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A dohányárusok nyomora.
Semmi sem jellemzőbb a dohány

árusok nyomorára nézve, mint az a 
tény, miszerint a dohányárusok azon 
vannak, hogy a mellékczikkeknek na
gyobb fontosságot tulajdonítanak mint 
valaha. A  kirakatok zsúfolva vannak 
anzix-kártyákkal, újságokkal, nyomtat
ványokkal, miután ezen mellékczikkek 
némileg kirántják az amúgy is kis for
galmú dohányárudat a hínárból. Mi ál
talánosságban a mellett vagyunk, hogy 
a dohányárus minden körülmények kö
zött boldoguljon, akár a dohánynemüek, 
akár pedig a mellékczikkek elárusitásá- 
val. A  mellékczikk porlálásában nagy 
veszedelmet látunk, mert ez röviden 
annyit jelent, hogy azok, a kik a do
hánynemüek elárusitásával foglalkoznak, 
ebből nem tudván megélni, végre az 
idők folyamán a mellékczikkből föczikk 
lesz s fordítva.

Tény, hogy a legtöbb dohányárudá
ban a dohányáruk eladása csak a ki
adásokat fedezi, a lakbért, kiszolgáló 
személyzetet, adót stb. ügy olyan do- 
hányáruda, a mely csak némiképp for
galmas helyen van, körülbelül 2500 
3000 korona kiadást igényel. Hogy pe
dig ennyit bevegyünk, legalább 30.000 
koronányi árut kell elátíMsitanunk. Igaz, 
hogy ott, a hol nagy a bevétel, rende
sen nagyobb a kiadás is. Így tehát nem 
helyes, ha a dohányárudai engedélyek 
megadásánál vagy átíratásoknál a kisebb 
vagy nagyobb forgalmat veszik irány
adóul. A  mint látjuk, ez voltaképpen 
teljesen mellékes. Bizonyos körüt. icnyek 
között egy 10.000 korona forgalmú trafik 
több hasznot hajthat, mint egy 30.000 
korona forgalmú. Ilyenkor a számítás 
csal, mert az illető hivatalnok, a ki a 
dohányárudát engedélyezi, csak a kisebb 
vagy nagyobb pár kiadást veheti tekin
tetbe. Ha ez igy történik, akkor termé
szetes, hogy a benyújtó dohányárus ré
széről lehetőleg való adatokat kell kapnia. 
Miután azonban ez csak ritkán történik, 
a benyújtó dohányárus húzza a rövi- 
debbet.

Naponként látjuk, hogy ha dohány
árudai engedélyért folyamodnak, a leg
többen szeretik önmagukat ámítani. A 
legtöbb, a ki dohányárudái cl akar 
nyerni vagy átíratni, mindenekelőtt hoz
zánk fordul, mi pedig 30 évi működés 
után eme téren némi kompelencziával 
bírunk s igy véleménynyel és tanácsosai 
■átjuk el őket. Ilyenkor aztán látjuk, 
hogy többet, kiknek számítások alapján 
bebizonyítjuk, hogy ez üzlet kilátás nél

küli, lebeszélhetünk eme szándékukról. 
De nem beszélünk le olyanokat, a kiknél 
látjuk, hogy a mellékczikkek kellő érté
kesítésével némi anyagi eredményt ér
hetnek el. Elégtételül szolgál nekünk, 
hogy eddigelé senki sem bánta még meg, 
ha tanácsunkat követte.

Ha tehát mi is kénytelenek vagyunk 
a mellékczikkekből származó jövedelme
ket számításba venni, tesszük azért, 
mert ez az összes dohányárusoknál igy 
van. Szomorú, de igaz, hogy a m, kir. 
dohányjövedék úgy a nagy-, mint a kis- 
árusokat ingyen dolgoztatja. Álért például 
a vidéki nagyárus kénytelen czukorral, 
bőrönddel kereskedni, a kisárus a volta
képpeni jövedelmét szintén a mcllék- 
czikkekből keresi, de ezt csak nem lehet 
fizetségnek mondani. A  kincstár 100 
milliós üzletének összes költségeit, lak
bért, személyzet, szállítás stb. a dohány
árus fizeti s mindezt csak azért, hogy 
a mellékczikkekből némi jövedelemre 
legyen szert. Ezt megfordítani nem lehet, 
úgy hogy a mellekczikk fizesse a költ
ségeket, mert hisz a dohányárusnak van
nak kötelességei, szubordinaczió alatt 
áll s mindenekelőtt dohányárusnak kell 
lennie.

S éppen ez az, a miről beszélni 
óhajtok s a miről már annyi figyelmez
tetés hangzott el e lapokban. Ingyen 
nem kérhetünk senkitől munkaerőt. Fizes
senek meg mindenkit munkája után. A 
milyen a jutalom, olyan legyen a munka, 
mondhatnék, ha nem kellene a legpon
tosabban azt elvégezni. De végre is azt 
nem lehet kívánni, hogy éppen az a 
keresetág, melynél a legfáradságosabb 
munkát kell végezni, egyszerűen meg
elégedjék azzal, hogy vegetáljon. Végre 
arra is csak kell gondolni, hogy azon 
sok ezerért valamit kell tenni, a kik a 
fillérekből koronákat s ezekből milliókat 
csinálnak.

Elhisszük, hogy sokezren folya
modnak dohányelárusitási engedélyért, 
de mit bizonyít ez ? Talán azt, hogy a 
trafik szerény megélhetést biztosit ? 
Nem, ne ámítsuk önmagunkat! A  fő
városi árysok majd mind abból élnek, 
a mit a mellékczikkek hajtanak. Ha va
lamely helyiség alkalmas eme mellék- 
czikkel darusítására, akkor „jó  tra fik 
nak mondjuk, ha nem alkalmas, akkor 
„rossz trafik".

Hogy segíthetnénk eme bajon ? 
Nagyon könnyen, nem is kellene a pro
víziót emelni, csak ama terheket, a mi
ket évek során a dohányárusokra róttak, 
vegyék le a válláról. Ha eme terhekről 
beszélünk, említsük első sorban a láda

kérdést, a mely sok kellemetlenséget 
okozott már, de remélhetőleg a legköze
lebbi jövőben a dohánynagyárusok érde
keinek szem előtt tarlósával el lesz in
tézve. Ilyen még az adókérdés is, a 
mely szintén lehetetlen állapotot teremt. 
Valamely áruezikk elárusitása, megjegy
zem, hogy ez áruezikk indirekt adó 
számba jő, tehát az adószedő ugyan
azon százalékot fizeti, mint a gyáros, 
nagykereskedő, nagyiparos.

A  nagyiparos ’/io, #/io vagy 1% 
províziót kap, tiszta jövedelme után 
10" »  adót fizet s miután sohasem ad
nak teljesen hitelt adatainak, t. i. a költ
ségeket illetőleg, igy tehát összes adói 
20°/o-ot tesznek „tiszta jövedelméből", 
melyet a mellékczikkekből ér el. Épp úgy 
van a kisárusoknál is. Jutaléka körül
belül 7"'o s elvesznek tőle eladási juta
lék czimén 1, 2, 8”/«-ot. Ezenkívül a 
111. kereseti adóosztályba tartozik, igy 
tehát ismét 10"'°-ot kell fizetnie „tiszta 
jövedelméből". Kérdjük: miféle réven
fizet az állam egyik közege, egy adó
nem inkasszálója ahhoz, hogy ilyen nagy 
illetékeket fizessen ? Hogy ezáltal ismeri 
el az államkincstár tulajdonjogát ? Ne
vetséges, hisz az engedélyt igy is, úgy 
is akkor mondják fel, a mikor tetszik s 
nem lenne erre elég —  egy korona 
évenként ? De hogy épp ezek azon ter
hek, melyekről beszéltünk s melyek az 
árusok nyomorának előidézői. Kevés 
vagy semmi haszonnal, nagy terhekkel 
legyenek ezen emberek azon, hogy a 
kincstár nagy nyereséghez jusson.

Ha azonban mégis nagy a nyere
ség, ez a fent vázolt alapon történik s 
ha az árusok helyzetén segítenének, ezzel 
egyszersmind a dohányjövedék is nyerne.

Vegyes hírek.
Oknélküli támadások. Egy fővárosi lap 

hosszabb czikkben foglalkozik egy nálunk már 
rég bevezetett gyufagyárral. A ezég neve : 
Pojatzi F I. és Tsa s gyártmányai nagy kelen
dőségnek és jó hírnévnek örvendenek.

Ha ezen czikk tárgyilagosaidban foglalko
zott volna e gyár ügyével, mi talán leközöltük 
volna, mert elvártuk volna, hogy legalább is 
azzal a tapasztalattal lettünk gazdagabbak, hogy 
miképpen készítenek jó gyufát.

Ebben a czikkben azonban más nincs, 
mint hogy a gyufaskutulya piros-fehér-zöld s 
hogy dr. Mérő János arczképével van ellátva 
magyar díszruhában. Kiváncsiak volnánk, mit 
szólna az illető lap, ha a gyufaskatulya fekete
sárga s azon Lueger arczképe lett volna. El
vártuk volna, hogy czikkiró magát a gyufát
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szidta volna, ha rossz. Ezt azokban nem teszi, 
mert nem teheti s ez az igazságszeretet min
denekelőtt becsessé teszi czikkét.

Magunk is sajnáljuk, hogy a Pojatzi és 
társa ezég osztrák, de csak azért, mert nem 
magyar, ebben az esetben ugyanis egy kilo- 
gástalan gyufagyárunk lenne.

De hisz a mi nincs, az még lehet s ezzel 
a vigaszszal honi gyufagyárosaink nem hiszem, 
hogy megelégednének. Mi abban találjuk a 
honi ipar föllenditésének előmozdítását, ha ma
gyar ipartermékeinket annyira tökéletesbitjük, 
hogy ezek a külföldieket teljesen fölöslegessé 
teszik.

Toepke Alfréd beiktatása. Az Osztrák- 
Magyar Bank budapesti igazgatósága e napok
ban iktatta be hivatalába Toepke Alfréd volt 
pénzügyi államtitkárt, az uj alkormányzót. Az 
ülést, a melyen az igazgatóság tagjai te’jes 
számmal vettek részt, Horváth Elemér helyettes 
alkormánj'zó nyitotta meg és meleg szavakkal 
emlékezett meg az elhunyt igazgatósági elnök
ről, Madarasy Pálról. Ezután az igazgatóság a 
helyettes alkormányzó vezetésével testületileg 
hívta meg az uj alkormányzót és felkérte őt 
az elnöki szék elfoglalására. Toepke Alfréd 
megköszönte a szives fogadtatást és kérte az 
igazgatóságot, hogy a ráháramlott feladatok 
teljesítésében nyújtson neki segédkezet. A bank 
tisztviselői kara nevében Elischer Viktor köz
ponti főfelügyelő és dr. Flitner, Frigyes a buda
pesti intézet feje tisztelgett az uj alkormány
zónál.

Vasárnapi munkaszünet. A mint halljuk, j 
a dohányárusok között mégis találkozott egy 
rész, a kik vasárnap délután üzletüket zárva 
tartják. Úgy hisszük, ez a példa ragadós lesz 
a dohányárusok másik nagyobb részére, a kik 
eddig nyitva tartották, szintén be fogják zárni 
üzletüket. Ebben az esetben úgysem lehet szó 
konkurrenczia-kérdésről, miután, főleg a nyári 
hónapokban, a vasárnap délután úgyis a leg
rosszabb üzleti nap. így tehát a főutakon levő 
árusok most néhánj' hétre kötelezővé teszik 
magukra nézve a vasárnapi munkaszünetet.

Nikotinmentes szivarok. Hónapokkal ez
előtt jelentettük, miszerint az állam a lapok j 
állal nikotinmentcs szivaroknak nevezett árut 
bocsát forgalomba. A lapok itt ismét tévesen 
értesültek, mint gyakran megtörténik, mikor 
szivarokról van szó. Nikotinmentes szivar nincs 
s ha be akarnák vezetni, azt ugyan senki sem 
venné, miután a nikotin az, a mi a szivart 
élvezhetővé teszi. Arról van tehát szó, hogy 
egy szivarnemet hozzanak forgalomba, mely- I 
nek nikotintartalma kevés, úgy hogy beteg, 
ideges emberek is dohányozhassanak, de fé
lünk, hogy azt ugyan senki sem fogja ciszinni, i 
mert senki sem szivaroz azért, hogy füstöljön, 
hanem hogy a dohány édes illatát élvezze.

Az okmánybélyegek kicserélése. Lukács 
László pénzügyminiszter utasította a bélyeg- 
raktárokat, hogy mivel julius elsején az összes 
okmánybélyegeket felcserélik, csak a legszük
ségesebbet rendeljék, nehogy túlságos sokat , 
kelljen a kicserélés következtében megsemmi- 
siteni.

Bankkimutatások. Az Osztrák-Magyar Bank 
teszi közzé május 23-ikáról szóló heti ki
mutatását, mely szerint a váltótárcza 14 millió
412.000 koronával, a lombardelőlegek pedig
2.384.000 koronával apadtak, miután a kölcsön- 
üzletnek e nagymérvű hanyatlása mellett a 
giroletétek is növekedtek, a bankjegyforgalom
28.128.000 koronával csökkent; egyidejűleg 
azonban az érczkószlet is szaporodott 3,218.000 1 
koronával, úgy hogy az adómentes bankjegy
tartalék 31,376.000 koronával szaporodott. En- í 
neK következtében ez a bankjegytartalék ismét
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420,652.000 koronára nőtt fel és igy a kon
tingens megint 20'6 millió koronával meg van 
haladva. —  A német birodalmi bank május 
23-iki kimutatása szerint a váltótárcza 14'8 
millió márkával szaporodott ellenben a lom- 
bardelölegek 5*3 millió márkával apadlak, a 
magánletétek pedig 27'7 millióval szaporodtak. 
Az érczkészlet 23.1 millió márkával növeke
dett. a bankjegyforgalom pedig 34*3 millió már
kával fogyott. E változások következtében a 
német birodalmi banknál is növekedett az adó
mentes jegytartalék 57*4 millió márkával.

Pénzügyi és gazdasági napikérdések Ma
gyarországon. A ..Berliner Börsen-Courier*- 
bécsi levelezője beszélgetést folytatott Buda
pesten egy kiváló személyiséggel, aki Lukács 
pénzügyminiszter nézeteit teljesen ismeri s a 
beszélgetés eredményekép Magyarország pénz
ügyi és gazdasági viszonyairól a következőket 
írja lapjának :

Habár a pénzügyminiszter nem mindig és 
nem minden kérdésben osztja a kormányelnök 
nézetét, a képviselőháziján jelenleg követett 
modus procedendit i letőleg mégis nézeteltérés 
nem áll fönn közöttük. Lukács pénzügyminisz
ter főleg a törvényhozói tevékenység szünete
lése miatt emelt panaszt, i mely első sorban 
is az ő rosszorlját érinti s elpanaszoita, hogy 
ez a stagnáczió amellett, hogy a magyar iparra 
és mezőgazdaságra van káros hatással, még a 
kormány kezeit is megköti, úgy hogy meg
bízásokat nem adhat és mindenféle akczióban 
akadályozva van. A pénzügy miniszter nézete 
szerint a függetlenségi párt kezdeményezésének 
káros voltát bizonyára majd be'átja a legköze
lebbi napokban, amikor a nagy uj beruházási 
törvényjavaslatot fogja a képviselőházhoz be
nyújtani. Ezen javaslatban a Galicziába irányuló 
uj nagy fővonalról, továbbá az úgynevezett 
székely vasutak kiépítéséről, valamint Komá
romnál a Dunán át építendő és nagy köl sége- 
ket igénylő vasúti hiti építéséről lesz szó, 
melynek főczélja lesz, hogy a Duna két part
ján levő vonalat, az úgynevezett marcheggi 
és brucki vonalat összekösse. A beruházási 
czélokra fordítandó összegek legnagyobb része 
a vasiparnak és a waggonköJcsönző társasá
goknak fog előnyére szolgálni. Emellett mind
azonáltal a javaslat az épitőtársaságokról s a 
téglaipar-:ársuUtókról is gondoskodik, amennyi
ben nagy, többnyire jótékony czJra szolgáló 
építkezéseket terveznek. A beruházások három
négy évi időszakot ölelnek föl és igy nem áll 
be annak szüksége, hogy az egész 240 millió 
korona összeget már ez évben szerezzék be 
hitel-művelet utján. A kamatláb-kérdést illető
leg a miniszter még nem határozott. Ebbéli 
elhatározását a kamatláb-viszonyok alakulásától 
teszi függővé ; általában azzal a gondolattal 
foglalkozik, hogy az uj kölcsön typusa 3 és 
fél százalékos legyen. Az adók az ex-lex álla
pot daczára rendesen befolynak. Épp úgy az 
állam különféle regáliái is kedvező eredménye
ket tüntetnek föl.’

A dohányosok hazája. Ma már jóformán 
mindenütt füstölnek, az egész föld hátán a 
nikotin a legnépszerűbb méreg, de sehol any- 
nyit, oly állandóan és szcnvcdelmcsen nem 
dohányoznak, mint Spanyolországban. Tizenkét 
esztendős korától kezdve a spanyol ember 
czigarettával a szájában járja az élet útját és 
talán az utolsó lehellele is egy utolsó szip
pantás. A templom ajtajában még kiveszi a 
szájából a czigarettát. de ez aztán csakugyan 
az egyetlen hely, a hol nem füstöl. Különben 
szívja a czigarettát reggel, délben, cstve, evés 
előtt és evés közben, a vasúton, a vendéglő
ben, a szalonban. Színház is csak kevés akad, 
«  melyekben nem szabad dohányozni. Minden

! iroda tele van füsttel, a boltokban a segédek 
versenyt füstölnek aprinczipálissal és a vevők
kel. A spanyol dáma nem veszi tiszteletlenség- 

I nek, ha a kereskedő, mialatt kiszolgálja, az 
arczába fújja a füstöt. Madridban menten ki
ütne a forradalom, ha a közúti kocsikban el
tiltanák a dohányzás'. Látni lehet papot, a 
mint misézni megy é ; a templom ajtajában 
dobja el a szivart, miután még egy nagyot 
szippantott belő’e. A koldus czigarettával a 

| szájábaa könyörög alamizsnáért, a vasúti kalauz 
ki nem veszi a szájából a szivart, mialatt a 
jegyet átlyukasztja. Úri asszonyok utczán és 
nyilvános helyen nem dohányoznak, de már 
az alsóbb néposztály hölgyei, asszonyok, lányok 
vidáman eregetik a kék füstkarikákat. De nincs 
is köhögősebb nemzet a spanyolnál. A tuber
kulózis retten itesen pusztít Hispániában és ha 
ennek a szertelen dohányzás nem is a közve- 
tetlen oka, de bizonyos, hogy része van benne.

Életunt pénzügyőr. Holczer Lajos, győri 
születésű 19 éves pénzügyőr, április 27-én 
az összekötő vasúti Ilid budai oldalán szolgá
lati fegyverével szivenlőtte magát. Holttestét 
bonezoló-intézetbe vitték. Tettének oka sze
relmi bánat.

Drága levélbólyeg-gyüjtemények. A világ 
legdrágább levélbélyeg-gyüjteménye, mint maga 
egy amerikai lap konstatálja, nem Amerikában, 
hanem Európában van. A legértékesebb egyike 
a Ferrari-féle Párisban, melyet jelenlegi tulaj
donosa 3000 font sterlingen xásárolt. Ferrari 

| márki a gyűjteményt időközben 25.000 da
rabra egészítette ki és több mint húsz embert 
foglalkoztat, akik bélyegeit rendezik és jegyzékbe 
foglalják. Ez alkalmazottak 2000— 5000 frank 
fizetést kapnak. A gyűjtemény értékét, amikor 
Ferrari meghalt, hét millió frankra becsülték. 
A második legnagyobb gyűjtemény III. Sándor 
czár tulajdona volt. A czár halálakor a gyűjte
mény 190.000 darabból állott. Harmadik a 

! sorban nagyságra Edvárd király gyűjteménye, 
mely 1890-ben 170.000 bélyeget foglalt magá
ban. Nagyon értékes gyűjteményei vannak 
még az edinburghi hercegnek, grófShaffsbury- 
nak, báró Roischild Arthurnak és inás sze
mélyeknek Anglia és Francziaországban. Az 
Egyesült-Államokban több bélyeggyüjtemény 
van, melyek értéke a millió dollárt megha
ladj*. Az első levélbélyeg-kiállitást 1870-ben 

j tartották Drezdában, azóta Bécsben, Londonban 
és Párisban is volt levélbélyeg-kiállitás, egyes 
postaigazgatóságok pedig állandó levélbélyeg 
kiállításokat tartanak fém . A legtöbb levélbé- 
lycg-kcreskedés San-Franciscoban van, hol 
50 levélbélyeg-kereskedésben 50 millió dollár 
értékű levélbélyegeket halmoztak föl. Egyes 
régi bélyegek ezreket érnek. Legdrágább a 2 
pences sötétkék Maurisius bélyeg, melyből egy 

| példányt 24.000 koronáért árusítanak.

Az osztrák postaigazgatóság helyes újítást 
i léptetett életbe, amely abból áll, hogy 3, 5, 

6. 10, 20 és 25 filléres postai értékjegyeket 
dijmenteson ráprésel olyan levélboritékokra,

, levelezőlapokra és ezimszalagokra, amelyek 
í ezégnyomással vannak ellátva. A legkisebb 

mennyiség fojenkint 100 darab elrontott vagy 
használhatatlanná vált borítékokért ugyancsak 
díjmentesen másokra préselnek értékjegyet.

Utazás a Tátrába. A kassa-oderbergi 
vasút következő jelentést teszi közzé : A
Magas-Tútrába ránduló közönség kényelmére 
—  a pünkösdi ünnepek alkalmából az idén is. 
úgy mint az előző években —  a csorbatói 
fogaskerekű vasúton június I -én az összes me
netrendszerinti vonatok, június 2-án pedig csak 
a900., 001., 902. és 903. számú vonatok fognak 
közlekedni. A poprád-felka— tátra-lomn;czi vo
nalon junius 1-én a 802— 803. és a 806 807.
számú vonatok fognak indittatni.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.
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IN H A L T  : Traflkantcn-Elend. — Vonnischtos.

Trafikanten-Elend.
Nichts ist bezeichnender für das Elend, 

welches unter den Trafi kantén herrscht, als j 

4ie Thatsache, vvonach mán allenUialbon be- 
strebt ist den Nebenartikeln grüssere Bedeu- 
tung zuzumessen, als dies jemals dér ball 
war. D.c Auslagen und Schaufenster dér Tra
fikén wimmeln denn auch von Ansichtskarten, 
Zeitungén und Druckschriíten, vveil dicse 
Presserzeugnisse dermalen cinen ziemlichen 
Absatz íinden und den Verlust einigcrmassen 
einbringen, den dér geringerc erzielle Konsum 
aufweist. Wir sind nattlrlich im Allgemeinen 
stets dafiir, vvenn die Tabakverschleisser ihr 
Auskommen bei dem Gescliafte íinden, sei es 
durch den Verkauf dér Tabakprodukte, oder 
durch die damit verbundenen Nebenartikel. 
Gleichwohl erblicken wir in dem Bestreben, 
den Nebenartikeln eine allzugrosse Aufmcrk- 
samkeit zu widmen, eine Gefahr für den Vcr- 
schleiss überhaupt, weil dics, wie gesagt, ein 
Zcichen dessen ist, dass Diejenigen, wclche 
sich mit dem Verschleisse von Zigarren und 
Tabak bcfassen. von ihrcm Geschaftc nicht 
zu existiren vermögen, aus wolchem Grunde 
im Laufe dér Zeit dieser Hauplversehleissartikel 
hcrabzusinken drolit.

In dér That deckt das Erirágniss aus 
dem Verkaufe dér Tabakprodukte in den 
meisten Trafikén nicht mehr als die Kosten, 
welche in Lokalmiethen, Pacht, Bedienungs- 
gehalter, Steuer, Beleuchtung etc. beslehen. 
Eine Trafik, welcho in einer halbwegs frequnn- 
ten Strasse gelegen ist, erfordcrt zumindest 
eine Spesenlast von 2500— 3000 Kroncn jahr- 
lich. Für diesen Betrag muss tnan aber be- 
kanntlich zumindest um 30.000 Kronen Waare 
absetzen. Im Verhaltniss ist das Krgobniss 
ünerall das gleiche, zumal dér Yersciileisser 
mit cinem grösseren Konsum auch ciné 
grüssere Spesenlast zu tragen hat.

Umsonst wird daher bei Ertheilung dér 
Traliklizenzen oder bei Umschreibungen dér j 
grüssere oder kleinere Kaufmann in JUtracht 
gezogen. W ie maii sieht, spielt derselbe im 
Grunde gcnommcn gar keine Kolle. Unter 
Umstanden kann sogar eine Trafik mit eincm 
Konsum von 10.000 Kronen mehr Gewinnst 
erzielen, als eine mit 30.000 Kronen. Hier 
falit jede Berechnung falsch aus und dér Be- 
amte, dér eine Trafiklizenz ertheiit, kann hüch- 
stens die grüsseren odor kleinoren Ausgaben, 
welche die botreffende Trafik zu leisten hat, 
ins Kalkül ziehen. Thut er dies, so muss er 
sich natürlich auf wahrheitsgetreue Angaben 
seitens des Einreichers verlassen. Da dies aber 
nicht in allén Fallen geschieht, gelangt dér 
Einreicher, boziehungsweise derjenige, welcher 
die Lizcnz eriheilt, nur selbst zu Schaden.

W ir habén fást táglich Golegenheit zu 
sehen, wie Leute, wenn sic um eine Lizcnz 
einschreitcn wollen, sich so gerne einer Selbst- 
tauschung hingeben. Ein grosscr Theil dieser 
Leute, welche eine Trafik zu errichten oder 
zu íibcrnehmen wünschen, wendet sich mit 
Recht an uns um Rathschlügc, nachdem wir 
uns, kraft oiner dreissigjahrigen Thatigkcit auf 
diesem Gebiete. für kompetent halién müssen, 
in dériéi I'ragen ciné crschüpfcnde und richtigo 
Meinungsabgabo liefern zu künnen. Und da 
sehen wir, dass es uns in den meiston Fallen 
gelingt, mittelst einer klaron, deutlichcn Berech
nung solche Bcvverber um Lizcnzen. wo keine 
Aussicht auf einen geschfiftlichen Eríolg isi, 
von ihrem Vorhaben abzubringen. Dagegcn 
rathen wir solchen Bewcrbern um Lizcnzen 
durchaus nicht ab einzureichcn, wo sich dic 
Müglichkeit biotet, mit Hinzurechnung des Er- 
triignisses aus dón Nebenartikeln, einen ent- 
sprechenden Gewinnst zu erzielen. Mit Genug- 
thuung müssen wir hervorheben, dass kein 
Einziger, welcher bisher unseren Rath diesbezüg- 
lich cingebolt hat, denselben zu bercucn hat.

Wenn wir alsó selber genüthigt sind bei 
Berechnung des Nutzens, den ciné Trafik 
eventuell abwerfen künnte, das Ertrügniss aus 
den Nebenartikeln mitoinzubeziehen, so thun 
wir das nur, angesichts dér gleichon Verhalt- 
nisse, die leider bei allén Verschleissern in 
dieser Bezichung hcrrschen. Es ist eb< nso 
traurig als wahr, dass die kön. ung. Tabak- 
regie sowohl die Gross- als Kleintrafikanten 
umsonst íür sich arbeiten lüsst. Denn, dass 
dér Grosstrafikant in dér Provinz, um existi
ren zu künnen, mit Zucker und Kalíee Inn- 
deln soll, dass dér Kleintrafikant scinen eigent- 
lichen Nutzcn aus den Nebenartikeln, die er 
führt, bestreitet, das kann mán doch keine 
Bezahlung nennen. Sei es welche Art immer, 
auf welche dér Verschleiss eines Konsum- 
ariikels im Betrage von Ilundcrt Millionen 
Kron.m bewer s cl igt vv.rden künnte, immer 
wiiren die Verschleisskosten, als da sind : 
Lokalmiethc, Personal, Zufubren, l'Tachten und 
dg], dicseiben. Zieht mán di.sen Umstnnd in 
Betracht, so besireiten dicse Kosten cucntlich 
dic Gross- und Kkintrafikanten, und das aus 
dem Grunde. damit sic Gelegenhcit habén ihre 
Nebenartikel floller abzuseizen. Umkchren 
lasst sich die Sache nicht. Mán kann durch
aus nicht sagen. dass dic Nebemmikel die 
Kosten tr.gen sollen, denn sowohl Gross- wie 
Kleinverschleisser habén ja am Ende Pflichten 
zu erfüllen, unterstehen einer gewissen Sub- 
ordination und sollen in erster Reihe Ver
schleisser sóin.

Und das ist es eben, wovon wir sprechen 
wollen und wv rüber wir schon so manches 
warnende Wort hier niedergeschrieben hitken. 
Mán kann eine Arbeitsleistung von Niemandem 
umsonst verlangen. Jcder muss und soll für 
seine Mühe und Arbeit bezahlt werden. W ie 
dér Lohn, so die Arbeit, kann mán füglich 
behaupten, wenn diese eigentlich nicht pünkt- 
lich verrichtet werden müsste. Aber schliess- 
lich wűnscht mán doch nicht, dass gerade 
jener Stand, dér eine sehr mühselige Arbeit 
zu verrichten hat, sich einfach damit begnüge, 
zu vegetiren. Am Ende muss ja doch daran 
gcdaclit werden Etwas für die vielon Tausende 
zu thun, welche unter schwcrer Arbeit die 
Heller zu Kronen und diese wieder zu Mil
lionen machen. W ir glauben es ja recht gerne, 
dass sich Tausende um Trafiklizenzen be- 
werben, aber was beweist das ? Soll das viel- 
leicht ein Zeichen dessen sein, dass de 
Trafik ein sicheres, bescheidenes Ertrügniss 
liefert ? Nein, nur keine Tauschung ; die Tabuk- 
Kleinverschleisser in dér Hauplstadt leben 
sammt und sonders von dem, was ihnen die 
Nebenartikel abwerfen. Ist irgend óin Lokál 
gceignet zum flottén Vertriebe dicsér Nebcn- 
ariikol, dann heisst mán sie eine „gute Trafik", 
ist dies nicht dér Fali, dann ist sie „schlecht". 
W ie dem Cbel abzuhelfen vvare ? O das 
künnte spielend leicht bewerksteliigt werden, 
mán brauchte nicht einmal die Verkaufspro- 
vision zu erhöhen, sondern mán müsste nur 
jene unsinnigen, durch nichts gerechtfertigten 
Lasten, welche mán den Verschleissern im 
Laufe dér Jahre auferlegt hat, beseitigen und 
vollstandig entfernen. Sprechen wir von den 
Lasten, welche den Grosstraíikanton auferlegt 
sind, so ist es in erster Reihe die leidige 
Kistcnfrage, die viel, sehr viel Unheil ge- 
schalíen, die jedoch in kurzor Zeit vvahr- 
scheinlich einer günstigen Lösung zugoführt 
werden wird. Ausserdem ist es aber zum 
Beispiel die Sleuerfrage, die für dic Ver- 
schlcisscr eines steuerbaren Artikels geradezu 
absurd genannt werden muss. Dcr Vcrschlcisser 
eines Artikels, wclch leizterer zu den indirek- 
ten Steuerabgaben zühlt, demnach alsó ein 
Steuereinnehmer, bezahlt denseiben Prozent- 
satz an Einkommenstcucr, wie dér Fabrikant, 
dér Grosshandler, dér Grossindustriclle. Dér 
Verschlcisscr, dcr einen Prozen'satz von 7 in, 8/io

oder 1% Provision erliült, bezahlt von seinem 
Rcincrtriignisse 10% und da mán seinen An
gaben fást niemals Glauben schenkt, in Bezug 
dér Abrechnung dér Kosten, betragt dessen 
Steuer nebst Kommuna’-und a nderen Zuschlügen 
20°io seines „Einkommens", das er, wie wir 
nachgewiesen, nur den Nebenartikeln zu dan- 
ken hat. Ganz so verhült es sich auch bei 
d.jn Tabak-Kleinverschleissern. Mán gibt ihm 
eine Verkaufsprovision von circa T°:«» und 
nimmt ihm wieder in dér Form einer „Pacht- 
zahlung l (’|o —  beziehungsweise 2°jo auch 
3°|o weg. Ausserdem unterliegt es dér Be- 
stcucrung dér III. Erwerbsteuerklasso und hat 
daher ebenfalls 10% von seinem „Reiner- 
trágnisse" zu entrichten. W ir fragen: „Wie 
kommt dér Verschleisser eines iirarischen Ar
tikels. dér „Inkassant" einer Steuer dazu, 
solche Abgabcn zu loisten ? Warum muss dér 
Ver chleis-er cinen „Pacht" bczahlcn ? Um das 
Ar<*r als Eigenlhümer dér Trafik anzuerkennen ? 
Lacheriich, mán kündigt ja die Lizcnz ohne- 
hin, vvenn mán will und dann — genügt 
hiezu nicht auch ein Kronenstück pro Jahr ? 
Aber das sind ja eben die Lasten, von denen 
wir sprechen und die des Trafikanten Elend 
heraufbcschwüren. Geringer, oder kein Ver- 
diensr, Abgaben in Menge und das sollten 
dann jene Menschen sein, die zu dem Erblühen 
und Gedeihen des Tabakmonopols beitragen!

Wenn dies immerhin dennoch geschieht, 
dann verkenne mán aber durchaus den Stand- 
punkt nicht, von welchom, wie wir geschildert, 
dij Verschleisser ausgehen. Ob cs gut, ob es 
zvveekmassig ist diese Zustandc fortbestehen 
zu lassen, möchtcn wir bezweifeln. Wir kün
nen nur wiederholen. dass all das, was mán 
zum Wolile des Verschleisserstandcs thun 

j würde, gleichzeilig auch dem Wolile des Tabak- 
monopo.’s zu Guto kame.

Vermischtes.
Grundlose AngrifFe. Ein hiesiges Blatt 

befasst sich in einem Uingeren Ariikéi mit dér 
hier in Ungarn seit vielen Jahren vortrefflich 
eingeführten Zündwaarenfabrik F I. Pojatzi & 
Comp.y dérén Erzeugnisse sich eines ausge- 
zeichneten Rufes erfreuen.

Ware dér Artikel sachlicher gehalton, wir 
hiitten ihn des Spasses halber hier abgedruckt, 
denn zumindest hatte er den Effekt gehabt, 
dass mán darüber aufgeklart wird, wie ein 
gutes Zündholz eigentlich beschafien sein 
muss. Indess vveiss dér Arlikelschreiber nichts 
anderesmitzutheilen, alsdass die Zündholzschach- 
teln roth-weiss-grüne Farbo tragen und dass 
sie mit dem Bilde Johann Mérő s, dér im Na- 
tionalkostüm gekleidet ist, geschmückt sind. 
W ir sind neugierig, was das betreffende Blatt 
dann gesagt hatte, wenn die Schiichtelchen 
schwarz-gelb bedruckt und mit dem Bildnisse 
Lueger s geschmückt gewesen wiiren. Alléin, 
wenn wir auch auf die Logik verzichten, welche 
diesen Artikel innewohnen sollte, so hiitten 
wir doch zumindest gewünscht, dass dér Ar- 
tikclschreiber auf das Produkt selber schimpft, 

j wenn es tadelsvverth sein sollte. Dss thut er 
aber nicht, denn er kann es nicht und diese 
scine Gerechligkcit8liebe macht ihm allé Éhre. 
Dass die Firma FI. Pojatzi & Comp. eine 
üsterreichische Firma ist, bedauern auch wir, 
aber nur deshalb, vveil sió keine ungarische ist, 

j denn in diesem Falié hiitten wir hier ein tadel- 
loses einheimisches Fabrikat. Im Uebrigen, 
was nicht ist. kann werden, mit vvelchem 
Troste so nianche Zündholzfabrik in Ungarn 
schvverlich oinverstanden sein wird. Wir, für 
unseren Theil e?hűeken boss darin eine Für- 
derung des einlieimischen Erzeugnisses. wenn 
maii dió bestehenden Fabrikcn nach und nach 
zvvingt, ihre Erzeugnisse derart zu verhessem, 
dass fremde Erzeugnisse leicht entbehrt 
werden künnen.
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Alapittatott 1858.

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 !

FI. Pojatzi & Comp.
cs. és k lr. szab. gyu fagyá rak

i> i :u  t s 4 ii - 1. \ \ i>s it i: it <*.
=-■--■ Vidéki megrendelések közvetlenül Deutsch'Landsbergbe intézendök. ■ ■■■ =

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lett kitüntetve, u. m. 

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

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. és TÁRSA, V., Ilohl-utcxa ».

A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

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

P / q P I E R Á C I 6 / q R E T T E 5
E .T  T Ü B E 5

í r v .  n ' p ' 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 .
1

D E L IC E
JVlindeii hirdetés felesleges, <-t do- 

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szibnt -

legjobb valódi franczia

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

Goldzieher Gézánál
Kiiflapest. V., Sas-ufoxii S9. sxám.
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