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A in. kir. dohánykisárusok szövetsége.
Végre tehát valósággá vá,lt a kistraíi- 

kosok szövetsége és működésének most már 
mi sem áll útjában. Az egyedüli testület, 
amely hivatva van minden egyes kisárusnak 
érdekeit képviselni, c kötelességének minden
kor meg is fog felelni.

Nehéz munka volt ezt a szövetséget meg
alkotni. Álnokság, allattomosság és rosszaka- 
ra t is járu ltak  hozzá, hogy a dohánykisárusok 
egy csekély töredéke elámítva oly emberek 
képmutatásától, akik a zavarosban halászni 
akarnak, kartársaiknak aképen kárt okoztak, 
hogy ennek a szövetségnek a m egalakítását 
húzták-halasztották. Mert máskülönben mi 
oka lehetne egy kistrafikosnak arra, hogy egy 
ily üdvös és becsületes mozgalomnak ellene 
szegüljön? S csakugyan azt hiszik, hogy azt 
a komédiát, a hogy a nagyárusok és kist rali- 
kosok paktálnak, komolyan lehet venni ? H át 
csakugyan azt hiszik, hogy a kist ralikosok 
tűrni fogják, hogy a nagyárusok szövetsége 
az ö nevükben kénye-kodvo szerint járjon el, 
hogy ha annak a titkára  egy memorandumot 
fogalmaz meg, melyet a nagyárusok mon
danak neki tollba, ezt a memorandumot mint 
a dolgos, tisztességes és mindenek előtt önálló 
frankosokét adják á t a miniszternek? H a azt 
hitték, akkor ez világosan mutatja, hogy mily 
szomorú helyzetben leledzőnek a kistralikosok. 
Engedelmes rabszolgáknak tekintik ükét, akik
nek azt kell tenniük, amit vájok parancsolnak. 
Hisz különben mi egész tisztán láttuk, hogy

mennyire megnyilvánúl ez az önkényuralom. 
A minisztérium utasításokat bocsát ki, a 
pénzügyigazgatóság rendeleteket, de a nagy
árusok ezzel nem törődnek. A kistrafikost 
azonban minden alkalommal üstökön fogják, 
ha akár a legkicsinyesebb dologról is van szó.

Egyébként köztudomású, hogy egy kis- 
trafikos sincs, aki nagyárusától való félelmé
ben szövetségükbe be nem lépett volna. Néme
lyeket mindenesetre a kemény kényszerűség 
indította arra, hogy a nagyárusok szövetsé
gének két koronát ajándékozzon, mert hát ha 
az embernek nincs sok pénze befektetve az 
üzletébe, akkor nagyon jól esik neki, ha m in
den apróságot a nagy trafikban szerezhet be. 
Ezt egy naiv doliánykisárus egy újságban 
egész nyíltan bevallotta.

Es em iatt a dohánykisárusok rabszolgák 
legyenek ? És emiatt a trafikosok százai ne 
nyilváníthassák és ne hajthassák végre a sajat 
akaratukat, hanem csak a szigorú nagyáru
sokét? Nem-o becsületesebb és tisztesógesebb 
dolog, ha a trafikosok magukat felszabadítják 
és oly eszközökről és módokról gondoskodnak, 
melyekkel anyagi érdekeiket előmozdíthatják.

S éppen erre való a szövetség. A trafikos 
ne legyen nagyáiusának kegyere utalva, hogy 
ez neki hetenként 2-szer vagy 4-szer akar 
árukat kiszolgáltatni. Ne függjön a nagyárus 
kegyétől, hogy ez egyszer jó kedvében lesz-e 
és jónak látja majd egy doboz világos trabu- 
kot neki kiszolgáltatni, egyszóval olyan szabad 
legyen, hogy ne kelljen a nagy árustól retteg
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nie. De ez a félelem, ezt az összes kistrafi- 
kesok bevallják, tény.

A szövetség m ost m ár fennáll és rövid 
időn belül nem lesz bizonyára egy trafik is 
sem, t. i. a fővárosban, aki nem lenne tagja. 
M ert a szövetség oly tevékenységet kíván 
folytatni, mely a dohány egy edáruságra, a 
m inisztérium ra és a vezető körökre egyarán t 
igen üdvös lesz. Az utóbbi években beigazo
lódott, hogy a  dohánygyártm ányokkal való 
kereskedelemnek az illetékes körök csak akkor 
adhatnak  praktikus irányzatot, ha az ezzel 
foglalkozók m utatnak  erre u ta t. Egy másik 
módja annak, hogy a dohányárusi hivatást 
tiszteltté tegyük, abban áll, hogy a  szövetség 
azokat a dohányárusokat, akik szégyent hoz
nak a testületre, nemcsak a  sajá t körében nem 
fogja m egtűrni, hanem oda fog hatni, hogy 
ezektől az engedély m egvonassék. T ehát m in
den egyenesen gondolkozó, becsületes és dol
gos trafikosnak fontos érdeke, hogy a szövet
ségnek tag jává  legyen. A ki m áskép gondol
kozik, aki nem tud és nem akar szabad lenni, 
aki attó l fél, hogy e m ia tt a nagytrafikossal 
bajba keveredik, az csak m aradjon távol a 
szövetségtől, m ert ez szívesen lemond róla.

A fővárosi dohánykisárusok az általuk alapított 
szövetség megalakítása céljából ma gyűlést tartottak. 
Elnökké egyhangúlag Jambrihovits Jánost választották, 
aki jegyzőül Dr. Neufcldet és a jegyzőkönyv hitelesí
tésére két tag tá rsa t  kért fel.

Elnök az ülést megnyitván mindenekelőtt felol
vastatja  az egy  szükebb bizottság által megszövegezett 
alapszabályokat, melyeket rövid vita után elfogadtak, 
mire kijelenti, hogy a szövetség a magy. kir. dohány
kisárusok szövetsége cint alatt ezennel megalakult és 
tevékenységét a dohányárusok javának  fogja szentelni.

líatselc A do lf indítványára, aki Dr. Vázsonyi 
Vilmos országgyűlési képviselőnek abbeli érdemeit 
méltatta, hogy úgy a sajtóban, valamint a parlamentben 
is melegen pártolta  a trafikosok érdekeit, egyhangúlag 
elhatározták, hogy a szövetség köszönetét fejezi ki 
Vázsonyinak és diszelnökévé választja. Továbbá köte
lességének tartja  az újonnan alakúit szövetség a fővárosi 
sajtónak is köszönetét kifejezni, amely fáradhatatlanul 
felkarolta a dohányárusok érdekeit.

A  miniszternek á tadandó memorandumot, amely 
a fővárosban fennálló nagyárudák  céltalanságát fogja 
kimutatni, valamint az úgynevezett  bérfizetésnek és 
egyéb sérelmes dolgoknak a megszüntetését fogja kérni, 
egy  szükebb bizottság fogja megfogalmazni és leg

közelebb a pénzügyministernek átadni. Továbbá Löblovitz 
Zsigmond indítványára kimondták, hogy a szövetség 
egy már fennálló bank részvénytársasággal érintkezésbe 
fog lépni, amely bank a kistrafikosoknak egy  uj 
kombináció t. i. naponkénti törlesztés alkalmazása 
mellett olcsó kölcsönöket fog engedé lyezn i; azonban 
ebben csak a szövetség tagjai részesedhetnek.

Végül a választásokat e jte tték  meg, és pedig  a 
következő e redm énnyel:

Elnök: Jambrikovits János.
Alelnöleölc: T akács Béla, L ázár Mór.
Igazgatósági tagok : Löblovitz Zsigmond, Schwörer 

József, Gergelovits G., Soós L., Berkovits Nándor, 
Schwarz Antal, Herzog Bernát, Koppéi Henrik, E lek  
Benő, Prager Ármin. B aghy Amália, Schwarz Olga, 
özv. Strasser Józsefné, Gaier Mária, Kohn Róza, Kolisch 
Lipótné, VVeiner Ivánné, Jánosi Jánosné, Sichta Irma, 
Kelemen Józsefné.

Pénztáros :
Ellenőrök: T akács Gyula, Berkovits N.
Ügyész: Dr. Faludi Jenő.
Titkár'. Dr. Neufeld.

A kistőzsdések jövedelmi adója.
A  jövedelmi adókivetése alkalmával a külömböző 

adókivető bizottságok a dohánykisárusokat annyira 
megterhelték, hogy ez az eljárás a legélesebb kritikát 
hivja ki. Ezeknek a b izottságoknak és a kincstár k é p 
viselőjének, aki az összegeket kiszabja, úgylátszik 
halvány sejtelmük sincs arról, hogy tulajdonképen 
mennyi a kisárusok jövedelme és hogyan lehetne azt 
jogszerűen megadóztatni.

Csak nem tarthatjuk  a kistrafikost kereskedőnek, 
mint aminek a 111-ad osztályú kereseti adó tekinti 1 
Mindenesetre a törvény világosan és érthetően beszél, 
amidőn azt mondja, hogy a III. osztályba tartozó adó
fizető 10J/0 egyenes adót köteles fizetni. De hát akkor 
mire valók az adókivető bizottságok ? A rra  valók, 
hogy egyrészt tiltakozzanak, ha egy adófizető rövid
séget szenved, másrészt pedig, hogy megakadályozzák, 
hogy kevesebb jövedelmet valljon be. Azonkívül az a 
rendeltetésük, hogy minden egyes esetben az illető 
körülményeit es viszonyait is figyelembe vegyék, mert 
el kell ismernünk, hogy az oly adózó, akinek évi jöve
delme 1000 koronánál nem több, nem fizethet 100 
korona egyenes adót, ha a törvény ezt százszor is igv 
írja elő. Éppen ily eseteket ta r to tt  szemelőtt a törvény- 
hozás is, hogy a méltányosság és igazság is é rvénye
süljön.

De ez egy oly szakma, melynél a jövedelmet 
nagyon könnyen meg lehet becsülni. A  nagytrafikosok 
beterjesztik a kimutatásokat, hogy  mennyit vásároltak 
és e kimutatások segítségével nagyon könnyű a számí
tás még a legkisebb fejtörésbe sem kerül. E g y  tőzs- 
dés, a ki 1000 koronát vagy akár  kétszer annyit keres
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tisztán évenkint emellett majdnem éhen halhat, mig a 
halárus asszony, vagy a zöldséges kofa, a ki szintén 
nem keres többet, ebből még mindig megélhet. Mert 
itt még egy csomó kiadás van, amelyekkel a tisztelt 
bizottságnál nem lehet elszámolni és nem is enged 
ezekkel elszámolni, mig más szakmák ily kiadásokat 
nem ismernek.

A  dohányárus nem egyéb, mint az államnak alkal
mazottja, mely az ő részére egy közvetett adót szed. 
Az adókivető bizottságnak is ennek kéne őt tekintenie, 
va£fy pedig, ami tulajdonkepen még jogosabb volna, 
nem is kellene az adókiveto bizottság előtt megjelennie, 
az ő adóját a pénzügyigazgatóság vetné ki és a bérrel 
hasonlóan szedné be.

A szegény kistrafikosokra, akik az államnak 
napszámosokként dolgoznak, e szegény páriákra oly 
módon adót kiróni, mint ahogy azt aránylag a nagy
kei eskedok, bankárok és gyárosok fizetik, egyike ama 
jogtalanságoknak, a melyeket a kincstár és a dohány
árusok közt fennálló függőségi viszony rovására követ
nek el. A tőzsdések dolga lesz most már érdekeiket 
ez irányban szolidárisán megvédelmezni.

Vegyes hírek.
Különlegességi fajok. E g y  helybeli lapban egy 

hirdetést láttunk, amelyben bizonyos K. ur, a pincér
egylet tagja, felszólítja kartársait, hogy a különlegességi 
szivarokat és c igare ttákat nála rendeljék meg. E  célból 
a megrendelők adják  fel megrendelésüket telefon útján 
Magyari különlegességi árudájába (Vaci-utca), mire a 
rendelt árúk házhoz szállitatnak

Tehát idáig ju to t t  a m. kir. dohánygyártm ányokkal 
való kereskedelem. Már nem elégszenek meg azzal, 
hogy egész Pest egy  üzletbe kénytelen szaladni, hogy 
o tt különlegességi árukat vásárolhasson, hanem még 
fiókokat akarnak nyitni azáltal, hogy az árukat a pin
céreknek házhozszállitják. Minthogy azonban Budán is 
van egy különlegességi tőzsde, amely óriási kart szen
ved azáltal, ha a pincéreknek ennyire megvan köny- 
nyitve árukat rendelni s azokat díjmentesen házhoz 
szállítva megkapni, ezért a pénzügyigazgatóság kö te
lessége, hogy ezt a visszaélést szigorúan megtiltsa. 
Ha a közönségnek már ezáltal a kincstári kereskedelmi 
cikkekről, amelyekkel ép ügy lehet kereskedni, mint 
ócska ruhával, különös nézete támad, akkor legalább 
azt az alaptételt érvényesítsék, hogy mindenkit egyforma 
jog  illet meg. A  várbeli különlegességi tőzsde azonban 
jól tenné, ha hasonlóképen járna el. Hisz a dolog 
nagyon egyszerű. E g y  ismeretlen hirdeti, hogy a külön
legességi árukat díjmentesen házhoz szállítja, csak 
szíveskedjenek az illető különlegességi tőzsdét felhívni 
és a megrendelést feladni.

Budapesten két különlegességi tőzsde van, s ezek 
közül a váci-utcai tízszer annyit ad el, mint a várban 
lévő. A  várbeli trafik, noha a nagyárudával van egy
bekötve, csak azért állhat fenn, mert a tulajdonos 
családja tagjaival kora reggeltől késő estig maga dolgozik

amit alig lehetne még egy második fővárosi nagy
trafikról mondani. Nos és ezt a csekély jövedelmet 
egy oly üzlet akarja  meg kisebbíteni, mely kizárólag 
cigarettapapíron többet keres, mint amennyi fenntne- 
veaett kollegájának az egész jövedelme. Tudnivaló, 
hogy a váci-utcai különlegességi tőzsde hozadékából 
egy pénzember, akit az üzletben sohasem lehet látni, 
annyit keres, mint amennyi fizetése két államtitkárnak 
van és emellett még a tulajdonos is egészen jól meg
élhet. De ilyféle dolgokat úgylátszik senki sem vesz 
észre. Mi ennek az oka f

Cigarettacsempészés. Csaknem azt hihetnek, 
hogy a cigarettacsempészés meg van engedve oly 
kevés történik annak meggátlására. Az ily visszaélés, 
mely az államkincstárnak évenkint körülbelül három 
milliónyi kárt  okoz, megérdemelné, hogy behatóbban 
foglalkozzanak, mint ahogy tényleg tetszik.

Egyálta lán  nem értjük, hogy a mi e helyen fel
hozott teljesen érthető figyelmeztetéseink és felvilágo
sításaink mindeddig miért nem részesültek figyelem
ben. Ha valamely újság Ausztriában ezt az állam- 
kincstárt érzékenyen érintő ügyet olyan világosan, 
meggyőzően és oly tisztán kimutathatóan megvitatta 
volna, úgy bizonyára igen hálásak iettek volna e lapnak 
és bizonyára legalább kísérletet tettek volna ez ügy 
mélyére hatni. Nálunk azonban úgylátszik süket füleknek 
beszélünk. Mert nálunk, legalább a dohányegyedáruság 
terén az a kalmárszellern uralkodik, amely lehajol a fil
lérért, de ugyanakkor az ezrest maga elé dobja. H át 
ezt a gyakorlatot Wekerle minisztersége alatt is 
folytatni fogják ?

17904
VI. 1906. SZam

Ajánlati hirdetmény.
Az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóság részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy Ipolyságon üresedésbe 
jö tt  dohány nagyáruda betöltése írásbeli ajánlatok be
adása utján 1906. év október hó 5-én délelőtt 10 órakor 
a pénzügyigazgatóságnál verseny tárgyalás fog tartatni.

A y  árlejtés tá rgyát ugyancsak a versenyzők által 
az eladás után igénybe vehető ellátási jutalék fogja 
képezni és a dohány nagyáruda annak fog átadatni, 
ki a legcsekélyebb eladási dijt fogja követelni, mind
azon által a kincstár fenn tartja magának az önjogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választhasson, 
mi okból az ajánlat tevő semmi esetben sem támaszthat 
igényt azért, mert ajánlata el nem fogadtatik.

A dohány nagyárudának 1905. évi forgalma 
155672 kor. 05 fillért te tt  ki és ahoz anyag beszerzés 
végett 120 kisárús van utalva, továbbá az áruda keze
léssel bélyeg és váltó űrlapok eladásának kötelezettsége 
l l/ 2°/0 eladási járulék mellett, melynek az átlagos évi 
forgalma 37760 korona volt.

Az összes dohány gyártm ányok a budapesti köz
ponti dohány áruda raktárból, a bélyeg készlet pedig 
az ipolysági kir. Adóhivatalnál lesznek beszerzendők.
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Figyelmeztetnek a pályázni óhajtók, hogy a 
dohány gyártmányok eladására vonatkozó szabályok 
értelmében az üres tartályok vissza szállítására nézve 
eddig érvényben volt azon eljárás, mely szerint az 
üres dohány gyártmány ládák a teljes eladási árak 
megtérítése mellett a dohány nagy árustól vissza vál
ta tnak az 1887. évi április hó 1-től kezdve megszün
tetvén, a dohány nagybani árúsok ezen ládákat a 
magyar királyi dohány áruda raktárakból illetőleg fő 
vagy alárusoktól a megállapított árak megtérítése 
mellett tulajdonukba átvenni nem kötelesek.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben meg
határozott jövedelmet nem biztosit és azokból a későbbi 
kérvények az eladási dij utólagos felemeléséért tekin
tetbe vétetni nem fognak, úgy kárpótlási igények sem 
támaszthatók.

Köteles leend vállalkozó a dohány nagyárudát 
11106. évi október hó 30-án átvenni és annak az 
ipolysági m. kir. pénzügyőri biztos á'tal eszközlendő 
átadásnál Schvvarcz Adolf jelenlegi dohány nagyárúdá- 
jában készletben találandó dohány gyái talányokat az 
élvezett kezelési dij levonása, de az elő talált dohány 
gyártmányokra eső fuvar dij megtérítése mellett kész
pénzben átvenni és az átvett dohány anyag készletet 
a fogyasztási viszonyoknak megfelelő 14 napi tartalék 
készletet 3000 korona értékig uj beszerzés utján kiegé
szíteni és folyton érintetlen teljességben lenntartani, 
azon kívül a napi eladásra szükségelt gyártmány meny- 
nyiséget is beszerezni.

A  dohánynagyáruda és ezzel egybe kapcsolt 
kistőzsde melynek az évi forgalma 155672 korona 05 
fillér volt, Ipolyság nagyközség élénk forgalmi helyen 
tökéletesen száraz bolti és raktári helyiségben szemé
lyesen kezelendő és az ezen üzletről azon öt rendbeli 
könyvek ponto-an vezetendők, melyek a dohány el
adási szabályok 46. §-ában részletezve vannak.

A  pályázók kötelesek bánat pénz fejében 300 
koronával készpénzben vagy a tőzsdén jegyzett állam 
papírokban 1 koronás bélyeggel ellátott sajátkezüleg 
aláirt lepecsételt ajánlatukhoz csatolni, vagy pedig ezen 
összeget valamely állami pénztárnál lefizetni, az arról 
szóló nyugtát az ajánlathoz mellékelni, és az ajánlatot 
ezen cim alatt »Ajánlat az ipolysági dohány nagyáruda 
elnyeréséért* legkésőbb 1906 évi október hó 5 én 
délelőtt 9 óráig a Pénzügyigazgatóság főnökénél köz
vetlen vagy posta utján benyújtani.

Az ajánlatokban az igényelt kezelési díj száza
lékokban számmal és betűvel tisztán kifejezendő és az 
ajánlatokhoz egyúttal a nagykorúságot, magyar honos- 
sagot, polgári állást és erkölcsi kifogástalanságot 
igazoló hatósági bizonylatok is csatolandók.

Oly ajánlatok melyek ezen, tulajdanokkal nem 
bírnak vagy más pályázó ajánlatára hivatkoznak vala
mint azok is melyek határozatlanul szerkesztvék úgy
szintén elkésve benyújtott vagy utó-ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatoknak semmi körül

mények között tekintetbe nem fognak vétetni. A 
versenyezésben részt nem vehetnek azok kik a törvény 
értelme szerint terhes szerződés kötésre nem képessek, 
továbbá valamely bűntény, csempészet vagy másnemű 
jövedéki kihágás miatt avagy az állam biztonsága 
ellen elkövetett á thágások miatt illetékesen elítéltettek 
vagy az alól csak bizonyítékok elégtelenségéből is 
felmentettek.

Továbbá kizárva m aradnak azon egyedárusági 
tárgyak  eladói kik ezen üzlettől büntetés képen elmoz- 
dittattak, és oly személyek is kik nem az áruda szék
helyén laknak vagy kiknek a politikai szabályok az 
üzlet helyén leendő állandó tartózkodását nem engedi meg

Ha ezen említett akadályok egyike vagy másika 
csak az üzlet átadása után ju tna  a hatóság tudomására 
a Pénzügyigazgatóságnak jogában áll az engedélyt 
azonnal elvonni.

Azon pályázók bánat pénzei kiknek ajánlatai 
élném fogadtatnak a tárgyalás befejezése után vissza 
fognak szolgáltatni, az elfogadott ajánlat tevő bánat 
pénze ellenben az érintetlen készlet beszerzéséig vissza 
tartatik.

Ha a vállalkozó a dohányárúdat az átvételre 
kitűzött határnapon át nem veszi, úgy később ajánla
tától önként vissza lépne bánat pénzét elveszíti és az 
áruda kezelésének betöltése végett uj pályázat fog 
nyittatni.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek 
és azzal egybekötött költségek a Pénzügyigazgatóságnál 
és az ipolysági pénzügyőri biztosnál megtekinthetők.

Kelt Ipolyságon, 1906, évi szeptember 4—én.
Bibcr M.

kir. pénzügyigazgató.

^ 1 11111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111( 111(11111II11, 11, 1, 1, 111, 1 j , 11, 1, 1 .

|  szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- I 
= hánynagyarusok és különlegességi raktárok reszere H 
= ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny s aj - H 
= nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és § 
|  különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- I 
|  lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. 1 
|  lézen visszás állapotra segítendő ily feltételek I 
|  mellett, hozza forgalomba az Eister es Topf cég 1 
|  a „Bourbon" szivarkahüvolyeket, a melyek az \ 
|  inreális versenyt kizárjak. A „Bourbon1' hüvelyeket 1 
|  kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- I 
|  árusító U. 111. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az I 
| aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- 1 
1 vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- 1 
I brucki stb. különlegességi árudák. Kistér és T o p f  I 
|  lembergi cég kívánatra szívesen szolgál minták- 1 
I kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és 1 
z különlegességi árudák részére biztosított előnyök |  
|  megtudhatók.
.................................. ............ ........................I......Illlllll..... ................. j



O e u t s c h e r  T h e i l .

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY€“
ORGAN FÜR DAS GESAM.Y.TE TABAKFABR1K U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

I N H A L T : Verband dcr  kön. uiig. Tabakklointralikanten. — Die hauptstfuUischen Tabakkleinverschleisser —
Dic hinkommenstcuer dcr Kleinlralikanlen. — Vermischtc Nachrichten.

Yerband dér kön. ung. Tdbakkleintrafikanten.
So ist mm endlich dér Verband dér 

K leintrafikanten in W irklichkeit geworden, 
und seiner T hatigkeit atollt nunm ehr nichts 
iin Wege. Als einzige Kurporation in U ngarn, 
vvelohe bernien Jst die interessen jedes einzel- 
nen K leinverschleisser zu vertreten, wird er 
dieser seiner P llich t ancli jederzeit entspreehen.

Kin schweres Stílek A rbeit war es diesen 
\ ’erband zu Grimden. Boslieit, Tücke, Schlech- 
tigkeit und N iedertracht habén dazu beige- 
tragen, dass eine kleine Anzalil Tabakklein
verschleisser, verführt von den gleissnerisehen 
Tieden soleher Leute, die im Trüben fischen 
wollen, ihren Collégén insoferne Schaden zu- 
fügten, als sie die C onstituirung diesen Ver- 
bandes verzögerten. D enn was könnte sonst 
cin K lein trafikan t fül* Ursache liaben, sich 
einer solch wiirdigen und ehrlichen Sache. 
wie es die (írü n d n n g  dieses Verbandes ist, 
zu wiedersetzen ? Und glaubt m án wirklicli, 
<lass die Komödie, wonach die Tabakgross- 
verschleisser mit den K leintrafikanten paktiren, 
t r n s t  zu íielnnen ist? G laubt mán wirklicli, 
dass die K leintralikanten es sich getallen 
lásson w trden, iveim dér G rosstralikanten 
V erband in ihren Namen sehaltet und waltet, 
wenn (lessen Sekretair ein M emorandum ver- 
lasst. welches die G rosstralikanten ilin dik- 
tiren, und dieses Memorandum im Namen 
dér arbeitsam en, anstílndigen und vor allém 
selbstclndigen T raíikantén  dem Minister über- 
reicht w ird? H a t mán daran geglaubt, dann 
zeugt es erst reeht, in welch trauriger Lage 
síeli die K leintralikanten belliiden. Mán be- 
trach tet sie als willige Sklaven, die dass tliun 
nnissen, wass m án ihnen diktirt. \\  ir habén 
es ja  übrigens sehr deutlich gesehen, wie sich 
dicse W illkürherschaft dusserc. Has Ministerium 
erlasst Vorschriften, die Finanz-1lirection gibt

eine Verordnung heraus, die G rosstralikanten 
kümmern sich nicht d a ru m ; Dér K leintrafikant 
aber wird bei jeder Gelegenlieit beim Scliopf 
gefasst, wenn es selbst aucli n u r die Klein- 
liclisten Dinge sind um die es sich handelt. 
Im  Ubrigen weiss m án es ja  recht gut, dass 
es keioen einzigen T abaktrafikanten  gibt, dér 
nicht aus K urdit vor seinem G rosstralikanten 
ihrem Yerbande beigetreten wai’e. Bei Man- 
chetn w ar es allerdings das liarte W örtchen 
„Muss“, was ihn dazu bewogen h a t seine 
zwei K ronen dem Grossverschleisser-Verbande 
zu schenken, denn wenn m án schliesslich 
kein grosses K apital in seinem Geschafte 
investirt hat, th u t es sehr wohl, wenn mán 
jede K leinigkeit in dér G rosstrafik ausge- 
folgt erlialt. H at diess ja  ein naiver T abak 
kleinverschleisser ganz öfifentlich in dér Zei
tung  erklart.

U nd darum  sollen die Tabakkleinver
schleisser Sklaven sein? D arum  sollen H underte 
von Trafikanten ihren W illen nicht aussern 
und durchsetzen dürten, sondern nur den- 
jenigen dcr gestrengen Obertraíikantén ? Ist 
es nicht ehrlicher und anstandiger, wenn dér 
'fra íik an t sich íréi m aciit und auf Mittel und 
Wcge bedacht ist, welclie geeignet sind seine 
m ateriellen Vortheile zu fördern.

Und dazu ist dér N’erband eigentlich da. 
Dcr T ralikan t soll nicht auf die Gnade seines 
G rosstralikanten angewiesen sein, ob dieser 
ihn 2-mal oder 4-mal wöchentlich W aaren 
auslolgen will. Es soll n icht von dér G unst 
dós Grossverschleissers abhatigen, ob dieser 
einmal in guter Laune sich belindet, es tűr 
angezeigt hallt, ein K istchen licitté Trabuco 
auszufolgen, kurz er soll derart Íréi sein, dass 
er die A ngst abstreift, die er vor seinem 
O bertrafikanten empfindet. Diese A ngst aber 
gestehen sammtliche K leintralikanten ein, dass 
ist einmal Thatsache.
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Dér Ver bánd besteht nunm ehr und in 
kurzer Zeit dürfte es kaum einer Tabak- 
trafikanten, nam entlich in dér H aup tstad t 
gébén, dér nicht Mitglied desselben ist. D enn 
dér Verband beabsichtigt eine derartige 
AVirksamkeit zu entfalten, die sicli aucli für 
das Tabak-Monopol, dem Ministerium sowie 
die vorgesetzten Bebőrden, als sehr erspriess- 
Jich erweisen wird.

Ea hat sicli im Laufe dér letzten Jah re  
gezeigt, dass dér H andelsbetrieb m it den 
Tabakfabrikaten von berufener Seite nur 
dann praktisch geleitet werden kann, wenn 
diejenigen die sich dam it befasaen, die Anlei- 
tung  dazu gébén. Und daas soll in aua- 
giebigater Weise geachehen. E in zweites 
Mittel, den beruf des Tabakkleinverachleisaers 
zu einem geachteten zu machen, besteht 
darin, daaa dér V erband solclie Tabakver
schleisser, welche dem Standé Unehre machen, 
nicht nu r in seiner M itte nicht dulden, son- 
dern aucli darauf dringen wird, dass densel- 
ben die L izenz ért ragén werden.

Somit h a t alsó jeder rechtlich denkende 
anstándige und arbeitsam e Tabakverschleisser 
ein nmchtiges Interresse daran, Mitglied des 
Verbandes zu werden, AVer anders denkt, wer 
nicht frei sein kann und will, wen die F urch t 
vor Augen sclnvebt, dass er es sich m it seinen 
Grrosstrafikanten verdirbt, dér bleibe dem 
Verbande nur férné, denn diesel’ verzichtet 
auf ihn.

Die hauptstáűlischen Tabakkleinverschleisser
versammelten sich heute, behufs Constituirung des von 
ihnen begründeten Verbandes.

Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Joli. Jambri- 
l'ovits gewáhlt, dér seinerseits dr. JVewfcld zum schrift- 
führer, sowie zűr Autentication des Protocols zwei 
Mitglieder ernannte.

Uer Vorsitzende eröffnete hierauf die Sitzung, 
indem er vor allém die von einem engeren Comité 
verfassten Statuten vertesen liess, welche nach kurzer 
Debatte angenommen werden, vvorauf dér unter dem 
Titel »A magi/, leír. dohányki,sárusok országos szövetsége* 
begründete Verband, als bestehend erklart, seine 
Thátigkeit nunmehr dem VVohle dér Tabakverschleisser 
widmen werde.

Über Antrag des Redacteurs A dolf Jintsek welcher 
d e Verdienste des Abgeordneten dr. Willi. Vázsonyi

würdigte weil derstlbe sovvohl in dér Presse, wie 
auch im Abgeordnetenhause, die Interessen dcr 
Tabakkleinverschleisser in warm er W eise verfocht, 
wurde allgemein beschlossen, ihn dér Dank des Ver- 
bandes auszudrücken und ihn zum Ehrenprásidenten 
desselben zu vviihlen. Eine weiter Dankespllicht stattet 
dér neubegründete Verband auch dér hauptstádtischen 
Presse ab, die sich unermíidlich den Interessen dér 
Tabakkleinverschleisser widmet.

Dass dem Minister zu überreichende Memoran
dum, welches die Zvvecklosigkeit dér in dér Haupt
stadt bestenenden Grossverschleisser darlegen, wie 
auch um die Abschaflung dér sogenannten Pacht- 
zahlung und mehrere anderer Scháden ersuchen wird, 
soll von einem Comité verfasst und demnáchst Sr. 
Excellenz dem Finanz-Minister überreicht werden. Des 
Ferneren wird sich, über Antrag des Sigmund Lóblovitz 
dér Verband mit einer bereits bestehenden Bank Ak
tién Gesellschaft in Verbindung setzen, welche den 
Kleintraíikanten biliige Darlehen unter Anwendung 
einer neuen Kombination tilglicher K’Uckzahlung ge- 
wáhren wird; jedoch können wir Mitglieder des Ver
bandes daran participiren. Zum Schlusse wurden die 
W ahlen mit folgenden Ergebnisse vorgenommen :

Prüsident: Joh. Jambrikovits.
Viceyrilsklenten: T akács  Béla, Lázár Mór.
Direktions Mitglieder: Siegmund Lóblovitz, Josef 

Schwörer, G. Gergelovits, L. Soos, Férd. Berkovits, 
Ant. Schwarz, Bernh. Herzog, Heinr. Koppéi, Benő 
Elek, Preger Herm. Baghy Amalia, Schw arz  Olga, 
özv. Strasser Józsefné, Gaier Mária, Kohn Kosa, 
Kalisch Lipótné, Weiner Ivánné, Járosi Jánosné, Sichta 
Irma, Kelemen Józsefné.

Cassier:
Controllore: T ak ács  Gyula, Berkovits N.
Ann w alt: Dr. Faludi Jenő.
Secretair: Dr. Neufeld.

Die Einkommensteuer dér Kleintraíikanten.
Anliisslich dér Einkommen-Steuer bemessung 

habén die verschiedenen Steuer-Connssionen diesesmal 
die Tabakkleinverschleisser derart belastet, dass dieses 
Vorgehen die schárfste Kritik herausgefordert. Diese 
Comissionen, wie auch dér aerarische V ertre ter welcher 
die Betráge fixirt, scheinen überhaupt keinen blauen 
Dunst davon zu habén, was das einkommen dér Klcin- 
verschleisser eigentlich ist und wie dasselbe regel- 
recht zu besteuern wáre.

Mán stelle sich doch nicht den Kleintraíikanten 
als einen Geschaftsmann vor, wie die III. Klasse 
Erwerbsteuer ihn vor Augen hat. Allcrdings spricht 
liier das Gesetz klar und deutlich indem es sagt, dass 
dér in die Ill-te Klasse gehörende Steuerzahler, 10 
l ’rozent direkte Steuer zu bezahlen hat. Aber wozu sind 
denn die Steuer-Comissionen überhaupt da ? Sie sind 
da um einerseits Einsprache zu erheben, wenn ein 
Steuerzahler benachtheiligt wird, anderseits um es
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zu verhüten, dass derselfce die höhe seines Einkommens 
geringer angibt. Auch sind sie dazu da, um in jedem 
einzelnen Falié auch die U m stánd i  und Verháltnisse 
in Betracht zu z iehen; denn mán wird zugeben, dass 
Jemandem, dem nicht mehr als 1000 Kronen 
jahrliches Einkommen verbleibt, keine 100 Kronen 
direkte S teuer bezahlen kann, wenn es das Gesetz 
i.ucli hundertemale so vorschreibt. Für solche Falié 
liat eben die Gesetzgebund vorgesorgt, damit auch die 
Billigkeit und Gerechtigkeit zu W orte  kommen.

A b er  da ist eine Branche, bei dér mán es sehr 
leiclit hat ihren Verdienst abzuschátzen. Die Gross- 
trafikanten liefern die Ausweise vvas consumirt wurde 
und nach dicsen ist ja  die Berechnung sehr leicht 
mán braucht sich gar nicht damit den K opf  zu zer- 
brechen. Ein Trafikant dér aber 1000 Kronen oder 
sogar das Doppelte jahrlich rein verdient, kann dabei 
beinahe verhungern, wahrend das Fische feil habende 
VVeib oder die llöckerin, welches auch nich mehr ver
dient, noch immer damit ausreicht. Denn da gibt es 
noch immer eine Menge Auslagen, die mán dér ge- 
ehrten Comission nicht verrechnen kan, weil sie die
selben auch nicht verrechnen liisst, wahrend andere 
Branchen solche Auslagen nicht kennen.

D ér Tabaktrafikant ist nichts anderes als eine 
vöm S taate  angestellte Person, welche für diesen eine 
indirekte Steuer einhebt. Als so'clie müsste er auch 
von dér Steuercomission betrachtet werden, oder aber, 
vvas eigentlich gerechter wáre, er dürfte gar nicht vor 
dér Steuer-Comission erscheinen und seine Steuer 
müsste von dér F'inanz-Direction ausgeworfen und gelich 
dér pachtzahlung eingeholen werden.

Den armen Kleintrafikanten, dér für den S taa t als 
T ag löhner arbeitet, diesen Parias, eine Steuer in der- 
selben Weise zu diktiren, wie íhr verháltnismiissig 
Grosshiindler, Banquirs und F'abrikanten bezahlen, ist 
eme jener Ungerechtigkeiten, die mán wahrscheinlich 
cbenfalls auf Kosten des Abhángigkeitsverháltnisses 
derselben zum Aerar, versündigt. Es wird Sddie  dér 
Tabakverschleisser sem, ihre Interessen nach dieser 
Richtung sohdarisch zu waliren

Vermischte Nachrichten.
Specialitaten Sortén. In einem hiesigen Blatté 

finden wir eme Notiz, des lnhaltes vvonach ein Herr 
K. ein Mitglied des Kellner Vereines, seine Kollegen 
auffordert, die Specialitiiten Zigarren und Zigaretten 
bei ihn zu bestellen. Zu diesem Zwecke mügén die 
Besteller die Bestellung telefonisch in dér Spm uliU itm - 
handhmg Magyart, Váczi-utcza, aufgebcn, vvorauf die 
bestellten Sortén ins Haus geliefert werden.

Alsó so weit ist es schon mit dem Handel dér 
k. u. Tabakprodtikte gckommen. Mán begnügt sich 
nicht mehr, dass ganz Pest, in ein einziges Geschaft 
laufen tnuss um die Spezialitiiten Sortén dórt kaufen

zu müssen, sondern mán will auch noch Filialen des 
Verschleisser dadurch errichten, dass mán die W aaren 
des Kellnern ins Haus liefert. Nachdem aber auch in 
Ofen eine Spezialitatentrafik ist, welche dadurch 
riesigen Schaden erleidet, wenn es den Kellnern so 
leicht gemacht wird W aaren zu bestellen und franco 
ins H aus gestellt zu erhalten, so ist es Pflicht dér 
hauptstadtischen Finanz-Direction diesen Unfug strengs- 
tens zu verbieten, W enn das Publikum schon dadurch 
eine eigene Meinung über die aerarischen Handels- 
artikel erlangt, die geradeso geschachert werden dür- 
fen, als alté Kleider, so soll mán wenigstens den 
G rundsa tz : Gleiches Recht für Allé, walten lassen. 
Die Spezialitatentrafik in dér Festung aber, tháte gut 
daran in gleicher Weise vorzugehen. Die Sache ist ja 
sehr einfach, Irgend ein unbekanter inserirt, dass er 
die Spezialitiiten Sortén jedem Besteller franco ins 
Haus liefert, mán müge nur die betreffende Spezialita
tentrafik anrufen und die Bestellung aufgeben.

In Budapest existiren zwei Specialitátengescháfte, 
von denen die in dér Váczi-utcza das Zehnfache consu- 
mirt, als die in dér Festung. Die in dér F'estung sich 
befmdliche vermag aber, obgleich sie mit dér Gross- 
trafik verbunden ist, mer deshalb zu exestiren, weil 
ihr eigenthümer sowie dcssen P'amilienmitglieder vöm 
friihen morgen bis spiit ant Abend selber arbeiten, was 
kamu von einer zweiten Grosstrafik in dér H auptstad t 
gesag t werden kan. Nun, und einen solch R egen ver- 
d enst sucht ein Geschaft zu schmálern, das an Ciga- 
re ttenpapier alléin beinahe mehr verdient, als dér ge- 
sammte Nutzen seines Collegin ausmacht. Ist es docli 
bekannt, dass an dem Ertriignisse dér Specialitáten- 
trafik in dér Váczi-utcza ein Geledgeber dér im 
Gescháfte niemals zu sehen ist, so viel verdient wie 
zwei Staatssecretaire an Gehalt habén und dass ausser- 
dent auch dér Eigenthümer dabei recht gut bestellen 
kann. A ber dériéi Dinge scheint kein Mensch zu sehen 
und zu beachten. Wie kommt das?

Zigaretten Schmuggel. Beinahe wáre mán 
versucht anzunehmen, dass dér Zigaretteiv-clunuggel 
erlaubt ist, so wenig geschieht zu dessen Abwehr. 
Wir denken, dass eine Kalanntát, wie diess, die ja 
dem Staatsschatze jiihrlich ungefáhr drei Millió nen 
Kronen Schaden bringt, es verdienen würde, dass 
mán sich mit ihr eingeheonder befasst als es tha t-  
sáchlich geschieht.

Wir begreifen es überhaupt nicht, warum unsere 
an dieser Stelle vorgebrachten ganz deutlichen Finger- 
zeige und Aufklárungen bisher keine Beachlung fán- 
den. H átte  in Österreich ein Blatt so deutlich und 
überzeugend, so klar nachweisbar, diess dem S ta a ts 
schatze empfindlich beriihrende Sache erörtert, gewiss 
mán wáre dem Blatté dafür sehr dankbar gewesen und 
sicherlich hátte mán zumindest den Versuch gemacht, 
dér Angelegenheit nálier zu treten. Bei uns scheint 
mán hieftir, tauben Ohren zu predigen. A uf  dem Ge- 
biete des Tabak-Monopols wenigstens, ist jener 
Krám ergeist deutlich sichtbar, wonach mán sich nach 
den Heller biiekt und den T ausender von sich weg- 
wirft Soll diese Praxis auch utiter I lerrn von Weckerle's 
Ministerschaft fortgesetzt werden ?
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H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy a M agy. K ir .  S za b a d i O s z tá ly s o rs 

já té k  (XVIII. s o rs já té k )  6. o sz tá ly á n a k  h ú zá sa i fo ly ó  évi S e p te m b e r  
hó 25-töl O ctó b e r hó 23-ig ta rta tn ak  meg, még pedig a következő napokon :

September 25., 26., 27., 28.
Octóber 1, 2., 4., 5., 6., 8., 9, 11, 12., 13,15., 16., 17., 19., 23.

A  húzások mindig délelőtt 1/i Q órakor, és a magyar királyi ellenőrző Hatóság 
és királyi közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a Magyar Királyi Szabad. 
Osztálysorsjáték huzási termében. A  sorsjegyeknek a fi. osztályra való megújítása a 
já tékterv  szerint, minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt, 1906. évi September I8>ig 
eszközlendő.

Budapest, 1906. September hó 8-án.

Magyar Kir. Szabad. Osztálysorsjáték Igazgatósága:
L U K Á C S  L Á S Z L Ó . H A Z A Y .
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A legjobb gyúfa
a legolcsóbb!!

Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

Biztonsági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
Millenium »
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegráf »

I
!

Szalon gyújtó:

te

te
te
te
te
te
te
te

te

Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil > 
Pearlmatches.

te 
te 
te
te 
teEzen fajok, kitűnő minőségüknél fogva, több világkiállításon nyertek dijakat fa 

legutóbb Páriában 1900-ban, Grand Prix-t és arany érmet. (Pojatzl cég.) 'te
te 
te 
te 
te
te
m
te
te

a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
DARVAS S. é s  TÁRSA

V., Hold-ntcza 9.
L O T T E R  Á Ő O S T

VI., Kemnitzer-utcza 10.

12107-900. Nycmalott Lőőlovitz Zsit ir.ond köny vnyc indájában, Hudupest VII, Csőmülí-úl 10.
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