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k. Különös s egyszersmind cso
dálatos jelenség, hogy a dohányárus 
munkája, akár a kisárusé, akár a nagy
árusé, olyba vétetik, miszerint nincs jog- 
czime aira, hogy kellőleg hor.oráltassék.

Mialatt különböző munkaágakat ér
demükön felül díjazlak, ezalatt a do
hányárus díjazása ugyanaz maradt.

Pedig természetes lett volna, hogy 
a munkaerőt magasabb díjazásban ré
szesítsék, miután a teljesen megváltozott 
viszonyok azt mintegy követelik. Ha pl. 
a lakbérviszonyokat vesszük, akkor lát
juk, hogy a munkás lakása, mely 25 -30 
év előtt 50— 60 Írtba került, már 10 év 
előtt is kétszeres árra hágott. Egy lont 
lius 24— 30 Űrért volt kapható, tiz év 
előtt már majd 50 krba került, ma pe
dig körülbelül 70— 80 krba. Épp igy 
van minden élelmi czikkel, valamint a 
gyermekek neveltetési költségével is slb.

Minden foglalkozás, legyen az ipa
ros, kereskedő, művész vagy diplomás 
ember, tartozzék akár a tápláló, akár a 
védelmi társadalmi osztályhoz, azon fá
radozik, hogy munkájáért minél maga
sabb bért kapjon, tekintve, hogy a vi
szonyok folyton változnak s a nyomás 
ellen nyomást idéz elő. A  nagyipar ösz- 
szetart s a kartellek által nagyobb ha
szonra tesz szert, miáltal a munkások 
nagyobb igényeit is kielégítheti.

A hivatalnokok, kiknek szintén na
gyobbak lettek a kiadásaik, az államtól 
fizetésemelést kérnek. A  kereskedelmi 
alkalmazottak, bankok, részvénytársasá
gok alkalmazottjai, a szolgák, diurnisták, 
sőt a házmesterek is egyesületté alakul
nak, hogy a bevételeiket és kiadásaikat 
összhangzásba hozzák. A  mi pedig vé
gül a munkásokat illeti, naponkint lát
hatjuk, mennyire felsrófolják követelé
seiket. Nincsenek megelégedve az állam
szabta előnyökkel és strikekkel igyekez
nek érvényt szerezni vélt vagy termé
szetszerű jogaiknak, a kiadások ugyanis 
napról-napra nőnek s végre is mindenki 
élni akar.

Csakis a dohányárus az, a ki ma 
is ugyanazt a bért nyeri munkájáért, 
mint 10, sőt mondhatjuk 50 év előtt. 
A z  akkori kevés haszon mellett termé
szetszerűleg kevesebb dohányárus is lett 
részeltetve abban. Ha már most a for
galom a hatszorosra emelkedett, hatszor 
annyi a dohányárus is. S miután a kis- 
árusnál a százalék ugyanaz maradt, a 
nagyárusnál pedig még kevesebb lett, a 
dohányárusok helyzete ma még rosszabb 
mint annakelőtte volt. Az összes kis-, 
nagy- és különlegességi árusok províziója 
nálunk számításunk szerint körülbelül

10 millió korona lehet. Ezen összegen 
43,000 'árus osztozik, igy tehát egy 
árusra állag jutna 231 korona. Megen
gedjük, hogy sok ezer dohányárus fal
vakban van s voltaképpen dohányárus
nak nem is tekinthető, valamint azok, 
a kik városban vannak, nehány száz fo
rint haszonért dolgoznak, mindamellett 
nem értjük, hogy foglalkozhatnak egy 
olyan áru elárusitásával, mely abszolúte 
semmi hasznot nem hajt. Mert hogy ez 
az eset fennáll, az kétségtelen, miután 
az országban legalább 3000 árus van, 
a ki 2000 korona hasznot ér el. És 
hogy a dohányárukkal elért haszon nem 
nagyobb, mint a mit mi kontempláltunk, 
az is tény, legalább nem lényegesen na
gyobb. Érthetetlen most már, hogy mi
ként lehet egyhangzásba hozni e kevés 

j haszonnal az árusra rótt óriási terheket, 
j Számoljunk s látni fogjuk, hogy ha a 
I bevételből kivesszük a kiadást, oly cse

kély összeg marad, hogy skandalum. 
Ha a 43.U00 árus közt 40.000 nem 

; fizet nagy' házbért, de van legalább 3000 
j  a ki magas házbert tizet, személyzetet 
' tart, szállítási költsége van s ezenkívül ( 
| bérösszeget és adót is tizet s ne felejt- ! 
I síik el a nagyárusok ládaveszteségét sem.

Mindezt tekintetbe véve kérdjük, J 
mikóp történhetett, hogy mindeddig ille- 1 
tékes helyen ezen állapotokról miért nem 
vettek tudomást s miért nem vették re- 
vízió alá. Okos ember el nem tudja kép- | 
zelni, hogy valaki egy árufajtát minden 
haszon nélkül vagy legalább is csekély 

j haszonnal árusítsa. Valahol rejlik a do- 
i lóg nyitja.

Vannak, a kik a dohánytermékekkel 
1 elúrusitását eszköznek használják bizo

nyos czél elérésére, a mely esetben, saj
náljuk, azt az iparágat, azt az állami 

■ monopóliumot, a melynek ilyen tözsérei 
vannak ; más százan elnyelik azt a hasz
not, a mi tulajdonképpen ezeket illetne 
meg, a mely esetben is ki kellene ter- 
jeszsze a pénzügyminiszter figyelmét | 
arra, hogy az osztás igazságosan tör
ténjék ; van egy harmadik eset is, lehet
séges azonban és valószínű, hogy ez ér- j 
teti meg a helyzetet legjobban, hogy a I 
nagy- és kistőzsdetulajdonosok nagyrésze, ! 
majdnem 95 százaléka tengődik, ameny- í 
nyiben — a mint mondják —  csak arra ; 
törekszik, hogy —  ha kistőzsdéről van j 
szó —  azt egy két év alatt eladja, ha 1 
pedig nagytőzsdéről, hogy azt egysze
rűen beszüntesse, a mire egy más ke
zére jut, a ki ugyancsak igy jár el. A z
zal áltatjuk t. i. magunkat rendszerint, 
hogy minden az államtól nyert üzletet 
aranybányának tekintünk. Ismerünk ese

teket, a midőn egyesek részben saját, 
részben rokonaik pénzét kilátással nem 
bitó üzletekbe fektetik, a melyek értéke 
a problematikusnál is kevesebb. Általá
nosan elterjedt felfogás, hogy a kincstár 
igen szerencsés, amennyiben akadnak 
emberek, a kik ingyen dolgoznak szá
mára. Mi nem osztjuk ezt a véleményt. 
Eilenkezőleg, mi szerencsétlen dolognak 
tartjuk, midőn a kincstár oly emberek
kel kénytelen dolgoztatni, a kik üzletük 
vezetésére legkevesebb ismerettel sem 
bírnak, és mellesleg megjegyezve ked
vük is hiányzik üzletük vezetéséhez. 
Hiába erősitgetjük, hogy a szivar- és do- 
hányelárusitás qualifikácziót nem kiván

ez botor beszéd. Nem változtat a dol
gon az a körülmény, hogy a dohány- 
monopolium szabott arát állapítja meg 
a dohányr.emünek. Németországban, a 
hol nincsen monopólium, azok a leg
ügyesebb elárusítók, a kik dohány- és 
szivartőzsdével foglalkoznak.

Hogy foglalkozzanak nálunk komoly, 
ügyes, iskolázott egyének dohánytőzs
dével, midőn bebizonyított dolog, hogy 
azokból a legminimálisabb napikiadást 
sem szerezhetik meg. Vagy azt hiszik 
talán, hogy a kincstár hasznára van, 
midőn egy csinos nőcske, a kinek a 
dohánynemüekből fogalma sincs, eláru- 
sitási engedélyhez jut csak azért, hogy 
aztán rövid idő múltán nehány száz fo
rintért azon túladjon.

Nem-e sajnálatos állapot, midőn 
ballettánczosnők, bretliénekesnők és ezek
hez hasonló egyének, ha már másként 
boldogulni képtelenek, dohányelárusitási 
engedélyhez jutnak, míg viszont ügyes, 
iskolázott kereskedők, a kik a legcseké
lyebb haszonnal is megelégednének, 
visszautasittatnak ?

Ilyen emberekkel akarnak eredmé
nyeket elérni, ilyen emberek hivatottak 
talán arra, hogy a szükséghez képest 
felvilágosításokkal, magyarázatokkal ter- 
jeszszék a dohányárusitás érdekeit ? 
Nem tudják-e vájjon, hogy hitelét veszti 
az áruezikk, a melynek forgalomba ho
zatalát tapasztalatlan egyénekre bízták 
és hogy a vételkedv csak az esetre nö- 
vekedhetik, ha annak terjesztésével arra 
hivatott egyének foglalkoznak.

Ez az igazi oka annak, hogy a do
hányjövedék munkásai oly silány díja
zásban részesülnek. Ügyes, komoly, tö
rekvő egyének, legyenek azok nők vagy 
férfiúk, kiknek üzletük érdeke szivükön 
fekszik, már rég egyesültek volna, hogy 
munkájukért megérdemelt nagyobb dí
jazásban részesüljenek, tekintettel arra.



DOHÁNYÁRU SOK KÖZLÖNYE.

l-ogy teljesen ki van zárva, miszerint 5 
százaléknyi jövedelemből megélhessenek.

Természetes, ha naponkint 10.000 
ember folyamodik dohányárudéért, me
lyek mindegyikét a miniszterelnöktől le
felé protegálnak, akkor természetes is, 
hogy azt a durab papirt, minek enge
dély a neve, óriási értékűnek tartja. Azt 
hiszik ugyanis, hogy az engedély meg
adása egyenlő a biztos nyugdíjjal s nem 
tekintik azt, hogy hasznot csak akkor 
érhetnek el, ha szorgalmasan s ernye- 
detlenül dolgoznak. Ha ezen elvből in
dulnának ki, akkor ez úgy a kis- mint 
a nagyárusnak, valamint az elárusitásnak 
javára lenne. Rájönnek-e erre valaha ? 
Bizonyosan! Erről azonban máskor többet!

2

Vegyes hírek.
—  A dohányárusok bérfizetése. Több tőzsde- 

tu’ajdonos azon kérdéssel fordult hozzunk, váj
jon tartoznak-e az ex-lex taitama alatt tőzsde- 
bért fizetni. Feleletünk az, hogy ez maga ól 
értetődő dolog, minthogy már a tőzsdebér-czim 
magában foglalja azt, hogy mindaddig, a mig 
a tőzsdejog használtatik, minden körű menyek 
között fizetendő annak bére i«. A  tőzsdebér 
nőm adófizetés, hanem ezzel ismeri el a tőzsde
tulajdonos, hogy a tőzsdejog a kincstár tulaj- 
d >na. A tőzsdebért ezek szerint csak úgy meg 
kell fizetni, mint az árukat és annak lefiz -lése 
az ex-lex-állapotcal semmiféle összefüggésben 
nem áll. A mi pedig a bélyegkötelezettségre j 
v iló hivatkozást illeti, a melyet nehányan meg- , 
tagadni akarnak, ki kell jelentenünk, hogy ez 
a felfogás sem helyes, minthogy egyrészről az 
ex-lex-állapot csak az egyenes adók behajtását 
szüntette be, a melyek sorába a bélyegilleték 
nem tartozik, másrészről pedig egy hivatal sem 
kény szeri thető például oiy kérvény elfogadá
sára, a mely a türvényelőirta követelmények
nek meg nem felel, ezek közé tartozik pedig 
az is, hogy azok a szükséges bélyegjegyekkel 
el legyenek látva.

Szivarjaink nevét úgy a magyar, mint az 
osztrák dohányjövedéki hivatalok oly becsben 
látszanak tartani, mintha azok oly kedvesen 
hangzanának, hogy leletük örök időkre neveik 
megtartásától függne.

GO esztendeje, bo y a Guba, Ponoricco, 
Virginia, Vegyes külföldi; 35 éve, hogy a
Britanica, Regalitas, Trabuccö-szi varok, to
vábbá dohányaink : a Három király, legfino
mabb magyar, finom magyar, dráma, hazai, 
közönséges pipadohány keresztnevet nj'eriek. 
Ezúttal csak az általános elárusitás katalógu
sában szereplő czikkeket említjük, habár a 35 
éve bevezetett különlegességi fajták szintén 
nagyobbrészt ősi neveikhez ragaszkodnak. Azt 
hiszszük, legfőbb ideje volna, hogy legalább 
az általános elárusitásban szereplő czikkek neve 
megmásittassék, nem is értenők, mi állhatna 
ennek útjában. A dohányzó-közönség, hisz
szük, szívesen üdvözölné ezt az újítást, hiszen 
a mennyire nem szívesen öltjük magunkra azt 
a hálókabátot, a mely 60 év előtt volt divatos, 
épp oly kevéssé örömest szívjuk azt a szivart, 
melynek neve még abból az időből származik, 
midőn a szivart még nagyon kevéssé ismerték. 
Ebben a tekintetben a német gyárosok sokalta 
fölöttünk állanak. Ők következőleg nevezték el 
gyártmányaikat : Apollo, Fin de f-iéele, Magnót. 
Godkrone, Friedc, Club, Noblesse, Merkúr, 
Rudfahrer, Estrella, Fortschr tt. Heideblume, 
Imperatore, 1 liánná. Ámor, Ilona, Gigerl, Sül
ten, Hermcs, Perle, Vemcs, Veni-vidi-vici, 
Visító, Clio, Glória, Bravó stb. A szivarok 
neveit rendszerint hírneves férfiak és nagy 
esöménj'ek szolgáltatják, a mi természetesen 
kincstári szivaroknál lehetetlen. E.lenben köny- 
nyen lche*no a szivarokat történelmi nevekkel 1 
felruházni, habár ez is nehézségekbe ütközik, 
a mennyiben nálunk Hcntzi-szivart vagy Ausz
triában Kossuth-szivart meg nem tűrnének. 
Könnyen lenne megoldható ez a kérdés, h í a 
magyar kincstár magyar, az osztrák kincstár 
pedig német nevekkel látná el gyártmányait, j 
semmi esetre sem volna szabad azonban a 
jelenlegi neveket megtartani, tekintettel orra,

hogy azok valósággal el vannak koplalva és 
n-in egyeztethetők össze a mai módira álla
potokkal.

Jó mellékkereset. Egy német lapban ol
vassuk a következő érdskes dolgot, mely az 
apróhirdetésekkel a külföldön gyakran űzött 
visszaéléseket jellemzi. Több napilapban vo’t 
legutóbb ez az apróhirdetés olvasható : ,

M e l l é k k e r e s e t .
Bárki kereshet óránkint 1 márka 
80 fillért könnyű, otthon elvégez
hető irásmunka által. Mintát és 
árjegyzéket 80 fillérért (bélyeg
ben) küldök. Leveleket „V. M. 88“ 
alatt a kiadóhivatal továbbit.

Természetesen akadt sok emb r, a ki szí
vesen beküldte a 80 f iiért. De egy valaki 
Lleplezte a hirdetőt, mert közhírre lw/ta, hogy 
mit kapott ő a leleményes hirdetőtől 80 fi iérért. 
Egy kis borítékban kapott csekély mennyiségű, 
P  >ralaku aranybronzot, melynek értéke legföl
jebb három fillér. Csatolva volt egy használati 
utasítás következő szöveggel : Tanácslom az
átvevőnek, a csatolt preparált aranyport spiri
tusz, forró viz és folyékony enyvvel hígítani, 
azután vásároljon névjegyeket, üdvözlőkártyákat 
stb. s ezeket Írja tele őzzel a bronzkeverékkel. 
A ki ezt megteszi, könnyen keres egy ilyen 
levelezőlappal 10 fillért, de nagyobb árt is kér
het érte. Irásminlákat és tollakat ehhez minden 
könyvkereskedésben kaphat.

A tanulság pedig az, hogy ne üljünk föl 
olyan apróhirdetésnek, melybon titokzatos mó
don és titokzatos czélra kérnek pénzt, — a 11- 
poknak pedig az, —  ne közöljenek olyan apró- 
hirdetést, melyben a válaszért pénzt kérnek, 
mert ez veszélyezteti a közönségnek az apró
hirdetések iránt táplá t bizalmát.

— V e n d é g lő k  szap orod ása . A budapesti in. kir. 
pénzügyigazgalóság, valamint egyes nagyobb vidéki vá
rosok pénzügyigazgutóságai kellőiében érdekes tapaszta
latra jöttek. Mig ugyanis a vendéglősök leghivatottabb 
érdekképviselete, az országos szövetség évröl-évre pana
szolja a vendéglők létszámemelkedését, az italmórési és 
iparengedélyek túl nagy számban való kiadását, addig a 
hivatalos körök azon tapasztalatra jutottak, hogy a ma
gyar vendéglősök létérdekeit fenyegető o ténynek egye
dül a külföldi sörgyárak az okai, kik, hogy magyaror
szági raktáraik forgalmát emelhessék, ügynökeik által 
folyton újabb és újabb vendéglőket nyittatnak. K tulsza- 
porodás azonban nemcsak azon elismert régi vendéglő
söket sújtja, kik hazai söreinket mérik, de éppúgy káro
sodik a magyar államkincstár is, mely a külföldön ter
melt söradótól természetesen elesik.

Az ex-lex a pénzügyi jog szempontjából
czimmel érdekes felolvasást tartott E x n e r 
Kornél dr. egyetemi magán professzor a Magyar 
Közgazdasági Társulatban. Érdekes tanulmányá
nak rövid tartalma ez: Az exlex előestéjén a 
képviselőházban sűrűn repült egyik oldalról a 
másikra a felelősség súlyos labdája. Melyik tá
bor kapta meg a gólt, ma még kétes lehet, We 
hogy az ország vesztes benn, az ma már egészen 
bizonyos. Az exlex nem inás, mint az az álla
pot, melyben a kormány nincs törvényszerűen 
fölhatalmazva adó kivetésére és behajtására, nem
különben az állam jövedelmeinek beszedésére és 
kiadásainak fedezésére. Az exlex alatt kivetett 
adót a jogorvoslat igénybe vétele esetén a köz- 
igazgatási bíróság törölteti, a beszedett vagy be
hajtott adókat és más állami jövedelmeket vissza- 
téritteti. E két vonatkozáson túl azonban a tör
vény nélküliség nem terjed ki. Az exlex-állapot 
korántsem ad fölhatalmazást arra, hogy enge- 
delem nélkül dohányt termeljünk, szivarokat ké
szítsünk és doliánynyal kereskedjünk, sót bámyász- 
szunk, lőport gyártsunk, szerencsejátékokat ren
dezzünk és szeszes italokat kimérjünk. Azok a 
törvények, melyek mindezeket az állam kizáró
lagos jogává tették, sértetlenül fönnállanak az 
exlex idején is, s a ki ezek ellen vét, jövedéki 
kihágást követ el és büntethető. A ki bort vagy 
Húst hoz be bejelentés nélkül, jövedéki kihágást 
követ el. Téves az a nézet, hogy bélyegtelen 
beadványokat és okiratokat nem szabad meg- 
leletczni, csak ennek alapján nem szabad föl
emelt dijakat kiszabni. A községi és törvény-

J hatósági adók behajthatok. Értekezését e sza- 
| vakkal végzi:
I »Utaljak-e arra, hogy pénz nélkül nem le

het kormányozni? Idézzem-e Mariska Vilmos dr. 
szavait, hogy ma már adó nélkül az állam egy 
napig sem állhat fenn? Erősitsem-e meg azt, hogy 
az exlex a kormányzás szempontjából a vég
szükség állapota, melyben az állami élet fenn
tartása czéljából a kormány a meg nem sza
vazott adókat kénytelen kivetni és beszedni, az 

, állam kiadásait fedezni? Ezek mind a bizonyí
tásra nem szoruló igazságok erejével hatnak. A 
mely napon a kormány megszünteti az állam jö- 

1 védelmeinek beszedését, a posta- és okmány- 
bélyegek eladását, megszünteti az állami alkal
mazottak fizetését, a katonaság élelmezését, az 
állampapírok szelvényeinek beváltását és mindazt, 
a mire exlex alatt törvényes fölhatalmazása nincs :

. aznap eláll az állam szívverése. A veszélyez
tetett állam megmentése minden törvény fölött 

I áll. Hiszen a {kormány felelős tetteiért és mulasz
tásaiért egyaránt. S bár tárgyi értelemben vett 
joga mindezekhez nincs, mert tárgyi értelemben 
a jog maga a törvény, de az állam fönnállása és 
igy legfőbb érdeke szempontjából egyenesen kö
telessége: az állami élet zavartalan menetének 
biztosítása.«

Árlejtés.
1520/1003. Az alulírott igazgatóság részéről 

ezennel közhírré tetetik, hogy ezen m. kir. dohány
gyár puhafa deszkák és különféle pallódeszkák 
1903. évi jiilius hó 1-től kezdődőleg három évi 
szükségletének biztosítása czéljából folyó évi má
jus hó 27-én zárt írásbeli ajánlatok benyújtása 
mellett árlejtés fog tartatni.

A szállítandó évi szükséglet körülbelüli 
mennyisége 1500 darab 13 miliméter vastag, 21 
centiméter széles, 3.8 méter hosszú puhafa deszka. 
2000 darab 13 miliméter vastag, 26.2 centiméter 
széles, 3.8 méter hosszú puhafa deszka, 1200 darab 
13 miliméter vastag, 31.6 centiméter széles, 3.8 
méter hosszú puhafa deszka, 800 darab 20 mili- 
méter vastag, 21 centiméter széles, 3.8 méter 
hosszú puhafa deszka, 1)00 darab 20 miliméter 
vastag, 26.2 centiméter széles, 3.8 méter hosszú 
puhafa deszka, 600 darab 20 miliméter vastag, 
31.6 centiméter széles, 3.8 méter hosszú puhafa 
deszka, 50 darab 33 miliméter vastag, 31.6 centi
méter széles, 3.8 méter hosszú puha pallódeszka, 
50 darab 40 miliméter vastag, 31.6 centiméter 
széles, 3.8 méter hosszú puha pellódeszka, 25 
darab 52 miliméter vastag, 31.6 centiméter széles, 
3.8 méter hosszú puha pallódeszka, 15 darab 
52 miliméter vastag, 31.6 centiméter széles, 3.8 
méter hosszú jávorfa pellódeszka, 25 darab 52 
miliméter széles, 3.8 méter hosszú tölgyfa palló- 
deszka.

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen verseny
tárgyalásnál résztvenni óhajtanak, miszerint ma
gyar nyelven szabályszerűen kiállított, zárt és jól 
lepecsélt, ivenként egy koronás bélyeggel, va
lamint a megfelelő 5°"-nyi bánatpénzzel, avagy 
ennek egy in. kir. állami pénztárnál történt letéte
léről szóló nyugtával ellátott ajánlataikat a fent 
kitett napon délelőtt 10 óráig, a mikor a nyil
vános versenytárgyalás meg fog tartani, az alul
írott igazgatóság főnökénél nyújtsák be; meg- 
jegyeztetvén, hogy szabálytalan kiállított, vagy el
késetten beérkező, vagy távirati utón lett ajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak.

A szállítás tárgyát képező faanyagok kizáró
lag belföldön termeltek lehetnek.

Az ajánlatban határozottan kiteendö, hogy 
ajánlattevő úgy az általános, valamint a különleges 
árlejtési és szerződési feltételeket, melyek a ren
des hivatalos órák alatt a dohánygyár hivatali 
irodájában betekiiithetők, ismeri és magát azok
nak aláveti.

Temesvár, 1903. május hó 2-án.
M. kir. dohánygyári igazgatóság.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T  : Leitartikel. —  Vennischtes.

—k. Eine ebcnso merkwürdige als unbe- 
greifliche Erscheinung ist es, wonach die Arbcit 
des Tabakverschleissers, sci cs diejenigc des 
(iross- odcr Kleintrafikaiiten, als ciné solche be- 
traelitet wird, die keinen Anspruch darauf ma- 
eben karín, dass mari sic entsprechend cntlohnt.

Wall rend jeglichc Arbcitskraft in dern letz- 
ten Dezeniitm fást doppelt so liocli cntlohnt wird, 
als dies früher der Fali war, ist dic Entlolmung 
dcs Tabakverschleissers, dieselbe geblieben.

Und cs war nur zu natürlich, dass die Ar- 
beitskraft cinen höheren Lóim für sich in An- 
spruch nalim, zurnal die griindlich geánderten Ver
háltnisse dies erlieischteii. Wcnn wir zum Bei- 
spiel von den Miethvcrháltnissen sprechen, so 
seben wir, dass die Wolnumg des Arbeiters, die 
vor 25 oder 30 Jaliren 50—Ö0 Gulden jáhrlich 
gekostet hat, sclion vor zehn Jahrcn doppelt so 
lioch taxirt. Das Pfund Fleisch, welches fiir 24 
bis 30 Kreuzer zu habén war, kostete vor zclin 
Jahrcn bereits das Doppelte, dermalcn schon bei- 
nalic das Dreifache. Ebenso verhalt es sich mit 
allén nothwcndigen Lebensmittehi, mit Kleidern, 
mit den Kosten, welche dic Erziehung der Kinder i 
erfordcrlich maciién usw. usw.

Sámmtliche Berufsgattiiiigcn, siimmtliche Ar
bcitskraft, geliört sic dem Handcl, der Industrie, 
der Kunst, der Wissenschaft, Náhr oder Wehr- 
stand an, wird dermalcn weit hölier cntlohnt und 
trotzdem árlicitet Alles nocli daliin, cinen noch 
höheren Lollii fiir seine Arbcitsleistung zu crlial- 
teri, zumal dic Verháltnisse sich fortwahrend án- 
dern und Druck — Oegendruck erzeugt. Die 
( irossindustrie thut sich zusammen und erzielt 
durch Kartelle höheren Nutzen, dessen sic be- 
darf, urn den erhöhten Ansprüchen der Arbeiter 
zu geniigen. Die Beamten, dérién dadurch liöhcre 
Auslagen crwachscn, driingen den Staat zűr Er- 
höhung ihrer Gagen. Die Bediensteten des Han- 
dels, der Bankén, Aktiengesellschaften, die Die- 
ner, Diurnistcn, ja sogar die I lausmeister, setzen 
mittelst organisirter Verbánde ilire Wi'msjhc 
durch, um die Ausgaben mit den Einnahmen 
im Einklangc zu bringcri. Und was scliliesslich 
die Arbeiter anbelangt, inni, wir selicn es ja 
táglich und stiindlich, wie schr sic ilire Forde- 
nmgcn in die Hőbe schrauben. Nicht zufrieden da
ruit, dass der Staat sich ihrer Lage annimmt und 
durch verschicdenc Gesctze, welche zu ihren Gun- 
sten geschaffen werden, fiir ihr gegenvvartiges 
und zukiinftiges Wolil bedacht ist, gébén sic 
trotzdem durch Striks das Misslichc ihrer Lage 
zu erkennen, denn die Ausgaben wachsen in 
erschreckender Weise und scliliesslich will je- 
der Mensch lében.

Einzig und alléin der Tabakverschleisser ist 
es, der heute noch denselben Lollii fiir seine 
Arbcitslcistung erliált, wie vor zehn, ja sogar 
wie vor fünfzig Jahrcn. lm Verhiiltniss des da- 
maligen geringen Konsums partizipiren an der vöm 
Staate bczahlten Provision natürlich aucli we- 
niger Verschleisser. Hat sich der Konsuin von 
damals sechsfach erliöht, so gibt cs heute aucli 
scchsmal so viel Verschleisser. Und nachdctn der 
Prozcntsatz bei den Kleinverschleissern derselbc 
geblieben ist, bei den Grosstrafikantcn sich je- 
tloch nocli verringert hat, gcstaltete sich die 
Lage sámmtlicher Verschleisser noch weit schliin- 
mer, als sic es früher war.

Die Gesammtprovision sammtlichcr im Lande 
sich befindlichen Gross- und Kleintrafikanten, so- 
wic Spczialitáten - Verschleisser dürfte sich riach 
imserer Berechnung auf 10 Millionen Kronen be- 
laufen. An dicsem Betragc partizipiren 43.000 
Verschleisser, somit wárc die Durchschnittsziffcr 
für cinen Verschleisser 231 Kr. Gébén wir aucli 
zu, dass die vielen Tausende von Verschleissern in 
Dörfern als cigentliche Tabakverschleisser nicht 
zu bctrachten sind und gébén wir aucli zu, dass 
selbstvcrstandlich jené Verschleisser, dic sich in 
Stádten bcfindeii, Provisionen von einigen Hundert 
Gulden vereinnahmen, so blcibt es immerhin 
incrkwiirdig, wie es Leutc gébén karín, die cinen 
Artikcl in den Verschlciss nelimen kőimen, der

I ihnen absolut niclits einbringen kaim. Delin, dass 
' dies der Fali sein niuss, stelit ausser Zweifel,
| iiachdem es im Lande docli zumindest 3000 Ver

schleisser gében inuss, die über 2000 Kronen 
jáhrlich Nutzen erzielen. Und dass die, für dic 
in Vertrieb gesetzten Tabakprodukte bezahlte 
Provision kcine höliere ist, als die wir angeben, 
zumindest nicht wesentlich liöher, ist ebenfalls 
Thatsache. Unbegreiflich erscheint es aber auch, 
wie zu dicsér vcrháltnissniássig geringen Ziffcr, 
welche die Verschleissprovision ausmacht, die Ge- 
genkosten, námlich die Spesen des Gross- und 
Kleintrafikanten im Einklangc gebracht werden 
kőimen. Nehmen wir den Bleistift zűr Hand, um 
das auszurcchnen, dann trauen wir unseren 
Augen nicht, denn wcnn wir dicse Ausgabenpost 
von der Einnahmepost in Abzug bringen, verbleibt 
cin Rest, wie er kláglicher nicht genannt wer
den kaim. Rechnen wir von den 43.000 Ver
schleissern 40.000 ab, delien wir keinc Zinsrniethe 
für ihren Verschlciss zugestehen, so gibt es docli 
inimerhin 3000, welche hohe Micthe bezahlen, 
Personal haltén miissen, Fradit- und Transport- 
spesen zu tragen habén, ausserdem Padit und 
Steuer entrichten, nicht zu vergessen an den 
Verlust durch die Packkisten scitens der Gross- 
trafikanten.

Das Alles in Anbetracht gezogen, driingt Je- 
dem die Frage auf, vvarum mán kompeteten Ortes 

: sich bisher noch nicht entschlossen hat, dicse 
Verháltnisse einer Revision zu unterziehen um sie 
entsprechend zu regein. Keinen vernünftigcn Men- 
schen wird es einleuchten, dass es Gescháfts- 
leutc gébén kaim, die ölnie Nutzen, oder bestén 
Falls, mit cinen verschwindcnd kleinen Nutzen 
arbeiten. Irgendwo niuss ja das Geheimniss 
stccken.

Entweder bctrachten viele den Verschlciss 
der Tabak - Produkte als Mittel zu irgend cinem 
Zwccke, nun dann, in diesem Falle beklagen 
wir ciné Industrie, cin Staatsmonopol, welches 
solche Verschleisser hat: oder verschlingcn
cinige hiúidért Leute den Nutzen der vielen Tau- 
senden gebiiliren vviirde, auch in dicsem Falle 
müsste sich die Aufmerksamkeit des Finanz- 
niinistcriums dicsem Unistande zuwenden, um ge- 
reclit zu vertheilcn; aber noch cin dritter Fali 
ist möglich múl das scheint es auch zu sein, was 
das Rathsel lösbar maciit. Der grösste Theil, 
fást 05 Perzent sámmtlicher Gross- und Klein- 
verschleisser vegetirt insofern, als cs — wie maii 
zu sagen pflegt zusieht, um nach cin zwei 
Jahrcn das Gescháft zu verkaufen, wcnn es eine 
Kleintrafik ist, dagegen wcnn es eine Grosstrafik 
ist, es einfach aufzugeben, worauf ein anderer 
Glücklicher es ersteht, der es ebenso maciit. Maii 
táuscht sich lüiufig sehr gerne sclbst insoferne, 
als maii allgemein, jedes vöm Staate erlangtc 
Gescháft, als Goldgrube betrachtct. Uns sind 
Falle bekannt, wo noch dermalen Leute existiren, 
die tlieils ihr eigencs, tlicils das Geld ihrer Ver- 
wandten dazti benützen, um es iu ein aussichts- 
loses Gescháft zu investiren, dessen Werth ein 
mehr als problematischer ist. Maii sagt allgemein, 
wcnn von solehen Verháltnissen gesprochen wird, 
das Aerar hat (iliiek, es arbeiten für ilui Leute 
ganz umsonst. Wir sind nicht dicsér Ansicht. 
Wir haltén es namlich vielniehr für ein Unglück, 
wcnn die Tabak régié mit Leuten arbeiten niuss, die 
keine, nicht die geringste Qualifikation zu ihrem 
Gcscháftc besitzeu und auch nebenbei gesagt, 
kcine Lust zu ihrem Gescháftc habén. Umsonst 
sagt maii uns, dass maii zu dem Verschlciss von 
Zigarren und Tabak keine Qualifikation bedarf, 
das ist cin Unsiiin. Der Urnstand, dass ein Ta- 
bak-Monopol dic Waarc zu limitirten Preisen vor- 
legt, ándert niclits an der Sachc. In Deutsch- 
land, wo kein Monopol existirt, sind es die tiich- 
tigsten Verkáufer, welche Tabak und Zigarren 
verschleissen. Und wie wáre es möglich, dass 
mán crnstc, tiichtige, gcschulte Verschleisser fiir 
die in den Handcl gebrachten Tabakprodukte bei 
uns überall finden sollte, wcnn mán nachweis- 
bar, dicse Verschleisser sclbst mit dem geringsten

1 Taglóim nicht cntlohnt. Qlaubt mán vicllcicht, dass 
I dies zum Vortheile der Tabakregie geschieht,
; wcnn rnan irgend cinem holdén Dámchen, das 

keinen Dunst von dem Artikel hat, eine Trafik- 
Lizenz ertheilt, die sie dann um einige hundert 
Gulden weiter verkauft. Sind es nicht crbarmliche 
Zustánde, dass maii Baleteusen, Tingel-Tangel- 

1 Sángerinen und dergleichen, wenn sie ander- 
weitig niciua mehr leisten kőimen, Lizenzen er- 
tlieilt, wáhrend gcschulte, erprobtc Gescháfts- 
leute, die sich mit cinem geringen Nutzen be- 

; gniigen würden, abgewiesen werden? Und mit 
cinen grossen Theil solcher Trafikanten will mán 
arbeiten, dicse sollten wie es nothwendig ist,

: den Artikel durch Erklárungen und Auskünfte 
verbreiten helfen? Weiss mán nicht, dass cin 
Artikel in Misskredit geráth, wenn ihn uner- 
fahrene Verschleisserinen handhaben, dass er die 
Kauflust nur dann anregt, wenn der Verkáufer 
die Eigcnschaften desselben in das riehtige Lidit 
zu setzen verstcht?

Jawohl, das ist es, was die eigentJichc Ur- 
| sache bildet, warum dic Arbcitskraft des Tabak- 

vcrschleissers so gering cntlohnt wird. Tüchtige 
ernste, strebsame Leute, ob Mánner, ob Fraucn, 
Leute denen an ihrem Gescháftc viel gelegen ist, 
sic hátten sich gewiss schon lángst zusammenge- 

I than um glcich jeder anderen Berufsgilde, cinen 
I höheren Lóim für ilire Arbeit zu fordern, zu

mal es ausgeschlossen ist, dass fünf Perzent 
sámmtlicher Verschleisser von dem Gescháfts- 
crtrágnisse zu existiren vertnag.

Freilich wcnn dagegen alljáhrlich 10.000 Ge- 
suche um Trafik-Lizenzen einlaufen, dérén jedes, 
vöm Ministerprásidenten angefangen, bis hinunter 
protegirt wird, dann freilich ist es kein Wunder 
zu nemien, wcnn mán das Stiickchcn Papier, 
welches Lizenz lieisst, als Etwas betrachtct, was 
cinen Riesenwerth besitzt.

Mán vermeint aber, dass das Ertheilen der 
Lizenz, gleichwie eine ausgesetzte Pension zu 
bctrachten ist, ölnie zu beachteii, dass der Nutzen 
aus dem Gescháftc lediglich nur durch sclnverc 
und ausdaiiernde Arbeit eizielt werden kaim. 
Wiirde mán von diesem Standpunkt ausgehen, 
dann wáren sowohl dem allgemeincn Verschlciss 
wie auch den Gross- und Kleintrafikanten ge- 
liolfen. Ob maii zu dicsér Erkenntniss jeinals ge- 
langen wird? Ganz gewiss! Dodi darüber ein 
anderesmal!

Vermischtes.
DiePachtzahlungen der Tabak-Vcrschleisser.

Von Seite vieler Trafikanten gelit uns die Anfrage 
zu, ob, mit Rücksicht auf den Exlex-Zustand, die 
Pachtzahlung geleistet werden niuss. Wir ant- 
vvorten darauf, dass dies eine selbstverstándliche 
Sache ist, nádidéin schon der Name, unter wel- 
cliem dicse Zahlung geleistet wird, die Verpflich- 
tung kundgibt, dass sie unter allén Umstánden, 
insolangc der Verschleiss dauert, bezahlt wer
den niuss. Dic Pachtzahlung ist keine Steuer- 
leistung, sondern geschieht mit Rücksicht darauf, 
dass der Verschleisser das Eigenthunisrecht des 
Vcrschlcisses, welches dem Aerar gehörig, aner- 
kennt. Der Prachtbetrag hat dalier ebenso be
zahlt zu werden, wie die Waarc sclbst, und stelit 
ilire Abstattung iu gar keinem Zusammenhangc 
mit dem Exlex-Zustande. Was dic Bemfung auf 
dic Steuerpflicht anbelangt, welche Manche zu 
vcrwcigern glauben, so ist auch das nicht ganz 
richtig, denn abgesehen davon, dass der Exlex-' 
Zustand das Eintrcibcn der dircktcn Steuern un- 
tersagt, worunter die Stempelpflicht nicht zálilt, 
so kaim auch anderseits kein Beamter gezwungen 
werden, beispielsweise ein Gesuch zu überíieh- 
men, welches nicht der gesctzlichcn Form ént-: 
cntspricht, Zu „'dicsen zálilt aber in erster Reihc, 
dass es mit einem Stempel versehen ist. j
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A P o ja tz i-fé le  gyú jtó  a leg jo b b ! |
Szám os év óta M agyarországban  leg jobban  be van  vezetve és mindenütt kapható ! j

FI. Pojatzi & Comp. *
cs. és k ir. szab. gyu fagyárak

DEUTSCH-LAI l» S B E K t i .
= - - - - - - - - - - - - - Vidéki m egrendelések közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézendök.
A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első' d íjja l lett kitüntetve, ti. in .: ^  

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „G-rand P rix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csopoit (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

RARVAS S. és TÁRSA, A., Holtl-utcxsi O.
y y  Y T Í f V T Í r T T T Y T V ¥  V  j '  J

A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

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

Á ltestes
renom irtes Fabrika t 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Minden hii’detés felesleges, a, do

hányzó egyszer veszi ós tötitoé 

mást nem szihat

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahüvely.
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
BuilapeNt, V., Nas«iitc/.a S9. N/.áni.
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