliebt gewesene 
Sorté nicht mehr jene Sorgfalt zu verwenden, 
wie ehedem. Dér kolossale Rückgang dér Vir
giner-Zigarre hangt zwar nicht lediglich mit 
dér Verschlechterung dér Zigarre zusammen, 
das ist allerdings wahr und kann auch dadHrch 
bewiesen werden, weil dér Rückgang des Kon- 
sumes dieser Sorté auch in Oesterreich, wo 
die Virginer vortrefflich erzeugt wird, zu ver- 
zeichnen ist. Doch will es uns bedünken, dass 
gerade in Zeiten, wo dér Konsum einer Sorté 
falit, dieselbe in Hinsicht dér Erzeugung mehr 
Auímerksamkeit bedarí, als dann, wenn dér 
Konsum derselben steigt. Vor uns Hegen einige 
Stücke österreichischer (Rennweger) Virginer 
und einige Stücke Fiumaner. Wir versuchen 
bald die eine, bald die andere Sorté, um den 
Unterschied herauszufinden. Dieser Unterschied 
falit entschieden zu Gunsten dér österreichi- 
schen Zigarre aus. Jawohl! Das ist noch immer 
jenes íeine, kraftige Aroma, das dér Virginer- 
Raucher sucht und das er sofort herausfindet, 
wenn es vorhanden ist. Die Fiumaner dagegen 
hat einen herben, beissenden Geschmack, als 
ob sie in einer Paprika-Sauce getaucht worden 
ware. Auch die österreichische Virginer ist

starlc, aber sie beleidigt das Geruchvermógen 
nicht, sie reizt nicht zum Husten, sie duftet. 
Die Fiumaner Virginer ist schlecht, wenn mán 
sie im trockenen Zustande raucht und brcnnt 
nicht, wenn cie nass geraucht wird Das Aroma 
derselben tragt etwa: Fremdartiges. es ist 
nicht das Aroma dér Virginer.

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei. dass 
die altehrwürdige Virginer-Zigarre, dér Lieb- 
ling jedes wirklicken Rauchers, wieder in jener 
Qualitat geliefert werden könnte, wie sie ein- 
stens war A m  Ende ist es ja auch Ehren- 
sache dér stets beliebt gewesenen Fiumanei 
Fabrik, wenn sie die Spezialitat, welche sie in 
dér Virginer-Zigarre viele Jahrzehnte hindurch 
vortrefflich geliefert hatte. wieder als solche zu 
bieten beflissen ist. Dermalen kann die Rede 
davon nicht sein, denn was seit den letzten 
paar Jahren von dórt kommt, verinehrt den 
Ruhm ihrer Eeistungsfahigkeit nicht. das müs- 
sen wir sagen.

Delice. Dieses durch die bekanntc Firma 
Gém Goldeieher vor Kurzcm eingeführte Zigar- 
rettenpapier, wie auch die Hülsen gleichen 
Namens habén im Fluge das Wohlgefallen dér 
Zigarrettenraucher erobert. Es ist erstaunlich, 
wie es kam, dass in einer verhiiltnissmassig 
kurzen Zeit ein Zigarrettenpapier mit Umge- 

I hung dér Reklame sich íast allé europaischen 
Plátze erobern konnte, nachdem das „Delice1, 
überall in grossen Massen konsumirt wird, aber 

I auch im Oriente. welch letzterer für die Güte 
; eines Fabrikates ganz besonderes Verstiindniss 

hat. In dér ungarischen l'rovinz gibt es keine 
i einzige Stadt, wo nicht ,,Delice“ konsumirt 

wird und was die Hauptstadt anbelangt, steht 
dér Konsum desselben liier au erster Stelle 
unter sammtlichen Papieren. Mán sieht, dass 
die Reklame, welche die Kinführung eines 
Zigarrettenpapieres bei den Konsumenten er-

leichtert, nur íür den Anfang etwas niitzt. YVie 
viele Zigarrettenpapiere waren schon in den 

I letzten zehn Jahren in Mode, dérén Konsum  
I dcrart gesunken ist, dass er kaum den hun- 

dertsten Theil ausmacht. wie im Anfange. 
Diese Papiere waren eben schlecht, hfiufíg 
sogar schiidlich, weil sie Rachenkatarrhe cr- 
zeugten. Das ,,D e líce“ ist ein Produkt, welches 
dér Raucher beim Rauchen gar nicht spürt. 
Es verglimmt ohne Asche zurückzulassen, cin 
Umstand, dér bisher bei keinem einzigen Papiere 
bemerkt werden konnte. Die Firma Géza Gold- 
zieher hat durch die Kinführung des ,,L)elice“  
einen beispiellosen Erfolg errungen, was dieser 
rührigen Firma zu vergönoen ist, d i sie bisher 

| stets bestrebt war, auch die Verschleisser lebeu 
| zu lassen. Bekanntlich thun das aber nicht allé 
I Fabrikanten und Engrossisten.

—
Briftfkaaten dér Redaktion.

Herrn A. B. in Zs. Es ist eine bckannte 
Thatsache, dass Leute, die im Unrechte sind. 
gewöhnlich auch krakehlen, um das Unrecht 
zu beniíinteln. Wenn Sie im Rechte waren, 
würde es Sie gar nicht geniren, dass rnau 
solche Verfügungen trifft.

An unsere yesch. Abonnenten,
dérén Abonnement mit dieser Nummer zu Ende 
geht, richten wir das hüfliche Krsuchen, uns 
den Pranumerations-Betrag von

Kronan 5.
einsenden zu wollen.

Hochaclitungsvoll 
die Administration dér

„Dohányárusok Közlönye"
Budapest, VII., Löíölde-tjr 2ja.
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