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Szövetkezetünkről.
Biztosak vagyunk benne, miszerint 

ama foglalkozási körökben, melyek a 
dohánynagyárusok keretén kívül esnek, 
sohasem fogják belátni, hogy a nagy
árusok szövetkezetté való tömörülése 
szüksége volt több égetővé vált kérdés 
megbeszélése, főleg jogaik megvédése 
szempontjából is. Nem is csodálkozunk 
ezen, hisz körülbelül félszázadon ke
resztül megszoktuk, a dohánynagyárust 
sem kereskedőnek, sem pedig állami 
szolgálatban lévőnek ne tekintsük. A 
kereskedők ugyanis azt mondják : Ti
nem vesztek s nem adtok el, hanem az 
állam átad nektek egy bizonyos áiu- 
czikket, mit aztán a hozzátok utalt kis- 
árusoltnak kiadtok.

Így tehát az állam koniisszionáriosai 
vagytok s nem számittok a kereskedők 
között.

A  ti javatokról tehát az államnak 
kell gondoskodni, nem pedig nekünk.

A  dohányjövedék azonban más ál
láspontból indul ki. Azt mondja tudni
illik, hogy mi annak adjuk a nagyáru- 
dai engedélyt, aki legkevesebb províziót 
kér s amellett minden feltételünknek 
megfelel. A  dohánynagyárus kereskedő, 
s nincs a hivatalnokaink listáján.

Hogy sokat, keveset vagy éppen 
semmit sem keres, az nem a mi dol
gunk. Mikor üzletét átveszi, számítsa 
ki, vájjon üzletéből lesz-e annyi jöve
delme, hogy abból megélhessen. Ha 
rosszul számított, ő maga a hibás. A 
mellett aztán bármikor visszaadhatja el- 
árusitási jogát és bármikor el is vehetik 
tőle. így tehát ki van véve minden 
szakmakörből s ez az, ami óriási ártal
mára volt úgy morális, mint materiális 
tekintetben. Be fogjuk bizonyít.ni, mi
szerint mindkét rész vészit ezáltal. Az 
országban ezáltal évente 425 dohány
árus körülbelül 100 millió koronáért 
közvetít árut az állam s a kistrafikos 
között. Az állam a gyáros, a nagyárus 
a komisszionárus. Már most, ha privát
ipar vagy kereskedelmi vállalat lenne, 
úgy á gyáros 1. egyenlő províziót fizetne 
a komisszionáriusnak, 2. minden lehe
tőt elkövetne, hogy megkönnyítse annak 
a helyzetét, aki hivatva van az ő árujá
nak minél nagyobb teret biztosítani, 3. 
hozzájárulna házbéréhez, szállítási s 
személyi kiadásaihoz, 4. keresetét némi- 
kép biztosítaná s h« nem is emelné 
nyereségszázalékát, de nem is szállí
taná le.

Megvan ez a nagyárusoknál ? Nincs! 
Sem kereskedő, sem pedig állami alkal

mazott. Egyszerűen adnak néki nagy- 
árudai engedélyt, néha nevetségesen 
csekély provízióval s akkor ezzel mint
egy rákényszerítik, hogy a kisárudájából 
éljen meg. Nos, ez nagyon, de nagyon 
erkölcstelen állapot ! Ily ország 45.000 
kisárusa olybá veszi a dohánynagyárust, 
mint aki kiveszi a falatot a szájából. Kérd
jük, fenntartható ez az állapot továbbra is ? 
Nem árt ez borzasztóan magának az el- 
árusitásnak ? S végül, mi haszna van 
ebből a nagyárusnak ?

Úgy hisszük, hogy a nagyárusok 
szövetséggé tömörülve fontos tényezővé 
lesz. Az állapotok már tarthatatlanok. A 
kereskedelmi kamarához nem tartozik, 
az állam hivatalnokai közé sem, igy hát 
legalább maga ez a társadalmi s kere
seti osztály tömörüljön, mert különben 
minden jajgatása hiábavaló. Ki is törőd
nék egy oly szakma-kör bajával, mely 
azt soha nyilvánosságra még nem hozta. 
Ha egy nagyárus ügyes-bajos dolgát a 
minisztérium elé vitte s ott elutasították, 
az csak természetes ! Hisz nem lehet 
egy embernek külön rendeleteket terem
teni s az összeségről eddig még senki 
sem hallott.

A  nagyárusok szövetségének meg
alakítása már égetően szükségessé vált. 
Nem szabad azt tekintenünk, hogy az 
egyed bizonyos függő viszonyba van az 
állammal szemben.de hisz többé-kevésbbé 
minden ember függ valakitől. Kérdés itt 
csak az, hogy elég erős, izmos lesz-e 
arra nézve, hogy czéljait elérje. Ha nem, 
úgy világossá lesz, hogy legtöbb nagy
árus kisárusnak tekinti magát s a nagy
árusok baja nem érdekli.

Nagy kiábrándulás lenne ez azon 
tekintélyes számú nagyárusokra nézve, 
kik folyton azon dolgoznak, hogy az el- 
árusitást emeljék.

A dohánykisárusok.
Rossz sorsuk van a kislőzsdéseknek, ez 

járja már évek óta s mégis ezer meg ezer 
kérvényt adnbk be engedélyért. Mi lehet ennek 
az oka ?

Nem kell soká kutatnunk ; az okot gaz
dasági hanyatlásunkban kell keresni s ama 
kolosszális nyomorban, mely miatt iparunk 
s kereskedelmünk is pang. Ilyenkor aztán a 
mentőhorgony : egy trafik, ebbe kapaszkodik
boldog, boldogtalan ; tudja ugyan, hogy igen 
kevés hasznot hajt, do hisz ott van mindig
a remény, hogy hát h a ......... , s aztán van
még egy oldala, mely sok embert lépre csal, 
pedig igazán gyerekes, tudniillik, hogy mindig 
pénz van előtte. Istenem, hisz a szegény em
ber oly szívesen ámítja önmagát.

Úgy mondják, azért megy rosszul a kis- 
trafikosok üzlete, mert sokan vannak. Van a 
dologban valan i, do azért ezen körülményt

sem vehetjük annyira figyelembe, miután a 
főváros dohánykisárudái nem szaporodtak ará
nyosan a főváros népszaporulatához. Máshol 
kell a baj okát kutatnunk, még pedig a minden 
kritikán alóli üzletmenetben, az építkezések 
pangásában, a magas házbérben, végre pedig 
abban az uzsorában, melynek a kiskereskedő 
s kisiparos a kisebb pénzintézeteknél lépten- 
nyomon ki van téve.

A fővárosnak 750.000 lakója van s körül
belül 1000 trafikja. A statisztikus rögtön rá
vágná, 750 ember jut egy trafikba. Riese Adám 
szerint ez helyes volna, ha azonban tekintetbe 
vesszük, hogy ezen 1000 kistrafikos közül 
körülbelül 600 olyan van, ki voltaképpeni üzlete 
mellett csak mellékesen árul szivart is, tehát 
mint dohányárus csak másodsorban jö tekin
tetbe. De sőt a még fennmaradó 400 traíikosra 
nézve is igen mostohák a viszonyok. Inkább 
a tulnagy kiadásokat kell tekintetbe vennünk, 
mint a csekély jövedelmet, mely gyenge idegen- 
forgalmunknál fogva számba sem igen vehető. 
Ha eme 400 dohányárus forgalmát vesszük 
tekintetbe, jó, takaros összegeket fogunk találni, 

! mit használ azonban ez, mikor az óriási lakbér, 
házbér, bérösszeg, világítás, személyzet a pro
víziót jórészben felemészti. Eme tekintetben 
kellene helyzetükön némiképp segíteni.

A m. kir. dohányjövedék tudtunkkal nagy 
súlyt fektet arra, hogy a fő- és székvárosi 
dohánykisárudák méltó, elegáns külsővel bir- 

. janak.
Körülbelül ez a kivánalom a vidéki váro- 

: sok néhány dohánykisárudáira nézve is, már 
| t. i. ott, a hol ez az elegáns külső magának 
! az árunak a forgalmát is emeli. Az ilyen do- 

hánykisárusoknak el kellene engedni bérössze
güket, hogy legalább némiképp könnyítve legyen 
helyzetük. Itt t. i. nincs középút. Nagyobb 
forgalmat nem érhetnek el még akkor sem, ha 
néhány trafikkal kevesebb volna. Hisz végre 
a mellékutczákban is kell trafik, lévén pedig 
ezek a legfrequentáltabb utczák, drága a házbér 
is. Hogy tehát némiképpen segítsünk a szegény 
kisárusokon, a m. kir. dohányjövedék csekély 

• áldozatára lenne szükség. Hisszük, hogy szavunk 
nem lesz a pusztában elhangzó szó.

Franczia dohányárulók.
Érdekes czikket közöl a berlini „Dér 

; T ag “ czimü napilap a franczia dohányárudákra 
vonatkozólag Schmidt E. K. tollából. A kivá
lóan érdekes czikk főbb pontjai a következők:

Furcsának tűnhetik fel a német olvasó 
előtt (de a magyar előtt is!), ha olvassa, mi
szerint a franczia pénzügyminiszter most állí
totta össze a dohányárusok jegyzéket, mely
ben többek közöli a következő nevek szere
pelnek : Madame de Montholon, a követ öz
vegye, Manau kisasszony, a Dreyfus pörböl 

I ismeretes general-procurator leánya, Moisson 
j és Ilervé tábornokok, valamint Vernét és 
| ('ruchon prefektusok özvegyei. Egy tábornok 

vagy nagykövei özvegye dohánykisárus, ami 
[ szemünkben valóban komikus lehet.

Cseppet som komikus azonban a dolog 
| Francziaorszógban, a dolog, ahol a „Bureau 
; de Tabac* annyit jelent, hogy ..aranybánya". 

Németországnak körülbelül 1000 szivarkereske
désére jut Krancziaországban egy. Párisban 
például éppen kétszer annyi a patika, mint a 
trafik, mert míg Németországban s nálunk is
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a patikajogok felett a minisztérium dönt, 
Francziaországbati mindenki nyithat ott gyógy
szertárat, ahol akar. Francziaországban dohány- 
s gyufamonopolium van s a dohányárudák 
engedélyezésénél roppant rigorozusok s igen 
keveset adnak ki, igy aztán Parisban pl. egy 
trafiktulajdonos gazdag ember. Ha tehát va
lamely tábornok özvegye dohányelárusitási en
gedélyt kap, az egyértelmű igen nagy nyug
díjjal, melynek jövedelme a trafik helye szerint
10.000 és 100.000 frank között váltakozik. 
Természetes, hogy a nagykövet özvegye nem 
ül be a dohányárudéba, hanem bérbe adja 
azt egy bizonyos nagyobb összegért.

Párisban 1017 dohányáruda van. tehát
28.000 lakosra jut egy trafik. Képzelhető, 
mennyit keresnek ezek a boldog tulajdonosok. 
Vegyük még hozzá, hogy a párisi dohány
áruda egy szűk, piszkos, sötét kis helyiség, 
melyben reggeli 8 órától éjfélig tolonganak az 
emberek, kik persze végtelen udvariassággal 
kérnek egy vagy más fajta szivart, szivarkát, 
mit aztán az elárusító, a monopólium tulaj
donosa, éppen nem francziához illő udvariatlan 
zord képpel kiszolgáltat.

S e mellett roppant drága a franczia pipa
dohány. A legolcsóbb kilója 12 frank 50 cen- 
times. Végül még dithyrambokat zeng az iró 
a monopóliumról általában, miben tökéletes 
igaza van, mert a dohányzó publikum Páris
ban ugyanazt a szivart egy s ugyanazon 
anyagból szíjjá, mint a legtávolabb fekvő kis 
faluban.

Vegyes hírek.
Az óbudai dohánygyárban, mint alkal

munk volt meggyőződni, gyönyörű világos színű 
dohányok kerültek feldolgozás alá s mondhat
juk valóban elsőrendű, szép, hosszuszáluak az 
összes dohányok, úgy hogy reméljük, miszerint 
ez a gyár Thaitz igazgató ur szakszerű s min
den részletekre kiterjedő vezetése mellett nem
sokára legjobb hirü czigaretta s török pipa- 
dohánv-gyárunk lesz.

Sokszor hangoztattuk miért nem adták a 
rendes forgalomba a „Delicias" nevű nicotin- 
mentes szivart ? Rendesen azt a feleletet kap
tuk, hogy Ausztria nem engedi s nekünk a 
jövedék dolgaiban mindenben Ausztriával egyet- 
ériüteg kell cselekednünk. Nos hát, mindenek
előtt Ausztriában a „Delicias" szivar neve 
„Selectas", aztán meg mi tudunk egy pár intéz
kedést, a mit nem Ausztriával egyetemben 
határoztak el. Olyan intézkedésekről van szó. 
melyek csak nálunk vannak érvényben, Ausz
triában nincsenek. Ez tehát ok nem lehet. A 
„Delicias" a különlegességi elárusitásban el fog 
veszni, mig a rendes elárusitás egy szép alakú, 
igen jó szivarfajt nyert volna.

A Hunnia-czigarillosról halljuk, hogy kész
lete fogytán van. Felkérjük a dohányjövedék 
közp. igazgatóságát, miszerint ezen szivarkafajt 
kissé javított, reformált állapotban hozza újra 
forgalomba.

Az erzsébetvárosi dohánygyár érdemdús 
igazgatója, Tillmann királyi tanácsos ur, vissza
tért szabadságáról s ismét átvette a gyár veze
tését.

A dohánytermelés állása. A Duna bal 
partján általában középén felül jól sikerült. 
Törése megkezdődött. A Duna jobbpartján tö
rését megkezdték. Somogy vármegye egyes 
vidékein hanyatlott, sok a rozsdás és kény
szerérett levél. Tolna vármegyében a minőség 
jónak ígérkezik, azonban a mennyiség nem lesz 
kielégítő. Komárom vármegye egyes helyein a 
jég sok kárt okozott benne. A Duna-Tisza- 
közén levelei jól kifejlődtek és a homokos tala
jon már szedni kezdik. Iit-ott vajfü nevű élősdi 
növény és a nagyobb szelek némi károkat okoz
tak, némely helyen azonban nagyon jó termést 
igér. A  Tisza jobbpartján szépen és erőteljesen 
fejlődik. Törését helyenkint megkezdték. A 
Tisza balpartján a kedvező időjárás hatása 
alatt kevés kivétellel igen szépen, egészséges 
nagy levelekkel fejlődött. A korait sok helyen 
úgy mennyiség, mint minőség tekintetében ki
elégítő ercdménynycl szedik és fűzik. A jég
verés elvétve szép levélzetét megtépte, mig 
néhol a kései a szárazságot kezdi sinylcni. A 
Tisza-Maros szögén szépen fejlődik. Bugázzák, 
néhol már bugázták. Az aljlevelek szedését 
megkezdették. Helyenkint a szélvihar kissé meg
tépte, állalábin azonban levelei szép nagyok és
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j  épek. A királyhágóntuli vármegyékben elég jól 
| fejlődik, habár némely helyeken a leveleket a 

vihar megtépdeste ; kapálása most folyik.
Kötelező vasárnapi munkaszünet. A keres

kedelmi miniszter átiratot intézett a pénzügy- 
miniszterhez, melyben ama kívánságának adott 
kifejezést, miszerint a dohányárusok kőtelező 
vasárnapi munkaszünetét épp úgy mint minden 
üzletre vonatkozólag, a pénzügyminiszterrel 
egyetórtőleg he fogják legközelebb vezetni.

Nícotinmentes szivarok. Mire jövő szá
munk megjelenik, akkor már a m. kir. dohány- 
jövedék hivatalosan forgalomba bocsátja a két 
újfajta nicotinmentes szivart. Egy előző hírünk
ben azon aggodalmunknak adtunk kifejezést, 
miszerint a „Delicias" nevű különlegességi nico
tinmentes szivar, mely 5 darabonkint csoma
golva; gyönyörű alakjánál s olcsó áránál fogva 
arra lenne hivatva, hogy a rendes elárusitás
ban számottevő szivar fajjá legyen, igy azonban 
félünk, miután pl. a fő- és székvárosban csak 
két helyen kapható, nem lesz meg a kellő for
galma. No de, ami késik, az nem múlik! A 
másik, a rendes elárusitásban forgalomba jövö 
„Rosita", melynek ára egyenkint 8 fillér lesz. 
könnyű, vékony szivar, mely teljesen megfelel 
annak a czélnak, melyet szolgálni akar. Beteg 
embereknek és olyanoknak készült, kikben a 
dohányzó szenvedély oly nagy, hogy 10 — 15 
szivart színak egy nap s ez egészségüknek ár
talmas. Ebből a szivarból akár huszonötöt is 
szíhatnak, semmi bajuk sem lesz tőle. Most 
tehát lumpolások alkalmával megihat az ember 
10— 12 liter Hopkost (alkoholnélküli sört) és 
elszi melléje 10— 12 drb nicotinmentes szivart.

A Szultán-czigaretták most már más 
dohánykeverékből gyártatnak s igy jobb is az 

l aromája, mint azelőtt volt. Most még csak a 
külső kiállítás tekintetében kellene valamit 

' tenni; pl. ötönkint vagy tizenkint csomagolni 
és valamivel szőkébbé tenni s hisszük, hogy 
forgalma eléri a „Hölgy“-szivarka forgalmát.

J. a. n. i. n. a. Figyelmeztetünk minden
kit, hogy jegyezze meg ezen hat betűt, mert a 

I .lanina-czigarettapapirt mostanában igen sokféle 
I hasonló néven hamisítják, mint pl. Anina, 

Janicza stb.
Propper N. János utazási vállalata a jövő 

évre a szent-lotiisi kiállításra rendes társas uta
zást. Az utazás programmja még nincs készen, 
de a mint meglesz, közölni fogjuk. Propper ur 
bejelentette nálunk ama szándékát, miszerint 
a in. kir. dohány nagyárusok országos szövetsége 
tagjainak, ha tömegesebben jelentkeznek, igen 
nagy kedvezményeket fog biztosítani, úgy az 
utazásért járó összegre vonatkozólag, mint 
annak befizetési módjára is. Annak idején 
visszatérünk e tárgyra s a ki jelentkezni óhajt, 
jelentse azt be a szövetség titkáránál, Holtai JV., 
Budapest, „ Dohányárusok Közlönye", Eötvös- 
utcza 5. sz.

Világos és sötét szivarok jelzésére vonat
kozólag egyik dohány nagyárustól a következő 
levelet kaptuk .

Igen tisztelt Szerkesztőség! A „Dohány
árusok Közlönye" egyik múlt havi számában 
olvastam, hogy a pénzügyminisztérium foglal
kozik azzal az eszmével, miszerint a ládács- 

I kákon elhagyja a világos, barna és sötétbarna 
jelzést. Nos hát én ezt nem tartanám helyes
nek a közönség szempontjából, a melyre első 
sorban tekintenünk kell, mert a vevő, ha eset
leg egy láda vagy egy csomag szivart vesz 
ajándékba valaki részére, ami igen gyakran 
előfordul, egyáltalában nem tudja majd mihez 
tartani magát.

Az, a mivel a kisárusok minket nagyáru- 
sokat vádolnak s a mi valószínűleg erre az 
initiativát a minisztériumnak megadta, tudni
illik, hogy a világos jelzésű szivarokat a nagy
árus a saját kisárudújának tartja fenn, egyál
talában nem jöhet számításba, mert, ha ez 
valóban igy is lenne (de nincs igy), volna rá 
mentő körülményünk, tudniillik, hogy a legtöbb 

! nagyárus (bclészámitva magamat is) nem élhet 
a nagyáruda províziójából, lévén az gyakran 
kevés a költségek fedezésére is, hanem egye
nesen rá van utalva a kisáruda jövedelmére. 
Már most nem érdemli meg az a szegény 
nagyárus, hogy kettős munkájáért legalább az 
a beneficziuma meglegyen, hogy I— 2 skatulya 

| világos szivarral többje legyen, mind más kis- 
I árusnak, a ki sem anyagi munkát, sem pc- 
| dig oly nagy összeget nem fektet üzletébe,
I mint mi.

Kérem jelen soraimat figyelembe venni, 
esetleg közölni.

.r. y.
m. kir. dohánynagyárus.

Nem osztjuk nézetét, mert mi a mellett 
vagyunk, hogy no jelezzék kividről a ládákon 
a szint. Hogy a legtöbb nagyárus kénytelen a 
kisárudájúbóí élni, az a lehető legimmoráli- 
sabb állapot, melyei mi kiindulási pontnak el 
nem fogadhatunk. A dohánynagyárusok érte
kezletén szóvá kell tennie ezen körülményt s 
akkor föltétlenül egy véleményen leszünk. A 
nugyárusoknak olyan existoiiozia! kell hogy 
adjon a kincstár, hogy óriási munkájáért meg 
is legyen minimálisan fizetve s ne legyen kény
telen, mint többször kifejti*Iliik, a kisárudájából 
s a mellékczikkekböl élni.

A következő levelet vettük, mit közre
adunk azért, mert általános érdekű :

Igen tisztelt Szerkesztő ur !
Kérném szépen, adjon helyi soraimnak 

b. lapjában már azért is, mert azt hiszem, 
összes traíikostársaim velem egy vélemányen 

' lesznek.
Én tudniillik kérdeni szeretném az illeté

kes köröket, miért tartanak bennünket ha kell, 
kivételes lényeknek, ha nem kell, közönsége
seknek. Mindjárt megmondom, mit gondolok.

Én kistralikos vagyok a főváros legnépe
sebb helyén s látom, a mint vasárnap tiz óra
kor már becsukja üzletét minden mellettem 
lévő kereskedő. Elgondolkoztam, vájjon én 
kereskedő vagyok, vagy nem ; nekem t. i. ki
vételes állapotom van ; ha akarom, becsukom 
üzletemet, ha nem akarom, akkor nyitva tar
tom. De az illető utón, a hol üzletem van, 
majd minden traíikos nyitva tart, igy hát én is 

I kénytelen-kelletlen nyitva tartok.
Miért nem köteles reánk nézve is a 

vasárnapi munkaszünet úgy, mint másnak ? 
Talán lehetne, t. Szerkesztő ur, e tekintetben 
valami mozgalmat indítani.

Maradok kitűnő tisztelettel
(Aláírás.)

Éppen aproposra jött az ön levele, t. 
uram ; ugyanis, mint lapunkban láthatja, a 
kereskedelmi miniszier átiratot intézett a pénz
ügyminiszterhez, melyben az ön által felvetett 
csűrne elhatároztunk. Félünk azonban, hogy ez 
sem lesz teljesen jó mindnyájunknak, mert 
mindig találkoznak olyanok, kik a jelen álla
pottal soha megelég-.dve nincsenek. (Szerk.)

M.kir. Dohánynagyárusok Országos Szövetkezete.

Hivatalos rész.
Szeptember hó 2-ikán, szerdán, tar

totta első igazgatósági ülését a m. kir. dohány
nagyárusok országos szövetkezete s több fontos 
ügyet tárgyalt.

így többek közt elhatároztatott, hogy a 
szövetkezet hivatalos helyisége dr. Falndi Jenő 
irodája. (Erzsébet-kürut 28.) Figyelmeztetünk 
mindenkit, ha czimünkre levelet küld, tegye 
oda: ..Dr. Faludi Jenő czimén", addig, inig
az alapszabályok szentesítve vissza nem ér
keznek.

1egyhangúlag elhatározta az igazgatóság,
| miszerint a Dohányárusok Közlönyeu a szö- 
í vétség hivatalos lapja.

Végül határozatba ment, hogy minden 
hó első szerdáján igazgatósági ülés lesz a szö
vetség hivatalos helyiségében.

A szövetséget érdeklő ügyben való kér- 
dezősküdésre szívesen válaszol a titkár, Ileltai 

: Nándor. (Eötvös-utcza 5. sz.)

V idék i dohány-nagy&rud&ban ‘

e láru sitón ő
(könyvvitelben jártas), kauczióval fel

vétetik.
Ajánlatok e lap kiadóhivatalába kül

dendők.
SogcJszorkcsztö: Holtai Nándor
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n DOHANYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(OHGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

IN H A L T : Dió Nothwondigkoit Jós VerbanJos. — Dió T<

Die Nothwendigkeit des Ver- 
bandes.

Mán wird in den Kreisen. welche ausser- 
halb des Berutes dér Grosstafikanten stehen, 
sich nie und nimmer überzeugen lassen, dass 
eine Vereinigung dér Grosstrafikanten behufs 
Wahrung ihrer Rechte, behufs Besprechung 
von Standesfragen. eine Sache dér Nothwen
digkeit ist. l'nd das wundert uns durchaus 
nicht. War mán es doch ein halbes Jahrhun- 
dert láng gewohnt das Gescháft des Gross- 
traíikanten als Etwas zu betrachten, was we- 
der in das kaufmánnische Fach schlágt, noch 
Anspruch darauf machen. kann, unter die 
Staatsdiener zu ziihlen.

Dér Kaufmannstand sagt ganz einfach : 
Ihr zahlt nicht zu uns, Ihr handelt nicht mit 
einer Waarc, Ihr kauft und verkauft nicht, 
sondern dér Staat legt Euch eine W’aare vor, 
damit Ihr dicse an die Euch zugewiesenen 
Detaillisten ausfolgt. Demzufolge seid Ilir die 
Kommissionáre des Staates und zahlt daher 
nicht zum Handelsstande. Euer Heil, Euer 
Wohl und Wehe hat daher dér Staat zu be
stiáimon, nicht wir. Die Tabakregie jedoch, 
sic geht von einem anderen .Standpunkte aus. 
Sie sagt : W ir übertragen das Gescháft des 
Grossverschleissers an Denjenigen, welcher 
den geringsten Prozentsatz als Provision for- 
dert, wobei wir allé uns passenden Bedingun- 
gen erfüllt wissen wollen. Dér Grosstrafikant 
ist ein Kaufmann und steht nicht in dér Liste 
unserer Beamten. Ob er viel, wenig oder gar 
nichts verdient, das ist nicht unst-re Sache, 
das hat den Staat nicht zu ktimmern. Nádidéin der 
Grosstrafikant als Kaufmann den Verschleiss 
íibernimmt, ist es seinc Sache. sich ein Kalkül 
zu maciién, ob er bei seinem Gescháfte exisli- 
ren kann. Bechnet er falsch, so ist er nur 
sich selber tűr den Schaden verantworlich. 
Besorgt Einer das Gescháft billiger, so erhiilt 
es dicsér, wobei die Tabakregie keinerlei Kon- 
zessionen maciit bezüglich der Dauer des Ver- 
trages. Er kann sein Gescháft aufgeben, wenn 
er will, auch ihm kann mán es zu jeder Zeit 
entziehen.

Mán wird es begreillich finden, da4s diese 
beiden Ansichten danach angethan sind, den 
Grosstrafkanten ausserhalb einer jeden Berufs- 
stellung aufzufassen. Und das ist es, was ihm 
von jeher, sovvohl in moralischer als in mate- 
rieller Beziohung riesig geschadet hat. Indess 
möchten wir die Berechtigung dieser sich ent- 
gegenstehenden Ansichten gegenüber unsere 
Meinung dahin abgebon, dass von beiden Sei- 
ten dabei schwer gefehlt wird.

lm Lande bringen 425 Grossverschleisser 
alljáhrlich um circa Hundcrt Millionen Kronen 
Waarcn als Zwischenhandler in den Verkehr. 
Die Tabakregie erscheint hier als Fabrikant, 
die Grosstratikanten als dérén Kommissioniire. 
Hátte mán es dabei mit einer Privatindustrie 
zu tliun, so würde der Fabrikant ganz gewiss :
I. den Kommissionáron eine gleichmássige 
Provision bozahlen ; 2. ihm jede niógliche
Erleichterung bieten, damit er von der ihm 
vorgelegten Waare je mehr absetzen kann; 
8. ihm einen Beitrag für Miethe, Fracht, Per- 
sonal etc. bewilligon ; 4. ihm unter allén Um- 
stánden seinen Erwerb sichern und wenn auch 
nicht erhöhen, nicrnals aber erniedern.

Ist. dies bei dem Grosstrafikanten der 
Fali ? Nein ! Und wie denn auch, er zühlt ja 
dermalen weder zu den Kauíleuten, noch zu 
den Staatsdienern. Maii verleiht ihm eine Gross- 
verschleiss-Lizenz, lasst ihn den Grossvcr- 
schleiss zu einer lácherlich goringen Provision 
besorgen und driingt ihn dazu, damit er sein 
Detailgescháft als Mittel zum Zwcck ausnütze. 
Nun wáre das immerhin cin schwaches Mitlol, 
welches die Lagc ertriiglichcr maciit, gebe es 
nicht 15.000 Kleinverschleisser im Lande,

:-Kleintrafikanten.

welche den Grosstraf kanten, welchen sie zu- 
gewiesen sind, als Denjenigen botrachten, der 
ihnen den Bissen vöm Munde wegschnappt. 
Wir fragen : Kann eine solche Manipulation 
für die Dauer haltbar sein ? Muss sie nicht 
den Verschleiss im Allgemeinen sclnvcr schá- 
digen ? Und schliesslich: Was hat der Gross
trafikant eigontlich davon V Wir glauben, dass 
mán nach alldern die Vereinigung der Gross- 
trafikanten zu einer Körporschaft für etwas 
wichtiger haltén wird, als dies von mancher 
Seite angenommen wird. Die lierrschenden Ver- 
háltnisse sind beinahc unertráglich geworden, 
da der Grosstrafikant, wie wir nachgewiesen 
habén. Niemandem angehört, da sich weder 
die Handelskammern, noch die vorgesetzten 

; BehÖrden mit seinem Léidé befassen können, 
weil angenommen wird. dass mán hiezu nicht 
berufen ist, so muss doch zumiridest die Be- 
rufsklasse selbst sich als solche deklariren, 
sonst ist und bleibt das Klagen und Seufzen 
vergebliche Mühe. Wer sollte sich auch eines 
Standes annehmen, der es bisher unterlassen 
hat, sich als einen solchen zu bekennen, der 
niemals einen Schritt gethan zűr Sanirung der 
Uebelstánde, wie sie in Menge vorhanden 

; sind.
Wir vermögen in dem Umstande, wo- 

nach das Finanzministerium derartige Uebel- 
stünde nicht beseitigte, durchaus kein Uebel- 
wollen soitens desselben dem Grosstrafikanten 
gegenüber erblicken. Wenn hie und da 
irgend ein Grossverschleisser um Sanirung 
eines Mangels bittlich Hnschreitet und er mit 
seinem Ansuchen abgewiesen wird, so ist das 
nur ganz natürlich. Mán kann ja bekanntdeh 
keine Verordmmgen für den Einzelnen schaften 
und was die Gesammtheit anbelangt, so war. 
wie gesagt. bisher von ihr nichts zu sehen und 
nichts zu hüren.

DieBegründung ei íes Verhandes der Gross- 
I trafikanten war höchst an der Zeit und entspricht 

einer dringenden Nothwendigkeit. Sein Wirken 
hángt nicht davon ab, ob, wie vielfach angenom
men wird, jedes Mitglied desselben in einem 
gewissen Abliángigkeitsverháltnisse zu dem 
Brotgeber steht. Ám Ende stehen ja die meisten 
Menschen, mögen sie welcher Berufsklasse 
immer angehören. in einem gewissen Abhán- 
gigkeitsverháltnisse zu Anderen. Es wáre trau- 

: rig. wenn wir uns heute in einem Lande. wie 
es Ungarn ist. mit dériéi Geschwátz befassen 
würden, welches eine Beleidigung für die Be- 

! amtenschaft überhaupt wáre. Das Wirken des 
Verbandes hángt vielmehr davon ab. ob dieser 
stark genug sein wird, um auch seinc ange- 

j  strebten Ziele erreichen zu können. Wird dies 
• nicht der Fali sein, dann ist es klar, dass sich 

die Mehrheit der Grosstrafikanten als Kleinver- 
I schleisscr betrachtet und diesen der Grossver- 
! schleiss kein eigentliches Interessé bietet. Es 

wáre dies eine Enttáuschung für jene, immer
hin genügend grosse Zahl wackerer Leute, die 
dermalen als Grossverschleisser ihrem Berute 
mit Eifer und Liebe obliegen und die einen 
Stolz darein setzen, den Verschleiss stetig zu 

1 heben und zu vergrössern.

Die Tabak-Kleintrafikantén.
DenTabak-KIeintrafikanten geht es schlccht, 

! so hört mán sehon seit Jahren und trotzdem 
, laufen alljáhrlich einigo Tausende Gesuche um 

Trafik-Lizenzen ein. Ein Ráthscl!
Doch es ist nicht schwer zu lösen dieses 

| Ráihsel, die Lösutig besteht darin, dass die Noth 
| und das Elend in dón letzten Jahren in Un

garn kolossal zugenorr men hat und dass so 
( viole Tausende den Rettungsanker suchcn. Wo 

ihn finden V Eine Traíik ist das letze, wonach 
einer greift, denn mán weiss es ja, dass sie

nur geringes Ertrágniss bringt ; indess mán hofft, 
es wird. es muss gehen, und am Ende bietet 
die Trafik das Verlockende, dass mán zumin- 
dest immer Geld sieht. Mein Gott, der Arme 
táuscht sich ja so gerne Etwas vor, an was 
er violleicht selbst nicht glaubt. Mán sagt, den 
Kleintralikanten geht es schlecht, weil ihrer 
zu viele sind. Nun denn, es ist leider That- 
saclie, dass os so ist. Alléin dieser Umstand 
fiele nicht gar so schwer ins Gewicht, zumal 
die Tabak-Verschleissstellen in der Hauptstadt, 
mit Rücksicht auf die Ausbreitung derselben 
und zunehmenden Bevölkerung, sich nicht gar 
so wesentlich vermehrt habén, als dass das 
herrschende Elend gerechtfertigt erscheine. Das 
ÍJbel sitzt wo anders, und zwar sind es in 
erster Reihe die allgemeinen miserablen ge- 
scháftlichen Verháltnisse, das Brachliegen der 
Bauthátigkeit, die hohen Miethzinse, derWucher, 
welchen die kleinen Geldinstitute mit den ar- 
men Leuten treiben, und noch vieles Andere, 
was den geringen Verdienst des Kleintrafikanten 
verschlingt.

Die Hauptstadt zahlt 750.000 Einwohner, 
für diese bestehen ungefáhr 1000 Verschleiss- 
stellen.

Ein Statistiker würde sagen 750 Köpfe 
, für eine Trafik. Nach Adam Biese wáre dies 

wohl richtig, nicht aber für Denjenigen, der in 
Betracht zieht, dass sich unter diesen 1000 

| Verschleissern zumindest 600 befinden, welche 
bei ihrem eigentlichen Geschárte auch Zigarren 

I haltén dürfen, alsó als Tabakverschleisser nicht 
ganz in Betracht kommen.

Aber selbst für die übrigen 400, welche 
| sich au sschliesslich mit dem Verkaufe von 

Tabak und Zigarren befassen und auf die 
alléin Rücksicht zu nehmen ist, sind arge Zei- 

! ten gekommen. Mán hat es dabei mit den ver- 
háltnissmássig grossen Ausgaben vielmehr zu 
thun, als mit den Einnahmen, die eigentlich in 
Anbetracht des geringen Frcmdenverkehrs nicht 
grösser sein könnte, denn wen wir die genann- 
ten 300 Verschleisstellen nach ihrem Konsum 
hin prüfen, so finden wir darunter ganz re- 
spektable Summen als Einnahmen. Was nützt 
es jedoch, wenn diese Einnahmen nicht genü
gend gross sind, die Miethpreise, die Pacht- 
zahlung, die erforderliche Beleuchtung, perso- 
nal etc. solche Summen beanspruchen, dass die 
Provision des erzielten Konsums das Alles kaum 
deckt. In dieser Beziehung műsste Etwas ge- 
schehen, um eine Erwerbsfáhigkeit der Klein- 
vorschleisser zu ermöglichen. Die k. u. Tabak- 

i Régié legt, unseres Wisscns nach, grosses Ge
wicht darauf, dass die hauptsúidtischen Tabak
verschleisser ein würdiges elegantes Aussehen 
habén. Nicht minder aber sind es auch die 
Tabakverschleisser in der Provinz, natürlich in 

i den Stádten, welche, vermöge ihrer eleganten 
Einrichtung, den Artikel selbst zu heben faliig 
seien. W o dies nun nothwendig ist und zu- 

i trifft, dórt müsste dem Verschleisser zumindest 
die Pachtzahlung erlassen werden, damit erwe- 
nigstens von einer drückenden Abgabe befreit 

, werde. Es gibt da námlich keinen Mittelweg, der 
1 eingeschlagen werden könnte, um den schwer 

bedrángten Kleinverschleissern auf die Beino 
zu helfen. Den Konsum erhöhen, das können 
sie nicht, auch dann nicht, wenn cinige Tra
fikén weniger wflren. Denn schliesslich müssen 
in den Seitengásschen doch auch Trafikén be
stehen, Trafikén, welche von Greislern und 
Spezereihándlern geführt werden, die Kosten 
zu vorgeringern, das ist auch nicht gut mög- 
lich, denn die frequenten Strasson und Gassen 
erfordern hőbe Miethpreise und schliesslich sind 
ja diese Örtlichkeiten gerade die mcist frequen- 
tirten. dalicr theurer. Um den Verschleissern 
zu helfen. bedarf es daher Opfer, welche die 
k. u. Tabak-Regie leicht bringen könnte.



DOHÁNYÁRUSOK k ö z l ö n y e .

H irdetm ény .
Ezennel közhírré tétetik, hogy a

M agy a r Királyi S zabad . O sztá ly so rs já ték  (XII. s o rs já té k )
6. o sztá lyának  húzásai f. évi szeptem ber hó 24 -tö l október hó 21-ig tartatnak meg, még pedig a következő napokon:

Szeptember 24, 25, 26, 28, 29, 30. Október 2,3, 5, 6, 7, 8, 9,10,12,14,16, 21.
A IHízások mindig d. e. 9 órakor kezdődnek, és a m a g y a r  k irá ly i ellenőrző hatóság és k ir  köz jegyző  jelenlétében nyil

vánosan történnek a M. kir. szab. O sztá lysorsjáték  huzasi term ében ( I V  , Eskü-tér, b e já ra t  a  Duna-utczáról). A sorsjegyeknek 

a ti. osztályra való megujitása, a játékterv szerint minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt. 1903. szeptem ber hó 17-ig eszküzlendő. 

Budapest, 1908. évi szeptember hó 0-án.

M a g y a r  K ir. Szabad . O sztá ly  sorsjáték  ig a z g a tó sá g a  
L Ó N Y A I. H A Z A I.

A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

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

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, a, do- 

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat -

leg jobb valódi franczia

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

Goldzieher Gázánál
ItiMlsipesl. V . ,  M a N -u to z a  1S9. szám.

EURÓPA, irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, VI , O-utcza \ 'l.
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