
XIII évfolyam. Budapest, 1905. augusztus 1. 15. szám.

A magyarországi nagy- és kistó'zsdetulajdonosok szakközlönye és értesítője,

A MAGYAR DOHÁNY-NAGYÁRUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA.

Megjelenik minden hó 1-én és 15-ón, 

Előfizetési ár fé l évre 5 kor.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő:

HATSEK ADOLF.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VI., Eötvös-utcza 5.
hová az olőflzotési összegek,

— — valamim a kéziratok küldendők. — —

T A R T A L O M : A dohiinylözsdék eladása. Hitelt a dohánykisárusoknak. Vcgyeshírek. Levél a szerkesztőséghez.

A dohánytőzsdék eladása.
Tizenkét év előtti időkig a dohányeláru- 

sitási engedélyek átíratása akadálytalanul 
ment végbe. A két kérvény, az tudniillik, 
melyet a távozó tözsdés adott be, valamint a 
másik, melyben az átiratás kérelmeztetett, 
egyidejűleg lett benyújtva és elintézve. A  
pénzügyőri biztosok megkapták az aktadarabot, 
megvizsgálták az ügyet, megadták az engedélyt 
az üzlet átvételére, mire azután néhány hét 
múlva az uj engedély kézbesítve lett.

A dohányelárusitási engedélyek ilyetén 
nagyon is könnyű megadásának az volt akövet- 
kezménye, hogy tudatlan emberek, kik a vidék
ről feljöttek a fővárosba, lelkiismeretlen ügy- 
nökökszédelgósének áldozatul estek, a mennyi 
ben sokszor nagy összegeket csikartak ki életr e 
nem képes üzletekért. Nem egy ezen rásze
dett emberek közül később borzasztó nyomor
ban sínylődött. Ekkor megjelent lapunk első 
száma. Ebben valamint a következő számokban 
erélyesen kikeltünk ezen akkoriban divatos 
szédelgés ellen és követeltük, hogy az 
engedélyek megadása az üzlet eladása esetén 
szigorúbb megítélés alá vettessék.kis fellépésünk
nek lett is foganatja, az első években mintegy 
ÜOO dohánytőzsdét teljesen beszüntettek. Oly 
tőzsdék voltak ezek, melyeket fenntartani 
nem lehetett és melyeket tulajdonosaik egyre 
tovább 1 1 adogattak. Graenzenstein államtitkár 
úr személyében a pénzügyminisztérium egye
nes felhívására óvtunk úgy vevőt mint eladót 
az ilyféle manipulatióktól, a melyek azután 
hosszú időn át nem is fordultak elő.

Nagy buzgóságában azonban az állam
titkár úr túllőt acélon. Voltak esetek, a mikor 
dohánytözsdések, a kik üzletüket hosszú éve
ken át tiszteségesen és szorgalommal ellátták, 
betegség vagy haláleset miatt átadni voltak 
kénytelenek Ilyenkor azonban lelkiismeretlen, 
igazságtalan dolog, ha a pénzügyi hatóság 
nem ruházza át az engedélyt annak a nevére, 
a ki a távozó tőzsdéstül átveszi a helyiséget, 
berendezést stb.

Mi történt tehát? Ennek a tulszigoru és 
ilyenkor helytelen felfogásnak az volt a 
következése, hogy sok ember hasznot igyekezett 
belőle huzni. A kinek csak valamiféle pártfogója 
akadt, folyamodott ilyen tőzsdéért, a hol sok 
éven át egy szegény elárusító pénzt, fáradságot, 
munkát, sokszor egészségét feláldozta volt. 
És sok esetben egészen idegen ember kapta 
meg az engedélyt, a trafikos meg megbukott, 
koldussá, sőt — ismerünk eseteket —  öngyil
kossá lett.

A főváréban ugyanis léteznek tucatszámra 
olyan Catilina-féle egyének, a kiknek ügynök 
a neve. Ez ügynökök minden igyekezete oda 
irányul, hogy a bennük bizó tüzsdésektül 
megszerezzék az üzlet eladása iránti megbízást. 
Ha akad vevője az üzletnek, akkor kipréselik 
belőlük az utolsó garast, ha nem, akkor 
feljelentik a pénzügyigazgatóságnak, hogy 
x. y. üzletét eladta. A napilapokban is hirdetik, 
hogy egy trafikhelyiség bérbeadó és rábírják 
aztán a tudatlan embereket engedély iránti 
folyamodásra oly helyen, a hol az eladandó 
tőzsde létezik.
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Ezek az úri emberek bejárják a város 
majdnem összes dohánytőzsdóit és sok trafik os- 
nö végzetes bőbeszédűsége folytán megkapják 
a kívánt értesüléseket. Érthetetlen csak az, 
hogy a pénzügyigazgatóság ilyen besugásnak 
sokszor felül, mert természetesen ily feljelenté
sek mindig hamis név és hamis cim alatt tör
ténnek.

A főváros pénzügyigazgatóságának főnöke, 
'Wolfrumb kir. tanácsos ur régóta ismeri ezen 
gazszövetkezetnek csinját-binját és e szerint 
egy dohánytőzsde átadása alkalmából minden
kor a leghumánusabb, leghelyesebb, legkorrek
tebb módon jár el. Hivataloskodása óta egyet
len egy uj dohánytőzsdei engedélyt nem adott, 
legfeljebb ott, a mikor egy ilyen a városon 
kívül sürgősen szükségessé vált. Egyszersmind 
minden jogos átadását egy üzletnek jóváhagyta 
és soha segédkezetet nem nyújtott hozzá, hogy 
a szegény ember megkárosodjék. A z ö nézete 
a legjózanabb és leghelyesebb, a mit valaha 
a szóban forgó kérdésről hallottunk. Azt 
mondja: a hol a fővárosban egy önálló do
hánytőzsde mellékcikkek nélkül létjogosultsá
gát bebizonyította, ott mindannyiszor újból 
meg kell azt adni. Bebizonyítani ezt a lét
jogosultságot csak azáltal lehet, ha egy bizo
nyos helyen az elárusító néhány éven át meg 
tudott élni. Azokat a tőzsdéket, melyek tulaj
donosukat minden évben változtatják, minden 
tekintet nélkül be kell zárni.

Csak teimészetes dolog, hogy bennünket, 
mint a dohányárusok egyetlen szakközlönyé
nek szerkesztőségét, évente sok száz dohány
árus felkeres, hogy tanácsot kérjen egy üzlet 
átadása dolgában vagy megfordítva vélemé
nyünket kérik olyanok, kik egy tőzsdét át
venni akarnak. Csaknem minden esetben, ha
csak nem egészen sajátos okok forognak fenn, 
lebeszéljük az illetőket, amint egyszersmind egy 
ügynök közvetítésétől óva intünk. A  jövőben is 
ezt fogjuk követni. Nálunk minden dohányárus, 
akár előfizetőjelapunknak.akárnem, d íjta lan u l 
lelkiism eretes tanácsot fog találni. Azok 
is, a kik egy tőzsdét átvenni akarnak, bízvást 
fordulhatnak hozzánk értesülésért, melyet nekik 
mindenkor a legkimeritöbben, mindenkor l e g 
c s e k é l y e b b  d í j a z á s  n é l k ü l  meg 
fogunk adni, A  mi végül a dohánytőzsdók át

adását illeti, mi m i n d a z o n  e s e t e k b e n ,  
a h o l  e g y  d o h á n y á r u s  h o s s z ú  
é v i  f á r a d t s á g o s  m u n k a  á l t a l  
m e g s z e l ’ e z t e  a z  e r k ö l c s i  j o g o t  
a r r a ,  h o g y  u t ó d j á t  a j á n l j a ,  t e l j e s  
k é s z s é g g e l  n y ú j t u n k  t a n á c s o t  es  
t á m o g a t á s t ,  a miben az összes erre ille
tékes tényezők támogatására számítunk. Mint
hogy az ezen kérdéseket szabályozó utasítás 
úgy sincsen meg és egységes eljárás nincs 
megállapítva, mi saját hatáskörünkben mind
azoknak a dohányárusoknak nyújtunk segéd
kezetet, a kik azt tőlünk kérik.

Hitelt a dohánykisárusoknak.
A  lakbérnegyed közelsége mindannyiszor súlyos 

gondokat hoz mindazoknak, a kiknek az a kevéssé 
irigylendő sors jutott osztályrészükül, hogy kizárólag 
a dohánykisátusításból kelljen megélniük. Rendszerint 
az történik, hogy az árúraktárt csökkentik, a bélyeg 
és okmánybélyeg készlet szőkébbre szorul, mert egy 
oly összeg lefizetése, mint a milyen a lakbér, oly 
nehezen nyom a latban, hogy az elodázhatatlan teher 
lerovása kénytelen az árukészletet kisebbíteni. Hetek 
múlnak azután a mig az áruraktár ismét teljessé lesz, 
hetek tele gonddal, tele keserves munkával. És igen 
kevés kivétellel majd mindegyik dohányárusnak ez a 
áorsa. De hogy is lehetne ez máskép ? Mig minden 
kereskedő vagy iparos, üzletének kiterjedése szerint 
úgy áru mint pénzhitelt élvez, még akkor is, ha üzlete 
és hitelképessége kevéssé feljogosítják hitel igénybe
vételére, addig épen a dohányárus az, a ki a legritkább 
esetekben ily hitel élvezetéhez jut.

Az az előítélet, hogy a dohánytőzsde nem sorol
ható a többi üzletágak közé valamint az a sokszor 
jogosult nézet, hogy a dohánykisárusok egy része 
üzletét ináról holnapra eladogatja, miáltal a hitelezők 
könnyen károsodhatnak, okozzák azt, hogy a valóban 
becsületes, tisztességes és hitelképes dohányárus e 
tekintetben kivételes helyzetet elfoglalni kénytelen.

Sokszor tettük már szóvá e kérdést kiváló fontos
ságánál fogva, a nélkül hogy nagyobb eredménye lett 
volna, mint legfeljebb az a sok helyeslő levél, a mit 
kaptunk, a miből azonban vajmi kevés haszna van a 
dohányárusoknak. Ezt az ügyet erélyesen kell megfogni 
és tárgyalni. Ez az ügy megérdemli, hogy azok a 
dohányárusok, a kik üzletüket észszerűen vezetik és 
azt felv.rágoztatni óhajtják, vele tüzetesen foglalkoz
zanak. Az értelmes dohánykisárusnak nem kell ezt a 
dolgot bővebben magyarázni és megvilágítani. Mindegyik 
ismeri és mindegyik érzi a teher súlyát, mely egy 
üzleten nyom, a mely forgalmi tőkére szorul, a mely 
toké rendszerint nincs meg abban a mértékben, mint 
a hogy sziikséges volna.
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1 ervbe vettük egy kissebb pénzintézet létesítését 
különösen a dohányárusok részére Ez nehézségekbe 
ütközött, mert nem volt, a ki az alaptőkét szolgáltatta 
volna I la más üzletágról volna szó, azonnal akadtak 
volna gyárosok és nagykereskedők e cél támogatására. 
De itt tudvalevőleg az állam a gyáros, a kitől legjobb 
esetben egy ilyen intézetnek több évi fennállása után 
lehetne csak támogatást kérni, a mi pedig a dohány- 
nagyárusokat illeti, ezeket semmiféle érdek nem köti 
ily vállalathoz, annál kevésbé, mert hisz nekik az árút 
amúgyis készpénzben kell megfizetni.

Mindazonáltal lehetséges volna egy ily hitel- 
szövetkezet létesítése valamelyes formában. Alkalmas 
tényezők kellenének csak a rendkiviil nehéz kezdetnek 
leküzdésére. A dohánykisárusoknak tervbe vett gyűlése 
ezen tárgygyal is fog foglalkozni Szükséges azonban, 
hogy az erről szóló véleményeket, indítványokat és 
javaslatokat már most hozzánk írásban terjeszszék be, 
hogy annak idején konkrét adatok alapján természethű 
anyagot tudjunk beterjeszteni a gyűlésnek.

Végül még megjegyezzük, hogy nem előfizetőknek 
is meg van eliez a joguk, mert a megteendő lépések 
mindazon dohányárusok érdekében történnek, a kiknek 
tövekvése, saját helyzetükön minden irányban javítani.

k A politikai viszonyok, a melyek ez idő 
szerint bénitó hatásukat éreztetik minden téren, saját
ságos módon eddigelé még nem okoztak lényeges kárt 
a dohánymonopoliumnak. Eltekintve egy csekély bevételi 
csökkenéstől azelárusitásnál,mely egyébiránt az első félév
ben Ausztriában is észlelhető volt, minden a régi mederben 
mozog és bizonyságot tesz ezáltal arról, hogy ez a 
nem egyenes adónem mindenkor megbízhatóbb bevételi 
forrását képezi az államnak, mint az egyenes és még 
egyébb ágai az állami üzemnek.

Minthogy itt nem csekélységről van szó, az államra 
az a kötelesség hárul, hogy éberségének nagy részét a 
dohanymonopoliumra fordítsa különösen oly kétségbe
ejtő időben, mint a mostani.

A vám és kereskedelmi szerződések, a quota- 
kérdés, bármily megoldást nyerjenek is, azt az előnyt 
nyújtják mindenképen, hogy a nép megvitatja, az 
érdekeltek szellőztetik és a nagy többségek viszik 
megoldás felé vagy mint jelenleg még mindig meg
oldásra varnak. A dohánymonopoliumnál ez máskép 
van. Ha némiképen össze is függ a vám es keres
kedelmi szerződések kimenetelével, ezzel nézetünk 
szerint a dohánymonopolium kérdése Magyországon 
még nem volna teljesen megoldva A nagy nyilvánosság 
előtt természetesen, a parlament, a pártok előtt úgy a 
Lajtán innen mint túl a dohánymonopolium csak egy 
egy számtétel, mint minden egyéb állami bevételi es a 
két monopóliumot a szerint kezelik is, aminthogy 
valószínűleg esetleges uj tárgyalások felvételekor kezel
tetni lógnak is. Egész más azonban a magyar dohany- 
monopolium összes berendezésében, gyártási es ügy
kezelésében szemben az oszrák testvérmonopoliummal.

Oly kérdések ezek, melyek összeségükben a politikai 
vitatkozás hatarain kívül esnek, melyek- a monopólium 
bensejében gyökereznek és melyek, ha idejekorán elő 
nem készíttetnek a monopólium szakképzet hivatalnokai 
által megváltoztatás végett, a magyar kincstár súlyos 
megkárosodását vonhatják maguk után Messze vezetne 
és az osztrák dohánymonopoliumnak Magyarországban 
1851-ben történt bevezetésén kellene kezdenünk vala
mint annak Magyarország részéről 1869-ben történt 
átvételét kellene ismertetnünk, hogy kimutassuk, misze
rint bizonyos szerződések, melyek a monopólium 
átvétele alkalmából Ausztria és Magyarország között 
köttettek és még ma is fennállanak, a magyar dohány
monopoliumnak egyenesen kárára vannak I la ezeknek 
felemlitésétől e helyen tartózkodunk, teszszük ezt azért, 
mert ezek szellőztetésének itt nem volna célja, másrészt 
pedig, mert meg vagyunk győződve, hogy a dohány
monopolium magassabb tisztviselői eze.i viszonyokat 
jól ismerik.

Igaz, ismerni kell az indokokat, melyek annak 
idején ezen előnyöknek az osztrák dohánymonopolium 
javára kedveztek, hogy megértsük, mikép tudtak ezen 
kisebb és nagyobb hátrányok Magyarország kárára egy 
félszázadnál tovább fenállani. Mert hogy mi jelentősége 
volt a dohánymonopolium felállításának 1851-ben és 
hogy mily kevéssé lehetett akkor szó előnyről vagy 
hátrányról, azt mindenki be fogja látni. A későbbi 
átalakítása az osztrák monopóliumnak magyarra oly 
óriási nehézségekkel volt egybe kötve, hogy oly kér
dések, mint a szóban levők, nem jöhettek tekintetbe. 
Egészen eltekintve átlói, hogy a monopólium átvétele 
után saját számlánkra, a monopóliumot Magyarországban 
még hosszú éveken at a gyakorlott praktikus, hajdani 
osztrák hivatalnokok vezették és befolyásolták, a magyar 
monopólium még igen soká annyira rá vo.t utalva az 
osztrák monopóliumra, hogy a 80-as években, a mikor 
azt teljesen szabaddá tenni akarták, valósággal fenn
akadás állott be.

Lassan azután nem egy dolog megváltozott. De 
a mint mondottuk, a magyar dohánymonopolium még 
mindig nyögi azt a nyavalyát, a mit zsenge korában 
szerzett és a mely azt természetes fejlődésében meg
akasztja. És ha meg is engedjük, hogy a két mono
pólium alapos szétválasztása mindkettőre nézve időleges 
hátránynyal járhat csak, ezzel az eshetőséggel minden- 
képen számolni kell és az előkészítő lépések bevezetendők, 
hogy minden meglepetésnek elobe vágjunk. Ha Auszt
riát és Magyarországot vámsorompók fogják egymástól, 
elválasztani, végzetes hiba lenne, ha ez a dohánymono- 
poliumot készületlenül találná.

Vegyes hirek.
A  d oh án y  b efo ly á sa  a h a llá sra . Miután 

a legutóbbi időben az orvosok figyelme a dohány
behatás által előidézett hallási zavarok felé fordult, 
egyre szaporodnak az idevágó eszleletek és közlemé
nyek, a melyekből kiderül, hogy a dohány igen káros
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behatással lehet a hallásra. Erős dohányosok tudva
levőleg (?) mind szenvednek idült torokhurutban és a 
mellett a benső összefüggés mellett, mely torok és 
hallószerv között fennáll, nem csoda, ha a lob az 
utóbbira is ráterjed és nevezetesen a kettőt összekötő 
csatornát, az Enstach-féle kürtőt megtámadja. Más 
esetekben azonban maga a hallóideg betegszik meg, 
elfajul, .a mi kétségtelenül közvetetlenül a nikotin mér
gező hatására vezetendő vissza. Káros hatású nemcsak 
a dohány mennyisége, hanem annak minősége is. Leg
rosszabb a nagy tömegekben élvezett erős dohánynak 
a hatása. Egy amerikai orvos figyelmeztet az erősen 
tömött pipának és szivarnak hátrányaira is, mivel min
den szippantás alkalmával erős negatív nyomás jön 
létre az orrgaratürben. Ezen orvos ideges nagyothallás- 
nak 17 esetét észlelte, az esetek felében a mélyebb han
gok iránti fogékonyságnak csökkenése volt jelen. A 
baj kevéssé befolyásolható gyógyszerekkel, egyedül a 
dohánytól való teljes tartózkodás képes gyógyulást 
vagy legalább javulást eredményezni.

A  „P rin cessa s"-8ziv a rk a . A «Princessas> 
szivarkának az általános eladásba való bevonása iránti 
indítványunk tárgyában legilletékesebb helyről a követ
kezőket közük velünk: A «Princessas> szivarka, mely
nek nyersanyaga ép oly kevéssé könnyen, azaz nagy 
tömegben beszerezhető, mint más fajtáké, csak korlá
tolt mennyiségben gyártható, mely okból a szivarka, 
ha az altalános eladásba be lenne vezetve, időnként 
nem volna kapható. Ezért annak eladását csak a külön
legességi árudákra szorították meg. Ezen szivarkának 
nagy kereslete éppen annak a körülménynek tudható 
be, hogy csak egyes üzletekben kapható, ha mindenütt 
kapható lenne, nem togyna jobban.

A  mi azokat a hátrányokat illeti, melyek az 
elárusítóra hárulnak abból, hogy a pincérek épen ezen 
szivarka folytán a többi fajiakat is a különlegességi 
árudákban szerzik be, ezeknek orvoslására könnyen 
található mód.

D o h á n y - és szivaráru sok  kerestetnek.
Egy berlini német lapban olvassuk, hogy egy jelenté
keny szivar- és szivarkagyáros elárusítókat keres, a 
kik hajlandók lennének gyártmányai számára fióküzletet
nyitni. A gyáros megfizeti a házbért, az árut három
havi leszámolás mellett hitelbe kapják és a tarifaárak 
után 30 százaléknyi rabattot. Igaz, hogy Németország
ban nincs dohánymonopolium és a dohánykereskedést 
is szabadon űzik. De mégis nagy különbség az, ha a 
gyáros ilyen engedményekre hajlandó szemben a nálunk 
fennálló elárusitási feltételekkel, a hol a dohányelárusi- 
tási engedélyt «adományozzák>. Az a gyáros, a ki túl 
akar adni gyártmányain, nem « adományoz* semmit, 
hanem főcélja az, hogy minél többet adjon el. Ez a 
külömbség.

^  ^ jt é k p ip a  — m a g y a r  ta lá lm á n y .
Ww.j-ban élt I esten egy Kovács Károly nevű foltozó 
varga, a kinek a fafaragásban tanúsított nagy tehetsége 
egy Andrássy gróf figyelmét magára vonta, a mi által 
kegyét is megnyerte. Egy napon a gróf egy agyag

tömeget mutatott a zseniális vargának, a melyet egy 
utazása alkalmával ajándékba kapott volt és a mely 
rendkívüli könnyűsége által kitűnt. Ennek láttára Ko
vácsban felmerült az eszme, hogy pipát farag belőle. 
Megkisérlette és két pipát nyelt az anyagból, egyiket 
magának tartotta meg, a másikat a grófnak adta. 
Andrássy gróf pipája akkoriban természetesen nagy 
feltűnést keltett, annyival inkább, mivel a tajtéknak 
megszerzése, a behozatal költségei ritka, becses tárgy 
színében tüntették fel. Ennek következtében a tajték
pipa egészen 1830 ig csak a leggazdagabb és legelőke- 
löob emberek körében terjedt el, a kik azt nagy kincs
nek tartották. Később persze mind általánosabb lett, 
sőt a múlt század közepe táján jelentékeny ipari és 
kereskedeimi cikk lett, mely még máig sem vesztette 
el egészen régi fényét Az első tajtékpipa a budapest 
Nemzeti Múzeumban látható.

Tisztelt szerkesztő ur!
Alulírott kérem b. lapjában ezen sorok közlését: 

En, ki okmánybélyegek elárusitásával foglalkozom, azok 
rossz minősége folytán sok kellemetlenségnek vagyok 
kitéve, sőt a csekély haszon mellett még kárt is szen
vedek, miután a bélyegek össze zsugorodnak és ez által 
több részekre is törnek, nagyon célszerűnek tartanám, 
ha az okmánybélyegek a postabélyegek mintájára per- 
forirozva és szegélyük számozva lennének készítve, mi 
a kezelést és elárusitást megkönnyebbiteni, azonkívül a 
bélyegraktárban ezeknek könnyebb kiadását és elszámo
lását elősegíteni.

Miután ily törött bélyegeket a vevő közönség el 
nem fogad, a bélyegraktárt pedig ki nem cserél, ez 
esetben az elárusító kára, mely nagyobb bélyegkészlet
nél nagy veszteség; — ezek kicserélésére a bélyegrak
tár hivatva és köteles volna.

Ezek kikerülése végett, tanácsos volna a fent- 
emütett módon a bélyegeket készíteni:

Előre is köszönve szives közléséért vagyok
tisztelettel
S * .  J.

doh. kisárus.
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I szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- I 
I hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére I 
= ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj-  ̂
| nos következménye, hogy a dohánynagyarusok és Í 
| különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- I 
5 lakkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. i 
| Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek I 
| mellett, hozza forgalomba az Elster ós Topf czég Í 
| a „Bourbon11 szivarkahüvelyeket, a melyek az I 
I !n r e „ versenyt kizárjak. A „Bourbon11 hüvelyeket 1 
| kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- I 
I árusító U. 111. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az I 
|  aradi, miskolczi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- I
i  hr.1»bi8za*kad.k:nil !)ráflai’ brünni> olmüci’ linzi> inns- I  
I brucki stb. különlegességi árudák. Elster és Topf I
| embergi czég kívánatra szívesen szolgál minták- I 
1 , a ,.e? ,rlaP?><kal, melyekből a dohánynagy- és I
| különlegességi árudák részére biztosított előnyök 1 
\ megtudhatók.

................................................ " " ............................................................................................................................I .........MM..............., „ f



Deutscher Theil

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
0R<5AN DER TA3AK 6ROS- UNP KL EINVERSCNLEISSER UNŐARNS.)

IN H A .L T : l)er Verkauf dér Tabaktraflken. Credit dér T:

Dér Verkauf dér Tabaktraflken.
Bis vor 12  Jahren ging dic Umschreibung 

dér Tabaktrafik Lizenzen anstandslos vor sich. 
Ilié beiden Gesuche, nilmlich dasjenige des 
scheidenden Trafikanten, samt jenem Gesuche 
welches die Umschreibung erbat. wurden 
gleichzeitig eingereicht underledigt. DieFinanz 
Comissáre erliielten das Aktenstiick. unter- 
suchten die Angelegenboit, ertheilten die 
Bewilligung zűr Übernahme des Geschaftes, 
worauf nach Wochon die neue Lizenz zuge- 
stellf wurda.

Dieses allzu leichte Ertheilen dér Traíik- 
Lizenzen liatte zűr Folge, dass unwissende 
Leute, welche aus dér Provinz nach dér 
Hauptstadt kamen durch gewissenlose Agenten 
beschwindelt wurden, indem ilmen oftmals 
grosse Summen für cin nicht lebensíahiges 
Geschilft abgenointnen wurden. Das Elend 
mancher dieser betrogenen Leute warentsetzlich.

I)a erschien die erste Nummer unseres 
Blattes. In dicsér, wie in den folgenden 
Nmnmern machten wir energisch Front gégén 
dicse damals modern gewesene Gaunerei und 
verlangten, dass die Ertheilung dér Lizenzen 
bei Verkauf des Geschaftes strenger gehand- 
habt werde.

In dér I hat erzielten wir in den ersten 
Jahren, dass ungeíahr 300 Trafikén giinzlich 
eingestollt wurden. Es waren dies solehe 
Trafikén dérén Eigenthümer jede paar Woclien 
das Geschilft verkauften, ein Geschaft welches 
nachweibar nicht lebensfilhig war. I bér direk- 
ten Auftrag des Finanz-Ministeriums in dér 
Person des Herrn Staatssekretars Griinzenstein 
warntcn wir sowohl Kílufer als Verküufer vor 
dériéi Manipulationen, die auch lángé Zeit 
liindurch unterblieben.

Indess hatto dér Herr Staatssekretiir die 
Angelegenheit allzu energisch aufgefasst. Es

ibakkleinverschleissern. Vermischte Nachrichten.

komén Falle vor, wo Tabakverschleisser, die 
viele Jahre hindurcli ihr Geschaft anstilndig 
und fieissig betrieben hatten. durch Krankheit 
oder Sterbefalle ihr Geschaft übergeben muss- 
ten. In solchen Falién aber ist es eine gewis
senlose, ungerechte Handlungsweise wenn die 
Finanzbehörde die Lizenz nicht auf den Namen 
desjenigeu übertragt, dér Lokál, Einrichtung 
u. s. w. von dem scheidenden Tabakverschleis
ser übernimmt.

Was geschali nun ? Die allzustrengeund 
in solchen Filllen, wie gesagt, sehr uncoulante 
Auffassung nach diesel1 Richtung hin liatte 
zűr Folge, dass sich eine Menge Leute diess 
zu Nutze machten. Wer nur irgend eiDen 
Protektor hinter sich liatte reichte um einen 
solchen Trafikposten ein, wo ein armer Ver- 
schleisser viele Jahre hindurcli, Geld, Zeit, 
Mühe, Arbeit, Fleiss, hiiufig auch die Gesund- 
heit geopfert liatte. Und in vielen Filllen gab 
mán einer wíldfremdeu Person dieLizenzund 
dér Trafikant fiel durch, wurde zum Bettler, 
ja, wir kennen sogar Falle —  zum Selbst- 
mörder.

In dér Hauptstadt gibt es nilmlich ein 
Dutzend katilinariseher Existenzen, die sich 
Agenten nemien. Diese Agenten trachten vor 
Allém von den ilmen vertrauenden Trafikan
ten den Auftrag zum Verkaufe des Geschaftes 
zu erlangen. Sind sie im Standé das Geschaft 
einem Küufer zuzuführen, dann pressen sie 
den letzten Groschen von ihm heraus, wenn 
nicht, maciién sie die Anzeige bei dér Finanz- 
Direction, dass X . Y . sein Geschaft verkauft 
hat. Auch inseriren sie in den Tagesblilttern, 
dass ein Trafik-Lokal zu vermiethen ist und 
veranlassen dann die unwissenden Leute zum 
Einreichen wegen einer Lizenz fül1 einen 
solchen Posten, wo die zu verkaufende Trafik 
besteht.
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Diese Ehrenmauner besuchen lasst samt- 
liche Trafikén dér Stadt und gelangen dalier 
in Folge dér Redseligkeit vieler Traíikantinen 
zu den gewünschten Auskünften. Das Unbe- 
greifliche besteht darin, dass die Finanz- 
Direktionen diesem Spitzelthum haitiig aufsitzt, 
indem natürlich stets unter einem falschen 
Namen und falscher Adresse solche Anzeigen 
erstattet werden.

Dér Chef dér liauptsUidtischen Finanz- 
Direction Herr kön. Rath Wolfrumb hat diese 
Schliehe und Kniffe dieser Gaunerbande lüngst 
kennen gelernt und verfáhrt demgemüss auch 
bei Anlassen dér ÍJbergabe einer Trafik in 
dér humansten, coulantesten und korrektesten 
Weise. Seit seiner Aintsf'ührung liat er keine 
einzige neue Trafik Lizenz ertheilt, als höchs- 
tens, dórt. vvo eine ausserlialb dér Stadt 
dringend notlnvendig war. Er hat auch jede 
berechtigte Übergabe eines Geschaf'tes gut- 
geheissen und niemals dazu beigetragen, dass 
die Armuth zu Schaden kömmé. Seine Ansicht 
ist die gesündeste und beste, die uns über die 
in Rede stehende Angelegenlieit jemais ge- 
aussert wurde. Sie lantét: Wo in dér Haupt- 
stadt, eine selbststandige Trafik ohne Neben- 
artikel die Existenzberechtigung erwiesen hat, 
soll mán sie wieder ertheilen. Erwiesen kann 
diese Existenzberechtigung nur dadurch wer
den, wenn auf irgend einem Posten ein Ver- 
schleisser einige Jahre ausgehalten hat. Die 
übrigen Trafikon, jone welche ihren Bositzer 
jedes Jahr wechselr, sollen rücksichtslos ge- 
schlossen werden.

Es ist nur natürlich, dass wir, als Redac- 
tion des einzígen Fachblattes dér Tra.fikan- 
ten alljahrlich von vielen Hunderten Tabak 
Yersehleissern aufgesucht werden, uin über 
die fbergabe eines Geschüftes Rathsclilage 
zu ertheilen, oder umgekehrt von solchen 
Dcuten um unsere Meinung befragt werden, 
die eine Trafik übernehmen wollen. In fást 
allén Fallen, wo nicht ganz besondere Gründe 
obwalten, mahnen wir ab, wie wir auch von 
dér Inanspruchnahme eines Agenten Jedern 
warnen. Wir werden dies auch in Zukunft 
thun. Bei uns kann sich jeder Tabakver- 
schleisser, ob er jetzt Abbonent unseres 
Blattes ist, oder nicht, kostenlosen, gewissen-

haften Rath liolen. Auch diejenigen, welche 
eine Trafik übernehmen wollen, können ge- 
trost uns um Auskunft angehen, die wírihnen 
stets in eingehender Weise, ohne das geringste 
Honorar, ertheilen werden. Und was scliliess- 
lich die Übergabe dér Trafikén anbelangt, 
werden wir in solchen Falién, wo ein Tabak- 
verschleisser sich durch jahrelanges mühe- 
volles Arbeiten das moralische Recht erwor- 
ben hat, seinen Nachfolger zu empfehlen, 
jedem von ihnen mit Rath und That an die 
Hand gehen, wobei wir auf die Unterstützung 
sítmtlicher liiefür competenter Faktorén rech- 
nen. Da es ohnehien an eine Verordung 
mangelt, welche diese Angelegenheiten test- 
setzt und giltig für allé Füllé maciit, werden 
wir in unserem Wirkungskreise all jenen 
Verschleissern unsere Hilfe angedeihen lassen, 
die uns darum ersuchen.

Gredit den Tabakkleinverschleissern.
So oft ein Zinsquartal herannaht, nahen auch 

schwere Sorgen a!l Jenen, denen das wenig beneidens 
werthe Los zu Theil geworden, von dem Tabakklein- 
verschleisse ausschlieslich Leben zu miissen Gweöhnlich 
wird das VVarrenlager reducirt, Stempel und Briefmar- 
ken Vorrath werden geringer, weil dér Erlag eines 
Betrages wie es dér Miethzins ist so schwer ins Ge 
wicht fiillt, dass die Vorráthe an YVaaren angegriffen 
werden miissen um die uanufschiebbare Schuld zu decken. 
Bis sich das VVaarenlager wieder complettirt, vergehen 
Wochen-Woclien in dérén die zu verrichtende saure 
Arbeit nocli zu allém Überflusse von dér Sorge beg- 
leitet wird. Und das ist, mit sehr geringen Ausnah- 
men fást bei jedem Tabakkleinverschleieser tnehr oder 
minder dér Fali. Und wie könnte es denn auch anders 
sein. YVahrer.d jeder Handels oder Gewerbeübende, je 
nacli dem Umfange seines Geschafttes Credit sowohl 
an VVaaren wie an Baargeld erhiilt, auch dann, wenn 
sein Gcschaft und seine Crcditfatigkeit ihm wenig dazu 
berechtigen Credit in Anspruch zu nehmen, ist es 
lediglich dér Tabaktrafikant, welcher in den seltensten 
Fiillen solche Credité erhiilt.

Das Vorurtheil, dass die Tabaktrafik anderen 
Gescháftssweigen nicht beigezáhlt werden kann, ferner 
die haufig wirklich gerechtfertigte Anschaung, dass 
ein I heil dér Tabakkleinverschleisser im Handumdrehen 
sein Geschaft verkauft, wodurch die Creditgcber leicht 
zu Schaden kommen können, veursacht es, wenn der 
wirklich ehrliche, creditfahige und anstiindige Tabak- 
verschleisser nacli dieser Richtung Ilin eine Ausnahms- 
stellung einzunehmen gezwungen ist.
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Wir habén den Gegenstand in Folge seiner emi- 
nenten Wichtigkeit schon sehroft besprochen, ohne einen 
grösseren Erfolg verzeichnen zu können, als die zu- 
stimmenden Briefe die wir erhielten ; alléin, damit ist 
den Tabakverschleissern blutwenig geholfen. Diese 
Angelegenheit muss energisch ergriffen und behandelt 
werden. Uiese Angelegenheit verdient es, dass jene 
Tabakverschleisser, die ihr Gescháft rationel betreiben 
und dasselbe zűr Blüthe zu bringen beabsichtigen sicli 
ihr mit ganzer Wiirme widmen. Es bedarf für den 
verstándigen Tabakkleinverschleisser wahrlich keines 
Kommentars diese Sache noch náher zu beleuchten. 
Ein jeder kennt sie, ein jeder errpfindet den Uruck 
welcher auf seinen Ilandelsbetrieb lastet, dér eines 
Betriebskapitals bedarf, welches zumeist nicht in jener 
Höhe vorhanden ist, wie es nothwendig wáre.

Wir habén die Creirung eines kleinen Geldinsti- 
tutes spéciéi für die Tabaktrafikanten geplant. Die 
selbe stiess auf Schwierigkeiten, denn wer sollte das 
Gründungskapital beistellen. Würde es sich um einen 
anderen Gescháftssweig handeln, sofort wáren Fabrikan- 
ten und Grosshándler béréit einen solchen Zweck zu 
fórdern und zu unterstützen. Aber hier ist bekanntlich 
dér Staat dér Fabrikant dér erst bei einen mehrjáhrigen 
Bestehen eines derartigen Institutes eventuel um Un- 
terstiitzung desselben angegangen werden könnte und 
was die Taiiakgrossverschleisser betrifft, habén diesel
ben an eine derartige. Unternehnning keinerlei Interessé, 
zumal ihnen ja die Waaren ohnehien im Baarem be- 
zahlt werden muss.

Trotzdem wáre die Errichtung eines solchen Cre- 
ditverbandes in ingend welcher Form möglich. Es 
müssten nur, wie gesagt, die geeigneten Kráfte vor
handen sein, den überans schweren Anfang zu machen.

Die geplante Versammlung dér Tabakkleinver
schleisser, wird sich auch mit dieser Angelegenheit 
befassen. Hiezu ist es jedoch nothwendig, dass die 
Meinungen hierüber, die Antráge und Vorschláge, schon 
jetzt schriftlich bei uns einlaufen. damit wir seiner- 
zeit mit concreten Daten versehen, dér Trafikanten Ver
sammlung ein wahrgetreues Matéria! zu liefern im 
Standé sein sollen.

Schliesslich erwáhnen wir noch, dass auch Nicht- 
abonenten das Recht hiezu besitzen und die einzulei- 
tenden Schritte lediglich im Interessé all jener Verschleis- 
ser gethan werden, welche eine Verbesserung ihrer 
Lage nach allén Richtungen hien, anstreben.

Vermischte Nachrichten.
E ln w ir k n n g  des T a b a k s a u f d asG eh ö r.

Nachdem in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit 
dér [Aerzte auf die Gehörsstörungen durch Tabak- 
einwirkung gelenkt wurde, mehrt sich die Zahl dér 
einschlágigen Beobachtungen und Mitteilungen, aus 
deneu sich ergibt, dass dér T. abak dem Gehör recht 
nachteilig werden kann. Starke Raucher leiden be

kanntlich (rj allé an chronischem Rachenkatarrh 
und bei den innigen Beziehungen, die zwischen Rachen 
und Gehörorgan bestehen, ist es kein Wunder, dass 
die Entzündung sich nach dem letzteren fortpflanzt 
und namentlich den Verbindungskanal’ zwischen beiden, 
die Eustachische Röhre, befállt. In anderen Falién 
wird aber dér Gehörnerv selbst betroffen, er entartet, 
und dies ist wohl auf die unmittelbare Giftwirkung 
des Nikotins zurückzufüren. Schádlich wirkt nicht alléin 
die Menge des Tabaks, sondern auch die Beschaffenheit. 
Am schlimmsten ist die Wirkung, wenn sehr starker 
Tabak in grossen Mengen geraucht wird. Ein ameri- 
kanischer Arzt macht auch auf die Nachteile dér zu 
fest gestopften Pfeife und Cigarre aufmerksam, da bei 
jedem Zug dann ein starker negativer Druck im Nasen- 
rachenraum entstehe. Dieser Arzt beobachtete 17 
Falié von nervöser Schwerhörigkeit, in dér Hálfte 
seiner Falié war eine Herabsetzung dér Aufname- 
fáhigkeit für tiefere Töne vorhanden. Das Uebel wird 
durch Arzneimittei wenig beeinflusst, nur durch voll- 
stándige Enthaltung vöm Tabakgenuss kann die Heilung 
odi.r wenigstens eine Besserung erzielt werden.

D ie P rin zessas Z ig a r e tte . Von compe- 
tentester Stelle aus, erhalten wir, über die ven uns 
angeregte Uberlassung dér *Princessas» Cigarette für 
den allgemeinen Verschleiss folgende Mittheilung: Die 
.Princessas Zigarette, dérén Rohmaterial ebensowenig 
leicht, das heisst in grosser Macsen, beschafft werden 
kann nur im beschránktem Masse angefertigt werden, 
aus welchem Grunde die Zigarette, wenn sie in den 
allgemeinen Verschleisse eingeführt würde, zeitweilig 
nicht zu habén wáre. Aus dem Grunde hat mán ihren 
Verschleiss blos auf die Specialitátengescháfte be- 
schránkt. Die verháltnismássig grosse Nachfrage nach 
dieser Zigarette, ist eben dem Umstande zuzuschrei- 
ben, dass sie blos ín einze'nen Gescháften zu habén 
is, wáre sie überall zu habén, dann wáre ihr Consum 
auch nicht bedeutender.

Was nun die Nachtheile anbelangt, welche den 
Verschleissern dadurch entstehen dass die Kellner eben 
durch diese So>-te Cigaretten, auch die übrigen Sortén 
in dér Specialitáten Gescháften kaufen, dürfte sich 
sehr leicht ein Modus finden, diesem Ubelstande ab- 
zuhelfen.

Tabak- und Zlgarrenversohleisaer werden g-esuoht.
Wir lesen in cinem deutschen Blatté Berlins, dass cin be
deutender Zigarrcn und Cigarettenfabrikant. Verschleisser 
sucht, w elche ein Piliale seiner Fabrikate übernehnien wollen. 
Dieselben erhalten den Miethzins, den sie bezahlen ersetzt 
die Waareu gégén dreimonatliche Abrechnung auf Credit 
und 30 Proccnt Rabatt, von den Tarifenpreisen. Allerdings 
gibt es in Deutschland kein Tabakmonopol und auch der 
Verschleiss wird dórt frei ausgeübt; Gleichwohl Ibiden 
wir denn doch cinen grossen Unterschied darin, wen der 
Fabrikant sich zu solchen Concessionen herbeiIBsst, gegen 
clic Verschleissbedingungen bei uns, w o  die Verschleiss- 
Licenc „vérbelién" wird. Der Fabrikant welcher seiue 
Waaren verkaufen will, „vcrlciht" nichts, sondern sein 
Hauptziel besteht darin, möglichst vicl Waare abzusetzen 
Das ist der Unterschid.
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A legjobb gyúfa

f i

m

a legolcsóbb!!
Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

BiztooSági gyújtó:

f i

H onvédszobor  gyú jtó  
Millenium >
N épgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyu fa  
Eiffel torony  g yu fa  

T e legrá í  »

Szaloo gyújtó:
Millenium gyú jtó  
N é p g y u fa  
Germán g yu fa  
K rok od i l  > 
Pearlmatches.

E zen fajok, k itű nő m inőségüknél fogva , több v ilá g k iá llítá so n  n y ertek  d ija k a t  
legutóbb P á risb a n  1900-ban, G ran d  P r ix -t  és a ra n y  érm et (P o ja tz i ezég.)

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :

f i

f i

f i
f i

DARVAS S. és TÁRSA
V ., H old -u tcza  9

L O T T E R  Á Ó O S T
V I ., K e m n itz e r -u tc z a  10.

Fel tüfyő ú j d o o s á g .

DELICE Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat — — ---------- -

Elismert légjobb

szivarkapapir és szivarkahüvely.
Gyári raktár:

| Goldzieher Gézánál
j| Budapest, V., Báthory-utcza 7. szám.
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