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Mit akarnak a donánykisárusok elérni?
H a a fővárosi tlohánykisárusok különös 

súlyt helyeznek arra, hogy a nagytraíikosok- 
túl a kistözsde megvonassék, úgy ez valóban 
rendkívül méltányos kívánság. Mert ez a kíván
ság, amelynek jogosultságát bizonyára egy 
értelmesen gondolkodó ember sem vonja két
ségbe, létkérdést képez a kistraűkosokra nézve 
jóllehet ezt sokan tagadják is.

Itt elsősorban a jövedelem csökkenése 
játszik a kist ralikosokra nézve fontos szerepet. 
Tegyük fel, hogy az egy milliónyi forgalom, 
amelyet a nagytrafikosok jelenleg elérnék, 
csupán 300 fővárosi kisárusnak fog javára 
válni, akkor is mindegyikre átlag 333 kor. 
jövedelem többlet esik évenként, tehát egy 
olyan összeg, melyet egyetlen kistrafikos sem 
nélkülözhet.

Továbbá az is tekintetbe jön, hogy a 
mellékcikkek, melyeket jelenleg a nagytrali- 
kokban árusítanak, szintén jelentékeny jöve
delmet hajtanak, amely azonban jelenleg ahe
lyett, hogy a kisárnsok üzletét javítaná, a 
nagylraíikosok zsebeibe folyik. Különösen 
káros hatással vannak a kisárnsok helyzetére 
a fővárosban létező nagy-kistrafikosok, mert 
a. vevő a kistözsdéket alárendelt üzleteknek 
tekinti. Ehhez járul még az a körülmény, 
hogy minden dohányos ember tudja, hogy a 
nagyárusok a legjobb árukat a maguk részére 
tartják  meg. Hogy ez utóbbi igaz-e vagy 
nem, az most egyre megy, m agára a dologra 
nézve már jellemző, hogy az egész világ ezt

hiszi. Hogy azonban ez a kistrafikosnak mér
hetetlen kárt okoz, azt hisszük nem kétséges. 
S miért mindez? Mert a nagytrafik rs proví
ziójából nem tud megélni ? Talán ez elegendő 
ok arra, hogy ezer és ezer családot a nyomorba 
taszítsanak ? Mi köze ahoz a kistrafikosnak, 
hogy a nagyárusok kisebb vágj- nagyobb ela
dási províziót kapnak-e? H a nem képesek 
megélni, akkor forduljanak munkaadójukhoz 
helyzetük javítása végett.

Mind mostariig egyedül álló az ilyen erő
szakos, minden jogot és méltányosságot meg
vető manipuláció, mint anrinö a szóban forgó 
eljárás. H a az egész dolgot a m aga jelentő
ségében szem előtt tartjuk, akkor látjuk, hogy 
a kisárusokkal itt olyaténképen járnak el, 
mintha ezek teljesen jogtalan és védteleír 
teremtések volnának. A kistratikosnak, aki 
saját készpénzét viszi a nagyárudába, hogy 
árukat nagyban vásároljon, s hogy azután 
ezeket az árukat az emberek ezreinek kicsiben 
eladja, nyugodtan kell tűrnie, hogy ugyanazon 
a helyen, ahol ezeket az árukat vásárolja, 
egyidejűleg detail üzletet is folytassanak, sőt 
még oly árukkal, amelyeket neki nem akarnak 
adni. Hogy van az továbbá, hogy a detail 
elárusitás ott oly módon történhet, m intha 
önálló üzlet volna? A dohánynagyáiusnak 
talán a detail elárusitásra külön engedélye 
van? Nem. Az ö nagybani elnrusitási enge
délye csrrpán azt mondja, hogy jogosítva varr 
a fogyasztóknak kicsinyben is eladni. Ez 
azorrbarr semmi esetre serrr akarja azt jelen
teni, hogy két lerakatot tarthat. Tegyük fel
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az t az esetet, hogy valamely szivar, vagy 
cigarettái aj kifogy, ami pedig igen gyakran 
előfordul, mert a nagy trali ltokban befektetett 
tökék nem oly nagyok. Tegyük fél tehát, 
hogy egy fajta hiányzik. Mi történik akkor ? 
A kistrafikosnak ebből a fájtából egyszerűen 
nem adnak, ellenben a nagyárus sa já t kis- 
tözsdéjében ez a fajta ennek dacára is k a p 
ható. H á t tisztességes eljárás ez? Vagy szól
ju n k  a világos szivarokról. Minden trafikos 
tudna arról regélni, hogy mit jelent a  nagy . 
trafikokban világos szivarokhoz jutni. A saját 
kistözsdéjében azonban a világos szivarok 
sohasem fogynak ki. M utassanak nekünk egy 
nagytrafikost, akinek kistözsdéjében nem vol
nának folytonosan világos szivarok kaphatók.

Sajnos, nálunk ilyféle erőszakosságokhoz 
már annyira hozzászoktak, hogy ez a tény 
m ár a hatóságoknak fél sem tűnik. „Talán ön 
máskép tenne, ha. nagy trafi kos volna ?u i ly féle 
kérdésekkel akarják a dolgot elütni s nem is 
sejtik, hogy ugyané joggal azt a kérdést is 
feltehetnék: „Vájjon nem lopna-e ön, ha
alkalm a volna rá ? “ Mert lopás az, nyíltan  
kimondjuk, ha valaki szegén}' embereket csu
pán azért, m ert hatalm a van reá, megkárosít. 
Es lopást követ el az, aki valam ely m unkát 
félig ingyen végez el azért, m ert más vala
kinek a rovására kárpótolhatja m agát. Ne 
álljanak elő olyan alávaló kifogásokkal, hogy 
a  kistrafikosoknak nincs elegendő pénzük, 
hogy kellő időben megvásárolhassák azokat 
az árukat, amelyekre szükségük volna; m ert 
első sorban a nagytraíikosoknak sincsenek 
oly nagy tőkéik üzleteikbe befektetve s 
másodszor azok a kistraíikosok, akiknek pén
zük van, sem kapják meg azt, amire szüksé
gük van. A dolog a valóságban úgy áll, 
hogy a fővárosi nagy trafi kosok detailüzlc- 
teiket — az utosó csöppig — annyira kihasz
náljak, hogy a kisá.rusok szám ára már semmi 
sem marad.

S ez az, ami ellen a  kisárusoknak m in
den rendelkezésükre álló eszközzel küzdeniük 
k e ll; am it akarnak és fognak is. Nincs semmi 
kivetni valójuk a nagytraíikosokon, noha azok
nak létezése rendkívül fölösleges; ellenben 
határozottan  tiltakozniok kell az ellen, hogy 
m anapság egy oly állapot fennálljon, melyet

hajdan a copf és a kalm ár szellem hoztak létre. 
A jobb belátás e gyalázatos állapotnak. Bées- 
ben már régen véget vetett. E nnek nálunk 
is meg kell történnie.

Dráguljanak-e meg a szivarok és cigaretták?
Három faktort érdekel e kérdés közelről és bizo

nyára e három közül mindegyik a maga módján c< 
saját érdekeit szem előtt tartva felelne erre a kérdésre. 
Mindenekelőtt a m. kir. dohányegyedáruság dletve a 
dohányjövedék az, amely hivatva volna e kérdésre 
felelni.

A dohányjövedék kétségkívül rögtön a szivarok 
és cigaretták drágulása mellett foglalna állást és ez a 
megdrágítás teljesen is jogos is volna. Miért? Mert az 
ennél tekintetbe jövő munkabérek, melyek a költségek 
főtételét alkotják, az utóbbi években rengetegül emel 
ked tek ; mert továbbá a nyers anyagok valamint a 
szükséges csomagolási szerek megdrágultak és végül 
mert a szivarok és cigaretták ára egyáltalán az egész 
világon emelkedett.

A második számításba jövő tényező a közönség' 
Ez a közönség már évek óta csodálkozik azon, hogy 
a szivarok és cigaretták árának emelkedése mostanáig 
nem következett be és ezt a körülményt a szivarok - 
szerinte — rossz minőségével hozza kapcsolatba. S 
ez egészen természetes. Miután az összes élelmi — és 
fényüzési cikkek megdrágultak, érthetetlen, hogy miért 
adja az állam gyártmányait ugyanazon az áron, mint 
188f)-ben, amikor az utolsó áremelkedés történt 
Hogyan? A brittanika, amely 17 évvel ezelőtt 1 f fil
lérbe került, ma sem kerül többe, akkor tehát rosszab- 
nak kell lennie. Kérdjük már most a m. kir. dohány
jövedéket; vájjon helyteleniti-e a közönség e véleményét, 
vagy pedig igazat ad neki ?

A harmadik tényezőt, amely tekintetbe jön, az 
elárusítók képezik. Az elárusító egyáltalán nem venne 
rossz néven ha — természetesen az ő javára — ár
emelkedés ádana be. Ha a dohánygyártmányok _
tegyük fel — 10 százalékkal megdrágulnának, akkor a 
m. kir. dohányjövedék rögtön abba a helyzetbe jutna 
hogy az eladási províziókat néhány százalékkal felemel
hesse. A jövedék ilyformán képes volna a dohánynagy- 
árusok provízióját olyképen fölemelni, hogy ezek nem vol - 
nánaka kistőzsde hozadékára rászorulva, azonkívül képes 
volna a kistrafikosoknak iélig-meddig elviselhető kere
setet nyújtani. Hogy ez a két jövedelememelkedés életbe 
lépne, az árusítási viszonyok rögtön oly javulást mutat
nának, amely a fogyasztás hatalmas föllendülését és a 
forgalom rendkívüli emelkedését ezedményezné. Ez nem 
utópia és ez állításunkat hajszálpontossággal beigazol
hatnék, azonban nem akarunk hosszadalmasokká válni,
S minthogy ez még sincs tervbe véve, ezért csupán
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arra a csekélységre figyelmeztetünk, hogy jelenleg 
gyakran egész helységek és azok környéke áruk nél
kül maradnak, abból az egyszerű okból, mert a nagy- 
trafikos uraknak nincsenek áruik raktáron. Magunk is 
egy csomó olyan nagytrafikost ismerünk, akik a 
szükséges árumennyiség felett sem rendelkeznek 
azért, mert vagy nincs elegendő tőkéjük vagy pedig, 
nem fizetődik ki nekik tőkéjüket olyan üzletbe temetni, 
amely semmit sem jövedelmez.

Nem sokkal jobban áll ez a dolog a kistrafikosok- 
nál. Így sokan köziilök számukra engedélyezett hitelt 
vehetnének igénybe, ha az üzletük jövedelme ezt meg
engedné. S az is kétségtelen, hogy a kistrafikosnak 
könnyebb, kényelmesebb és jövedelmezőbb élete volna, 
ha a szükséges tőkével bírna, hogy minden kívánság
nak megfelelhessen. Ha e körülményeket összegezzük, 
arra az eredményre jutunk, hogy az eladási üzem 
eltagadhatatlam.il pangásba jutott s ez addig fog tar
tani, áruig e viszonyokat nem szabályozzák Az állami 
üzem ezt nem veszi különösképen észre, sőt mondhatni, 
hogy nem is hiszik ezt el. A hivatalnok, aki szokva 
van a mindenféle szabályzatot szentirásnak tekinteni, 
hogyan is foghatná fei, hogy vannak nagyárusok, akik 
napokon keresztül egyik vagy másik fajtát nem adnak 
ki ? és ha már el is hiszi, akkor sem igen érti, hogy mit 
árthat ez a forgalomnak, mert ilyenkor, az ő véleménye 
szerint —- kénytelenek más fajtát szívni. Nos csak tes
sék erre nézve vidéki parasztokat megkérdezni.

S hogyha ennek dacára a jelenlegi forgalom 
folytonosan emelkedik is, ez még nem képez bizonyí
tékot arra nézve, hogy ennyi és ennyi millióval nem 
növekednék, ha minden rendjén volna. Es ezek a 
milliók elveszett pénz és ami a legszomorubb a dolog
ban, emiatt a munkát nem fizetik megfelelően és 
takarékoskodnak és szűkkeblűén gazdálkodnak, mintha 
ennek igy kéne lennie.

I logy a dolog érdemére visszatérjünk, összefog
laljuk az elmondottakat a következőkben : Magyar- 
országon a dohánygyártmányok megdrágítása jelenleg 
igenis lehetséges és ajánlatos. Véleményünk szerint 
legkevésbbé sem kell tartania attól, hogy a fogyasz
tás emiatt csökkeni fog. A közönség ezt egészen ter
mészetesnek találná és hamarosan beletörődnék ez 
intézkedésbe. Ami pedig- az elárusítót illeti, az a saját 
szempontjából is meg volna elégedve az áremelkedés
sel, különösen pedig akkor, ha ezzel kapcsolatban az 
ő provízióját is felemelnék.

Felhívjuk a m. kir. dohányjövedék illetve a m. 
kir. pénzügyminisztérium figyelmét arra, hogy a jelen
legi idő különösen alkalmas volna az áremelésre. Mert 
alkalmatlan időben beálló áremelés, ami megtörténhet, 
semmi esetre sem volna ajánlatos, ludniillik azcrt 
találjuk a jelenlegi időt az áremelésre alkalmasnak, 
mert az mostanság meglepetést egyáltalán nem 
okozna.

Vegyes hírek.
Uj nagyárusok. Nagyon drasztikus módon 

igazolódik be mindaz, amit évek óta a nagytrafikos 
hivatásról közzéteszünk. A vállalkozók nincsenek meg
elégedve a jövedelemmel és ezért majd visszadják az 
engedélyt vagy pedig az üzletet olyan indolenciával 
vezetik, hogy uj pályázatot kell kiírni.

Tényleg a legutóbbi hónapokban is az ország 
nagytrafikosai mintegy 10 százalékának vagy felmond
ták az engedélyt, vagy pedig maguk hagytak fel az 
üzlettel Elérkezett tehát az idő, amidőn már kezdik 
belátni, hogy a nagytrafik sem < aranybánya* s hogy még 
egy kistőzsde segélyül hívása mellett sem lehet belőle 
megélni. Dacára ennek még mindig vannak emberek, 
akik eget földet mozgósítanak, hogy egy nagyáruda- 
engedélyt nyerjenek, mert ez épen palástul szolgál min
denféle más üzleti tevékenység részére. De mit nyer 
ezzel a dohányjövedék és mit a közönség?

Egy nagytrafikos kerestetik. Egy vidéki város- 
bán a nagytrafik sok éven át volt tulajdonosának el
halálozása folytán az engedélyt rövidesen egy főispán 
özvegyére ruházták. Sajnos az eképen boldoggá tett 
hölgy, szerencséjének nem veheti hasznát, mert nincs 
elegendő forgalmi tőkéje. E körülmény folytán, melyet 
a minisztérium elkerülhetett volna, ha az előíráshoz szo
rosan ragaszkodott volna, a nagytrafik betöltésére mégis 
pályázatot kellett kiírni. Hiszen mi is támogatói 
vagyunk annak az elvnek, hogy megüresedő nagytra- 
íikok betöltésénél elsősorban érdemes állami hivatal
nokok özvegyei és árvái veendők figyelembe. Azonban 
végre is az államkincstár ezeknek nem adhatja még a 
szükséges tökét is s ezért kérdjük: Hol volt: ez esetben 
az előirt vagyoni kimutatás?

Jubileum, H ír t  l l y ü r g y  u k o lo z sv á r i ni. k ir .  
d o h á n y g y á r  érdemes igazgatója f. hó 18 án ünnepli 
szolgálatának 25-dik évfordulóját.

Ez alkalomból a jubileumi ünnepség rendezői a 
naphoz méltó programmot állapítottak meg, mely a 
Szent-Péter templomban tartott ünnepi istentisztcttcl 
veszi kezdetét. Remélhetőleg sikerülni íog ez a szép 
ünnepség amely az ünnepelt őszinte becsléséről tesz 
bizonyságot és továbbá arról is, hogy az ily nehéz és 
felelőség teljes hivatal viselője, miudenkor munkatár - 
sainak és alárendeltjeinek tiszteletét és szeretetét biz
tosítja magának, ha igazságosan és kötelességtudóan 
jár el.

A magunk részéről kívánjuk a jubilánsnak, hogy 
érdemei felsőbb helyen is megfelelő méltánylásra 
találjanak.

A postai értékjegyek províziója. Ausztriában 
nem szakemberek kezdeményezésére az a kérdés jutott 
felszínre, hogy a postaigazgatóság a trafikosoknak a 
postai értékjegyek után nagyobb províziót engedélyez
zen. Természetesen ezt az ideát nálunk is néhányan 
utána majmolták és a postai értékjegyek utáni nagyobb 
províziót emlegették.
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Amennyire kellemes és kívánatos is volna, ha a 
kistrafikosok jövedelme ezáltal is megjavulna, ép oly 
elérhetetlen a mi véleményünk szerint ez a kívánság, 
amelyet a kincstár sohasem teljesíthet. E helyütt már 
sokszor említettük, hogy az egész világon a postai 
értékjegyeket készpénz helyett fogadják el. így tehát 
a postai értékjegyek províziójának felemelése a kincs
tárnak rengeteg kárt okozna.

Helyesebb, praktikusabb és jobb volna, ha a 
trafikosok valóban rossz helyzetük javítására oly esz
közökről gondoskodnának, melyek e célt tényleg elő
mozdítják és amelyek kivihetők, ahelyett, hogy oly 
dolgokkal foglalkoznának, amelyek elsősorban teljesen 
elérhetetlenek és ettől el is tekintve sokkal kisebb 
jelentőségűek, mintsem hogy a megvitatásra érde
mesek volnának.

Az állam mint fejőstehén. Egy téren sem 
nyilvánul meg oly mértékben az a törekvés, az állam 
költségén megélni, mint a dodányegyedáruság terén. 
Nem, mintha az állam a részére teljesíteti munkát megfe
lelően meg is fizetné, oh nem I Ellenkezőleg ! Hanem mivel 
egyesek a rendelkezésükre álló protekciót kellőképen 
kitudják használni, ezer más károsul, akik az állam 
javára teljesített munkáért csupán egy darab kenyeret 
kapnak bérül.

Az úgynevezett » vállalkozókról* beszélünk, akik 
mint nagytrafikosok, vagy különlegességi árusok üzle
tükbe kis tökét fektetnek bele, az üzletet valakinek 
átadják és a fennmaradó nyereségből urasan megélnek. 
Különösen vidéken találjuk ezeket a >vállalkozó- 
kat* nagy számban, akik kortes szolgálatokért 
vagy hasonlókért néhány ezer korona évi jöve
delemre tesznek szert, a legkisebb fáradság nélkül. 
Itt a fővárosban egy tőkepénzesnek jelentékeny jöve
delme van, mert a különlegességi tőzsde számára ő tette 
le a szükséges kauciót. Anélkül, hogy az üzletben a 
legcsekélyebb dolga volna, ez a derék férfiú évenkint 
körülbelül 10 000 koronát keres meg. Epén igy van ez 
a budai nagytrafikban, ahol egy nyugalmazott katona, 
magas nyugdiján és egy közlekedési vállalattól, mely
nél alkalmazva van, húzott fizetésén kívül, még jelen
tékeny jövedelmet élvez a 11. kerületi nagytrafik után 
is, amelyet más vezet. Ily körülmények között ter
mészetesen nehezen nélkülözhetők a koldusfillérek, 
amelyeket az állam kisárusoktól bér címén szed. Aki 
ezeket a viszonyokat alaposan ismeri s látja, hogy 
mily korrupt világban élünk, szinte azt hiszi, hogy 
álmodik, mert ily kóros állapotok a legromlottabb 
viszonyok között sem léteznek,

Postai megbízások visszajelentése. A keres
kedelemügyi miniszter, a postai megbízások vissza
jelentésére vonatkozólag tett javaslatainkra nézve, 
leiratban arról értesíti Egyesülésünket, hogy javaslata
inkat célszerűnek és hasznosnak talalta s ehhez képest 
annak, mint újításnak a belföldi forgalomban leendő 
behozatala iránt intézkedett. Az eljárásnak más viszony
latokra való kiterjesztését a szerzendő tapasztalatoktól

teszi függővé a miniszter. E leirattal kapcsolatban a 
posta és távirda főigazgató közli azt a rendeletet, 
melyet a miniszer e tárgyban kibocsát. A rendeletigy szól: 

Hogy a postai megbízások feladója értesülhessen 
arról ha az. adós azonnal nem fizet s ily módon a 
követelés alapját képező okmányok visszatartására 
meghatározott hét napon belül a feladó adósát a meg
bízás kiváltására figyelmeztethesse, esetleg felvilágosít
hassa, folyó évi október lö-étől kezdve a belföldi forga
lomban a következő intézkedéseket léptetem életbe: 

1. A postai megbízások feladója kikötheti, hogyha 
az adós vagy adósok a követelés alapját képező ok
mányokat a bemutatás alkalmával, vagy ha csak érte
sítést kaptak (külkézbesitő kerületben vagy nem kincs
tári hivatalok székhelye) a következő napon a posta
hivatalban ki nem váltják, erről a ki nem váltás oká
nak rövid megemlítése mellett azonnal értesítést kapjon. 
2. A feladó e kívánságát a postamegbizási jegyzékre 
irja rá a következő alakban: «Ki nem váltás esetében 
visszajelentendő* vagy más ugyanezt kifejező szavak
kal. A feladó visszajelentést kérhet valamennyi vagy 
csak az általa megjelölt okmányokra nézve, utóbbi 
esetben az okmányokat a jegyzékbe felvett sorszámá
val jelöli meg pl.: «A 2. és 5. alatt bejegyzett okmá
nyok ki nem váltása visszajelentendő*, 3. A vissza
jelentés díja 20 fillér, ezt a dijt a feladó a visszajelentés 
kézbesítése alkalmával poitó gyanánt köteles megfizetni.

A deákok szivarozása ellen. Amerikai egye
temek harcot indítottak a deákok szivarozása ellen, 
mert szerintük a szivarozás egészségtelen és az elmére 
is károsan hat. Botsonban egy egyete i falain belül 
nem szabad szivarozni. A  yalei egyetem tanárai 
statisztikai adatokkal igazolják, hogy a nem dohányzó 
fiatal emberek többet tudnak a dohányzóknál.

u i i i i i i i i i Mi i i i i i i i i i i i i Mi Mi i i i i Mi i i i i i i i i i i i i i n  n  m i i  ii i i i i i i i i i  i n n i  m m  m i i  m i i  i i  i n  m i  M i m  u n n i  m i  s

I szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- 
= hánynagyarusok és különlegességi raktárok részére 
|  ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- 
|  nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és 
|  különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 
! alkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. 
|  Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek 
|  mellett, hozza forgalomba az Elster és Topf cég 
|  a ,,Bourbon“ szivarkahüvelyeket, a melyek az 
I inreális versenyt kizárjak. A „Bourbon'* hüvelyeket 
I kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 
1 árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az 
| aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- 
| vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- 
I brucki stb. különlegességi árudák. Elster és Topf 
|  lembergi cég kívánatra szívesen szolgál minták- 
|  kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és 
|  különlegességi árudák részére biztosított előnyök 
i megtudhatók.
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„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY€“
ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

I f i  i A L T  : Was die I ubakklciiivcrschlcisser crrcichcn wollen. — Sollen <lic Zigarren und Zigarettcn theuerer  werden •? 
Vermischtc Nachrichten.

Was die Tabakkleinverschleisser erreichen wollen.
W onn die hauptst ítdtischen Tabakklein

verschleisser ein ganz besonderes Gewiclit 
darauf legeit, dass den Tabakgrossversohleis- 
sern die Kleintrafik entzogen werde, so ist 
das weifc m ehrnoch, als ein gerechter Wunsch. 
D enn dieses Verlangen, dern vvohl kein ver- 
nünftigev Mensch die Bereclitigung absprec.hen 
wird, bildet eine Existenzfrage für den Klein- 
trafikanten, trotzdem  so M ancher diess in 
A brede stellen wird.

In erster Reihe ist es dér Verdienstent- 
gang  weleher derm alen eine wichtige Rollo 
bei doni K le in tra likan ten  spielt. Nehmen 
wir an, dass es in dér H aup tstad t bloss 300 
Tabakverschleisse gébén wird, welclien dér 
Consum von einer Millión Kronen den die 
Grossverschleisser gégén würtig erzielen, zu 
Gute koramen wird, so en tfallt auf jeden 
<lieser K leinverschleisser durchschnittlicli ein 
M ehrverdienst von K r. 333 jührlich, demnach 
ein B etrag, dér von keinem einzigen Klein- 
trafikan ten  en tbeln t werden kaim.

Des Ferneren kom m t aber auch in Be- 
traclit, dass die N ebenartikel, die gegen- 
w artig  in den (írosst rali ken verkauft werden, 
ebenfalls cinen ganz liedentenden Nutzen ab- 
werfen, weleher gégén würtig, an sta tt das 
G esehaft des Kleinvorslhleissers zu verhessem , 
in die Tasohen dér G rosstrafikanten lliesst, 
G anz besonders aber wirken die in dér H au p t
s ta d t síeli befindlichen Gross-Tvleinversclileisse, 
aui die L age dér Kleinverscdileisser scliadlicli, 
weil dér K unde die K leintrafik als ein unter- 
geordnetes Gescldtft betrachtet. Dazu t i i t t  
nacli dér IJnistand, dass jeder Z igarren und 
T abakraucher es weiss, dass die G rossver
schleisser die bestén W aaron für sioli belial- 
ten. Ob dieses Letztere wahr ist, oder nicht 
daraul' kom m t es nicht an, es ist schon be-

zeichnend für die Saehe selbst, wenn allé 
W elt daran  glaubt. Dass diess jedocli dem 
Kleintralikanten imensen Schaden zufügt, wer 
würde daran zwoifeln! Und warum das Alles? 
W eil dér Grossverschleisser von seiner Ver- 
kauísprovision nicht leben kan ? Is t diess 
etw a ein G rund, dass mán Tausende Fami- 
lien dem Elende preisgiebt? Was gelit es die 
K leintrafikanten an, ob die Grossverschleisser 
eine kleinere oder gríissere Verkaufs Provision 
erhalten? W enn dieselben nicht zu existiren 
vermögen, dann mügén sie sich an ihren Ar- 
beitgeber unt Verbesserung ihrer Ijage wenden.

Es ist bisher noch niemals dagewesen, 
eine V'ergewaltigung, eine jedem Rechte und 
jeder Goulanc Hóim sprechende M anipulation, 
wie es die in Rede slehende ist. Mán muss 
nur die ganze Angelegenho.it in ihrer Bedeu- 
tung  vor A ugen haltén, um zu erkennen, 
dass liier in einer AVeise m it dem K leintraíi- 
kanten um gesprungen wird, als wilren diese 
scliutz und rechtlos. Dér K leintraíikant, dér 
sein eigenes baares Geld in die Grosstralik 
triig t um W aaien  im Grosson zu kaufen und 
diese W aaren an Tausenden Alenschen im 
Klemen zu verkaufen, er muss es ruhig mit- 
anselien, wie an derselben Stelle, wo er diese 
W aaren ausl'asst, gleichzeitig an D etaielhandel 
getrieben wird, zudem noch m it W aaren, die 
m án ihn vorentliált und nicht gébén will. 
W ie kommt es auch, dass dér Detailhandel 
dórt in einer solchen AVeise ausgeführt wer
den darf, als wiire er ein selbstündiges Ge- 
schilft? H at denn dér Grossverschleisser eine 
separate Lizenz tűr den Detailhandel ? Nein ! 
Seine Grossverschleiss-Lizenz lan tét nur, dass 
er auch berechtigt ist im K leinen AVaaren an 
die Konsum enten abzugeben. Dass will aber 
keineswegs besagen, dass diess zwei Nieder- 
lagen sein dürfen. Nehmen wir den Fali an, 
dass eine Zigarren oder C igarettensorte aus-
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geht, was jo aehr hüufig vorkommt, nachdem 
die investirten Bet ragé in dón Grosstrafiken 
nicht gar so gross sind. Nelimen wir alsó an, dass 
óin Sorté i'ehlt. Was geschieht mm ? Den Ivlein- 
tralikanten wird die Sorté einfach nicht aus- 
wefolgt, dagegen ist dicse Sorté in deni eige- 
nen Kleinverschleiss dér Grosstraíikantén trotz- 
dem zu habén, is t  das etwa ein anstündiges 
Vorgehen? Oder, sprechen wir von den lichten 
Cigarren. Kin jeder T raiikan t weiss ein Lied 
davon zu singen, was es lieisst in dér Gross- 
trafik lichte Cigarren bekonnnen. In dem 
eigenen Kleinverschleisse aber, gehen die lich
ten Cigarren niemals aus. Mán zeuge uns 
cinen G rosstraíikanten in dessen K leinver
schleiss nicht fortwnhrend lichte Cigarren zu 
habén wiiren.

Leider ha t inán sich bei uns sehon derart 
an jede Vergewaltignng gewöhnt, dass dicse 
Thatsaclie nicht tinm al mehr den Behöfden 
auffallt. W ürden Sie es etwa anders maciién, 
wenn Sie dér Grosstrafikant wiiren ? so lantén 
die komischen Fragen dér Leute, ölnie zu 
ahnen, dass sie ja auch die Frage richten 
könnteu : W ürden Sie nicht auch stehlen,
wenn Sie die Gelegenheit dazu hatten ? Denn 
‘‘hí Diebstalil ist es, das sagen wir irank und 
íréi heraus, wenn mán araié Leute nur dess- 
halb übervortheilt, weil mán die Maciit dazu 
hat. Und ein Diebstahl ist es, den mán he
gelit, wenn maii eine A rbeit halb umsonst 
verriclitet, weil maii sich zum Nachtheile 
eines Zweiten, schadlos haltén kaim. Mán 
kömmé uns nicht, mit den niedertrachtigen 
Ausreden, dass die K leintrafikanten kein Geld 
habén, um bei Zeiten sich die YVaaron ein- 
zukaufen, die sic brauchen könn ten ; denn 
erstens habén auch die Grosstrafikanten nicht 
g ar so grosso K apitalien in ihren Geschüften 
stecken, und zweitens erhaltcn auch diejenigen 
K lei nt 1 a fi kantén nicht das was sie benötlugen 
die Geld besitzen. Die Saclie ist eben die, 
dass die hauptstadtischen Grosstrafikanten 
sich ihre Detailgeschilfte bis zum letzten 
Tropfen derart ausnützen, dass fúr die Klein- 
verschleisser niehts mehr íibrig bleibt.

habén niehts gégén die G rosstrafikanten, 
obgleich dérén Yorhandensein seiir übertltissig- 
is t; dagegen müssen sie sich entschieden da
gegen verwahren, dass mán noch heutigen 
Tages einen Zustand aufrecht erhaltcn  
möclite, den einmal dér Zopf wie auch d é r 
Krílm ergeist Kinstens geschaffen habén. Din 
bessere Einsicht hat in Wien dicsem elenden 
Zustande schon langst ein Kndegemacht. Das. 
muss ach bei uns so werden.

Sollen die Zigarren und Zigaretten theuerer werden?
Drei E'aktoren sind es, denen diese I'rage selír 

nalie geht und die wahrscheinlich, jeder nach seiner 
Art oder seineni Interessé dieselbe beantworten würden. 
Vorerst ist es das k. u. Tabak-Monopol, beziehungs- 
weise die Tabák-Regie, welche darauf zu ant worteik 
liátte.

Ohne Zweifel ware die k. u. Tabak-Regie sofőrt 
für die Vertheuerung dér Zigarren und Zigaretten, und 
diese Vertheuerung wiire auch vollstiindig gerechtfer- 
tigt. Warum? Weil die dabei in Betracht kommenden 
Arbeitslöhne, welche den Hauptkostenpunkt ausmachen, 
seit den letzten Jahren enortn gestiegen sind; weil 
ferner auch die Rohniaterialien, sowie die nothwendi- 
gen Verpackungsbehelfe theuerer geworden, schliess- 
lich, weil Zigarren und Zigaretten uberhaupt in dér 
ganzen Welt eine Erhöhung dér Preise erfahren habén.

Dér zweite in betracht konnnende Dactor ist das. 
Publikum. Dieses Publikum wundert sich uberhaupt 
schon seit Jahren, dass eine Preissteigerung dér Zigarreu 
und Zigaretten bisher nicht eingetreten ist und bringt 
diesen Umstand mit den ihn schlecht dünkendeiu 
igarren in Verbindurg. L i d  das ist ja ganz natürlich. 
Nachdem samtliche Lebens und Lu.vusmittel im Preise 
gestiegen sind, kann es nicht begriffen werden, warum 
dér Staat seine habrikate zum selben Preise belás.st, 
wie in dem Jahre IKHÍ1 zu wclcher Zeit die letzte 
Preiserhöhung eingetreten ist. Wie? Die Britanica die 
vor 17 Jahren bere.ts I!  Heller gekostet hat, soll 
heute nicht mehr kosten, folglich muss sie schlechter 
sein. Wir überlassen es dér k. u. 'J'abakregie selber 
hierin dem Publikum zu wiedersprechen, oder etwa 
Recht zu gébén.

Dér dritte in Betracht kommende h'aktor ist dér 
Verschleisser.

Dér Verschleisser wiirde es gar nicht ungerne 
sehen, wenn eine Preiserhöhung, aber nur -  zu seinen 
Gunsten — eintreten würde.

Und das ist es, was die Kleintrafikanten 
m it allén dinen zu Gebote stehenden Mitteln 
bokampfen müssen, wollon und werden. Sie

vvurcien die J aüakprodukte um elwa zelin Pro- 
zent erhóht werden, dán káme die k. u. Tabak-Regie 
sofort in die Lage die Verschleissprovision um einige 
Prozent zu erhölien. Sie ware alsdann im Standé die
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l ’rovision dér Grossverschleisser derart zu erhöhen, 
<lass diese auf den Ertrag ihrer Kleintrafik nicht an- 
gewiesen waren, sie wáre aber aucli im btande den 
Kleinverschleissern einen ha'bwegs ertriiglichen Ver- 
clienst zu bieten

Waren diesen beiden Verdienst Erhöhungen aber 
vorlianden, dann wiirden sofort die Verseli leissver- 
lialtnisse eine derartige verbesserte Wendung nehmen, 
welche bewirken würde, dass dér Consum miichtig 
gefördert und eine riesige Erhöhung des Umsatz.es 
eintreten müsste.

Das ist keine Utopie und diese Behauptungen 
Siessen sicli aucli liaarklein nachweisen, wollten wir 
dicsen Artickel in die Liinge zielien Da diess jedoch 
nicht beabsichtigt wird, so erinnern wir nur an die 
Kleinigkeit, dass gegenwiirtig hiiufig ganze Ortschaften 
und dérén Umgebungen, tagelang ohne VVaaren stehen 
aus deni einfachen Grunde, weil die Herren Gross
trafikanten keine VVaaren arn Láger habén Wir 
selbst keimen eine Menge solcher Grosstrafikanten, 
we'clie über das nothwendige Quantum Waare aus 
<leni Grunde nicht verfügen, weil sie entweder das 
Kapital nicht besitzen, oder weil es dinen nicht renta- 
bel gémig ist, solches in das Geschiifr, das nichts 
triigt, zu stecken.

Nicht viel besser ist diess bei den Kleintrafikan- 
ten dér Fali. Wie manche von dinen, könnten Credité 
die ihnen gewahrt wiirden, in Anspruch nehmen, wenn 
dér Nutzen ihres Geschaftes diess gestatten würde 
Und mán wird zugeben, dass es ja ani Ende ein 
leichteres, bequemeres und rentableres Fortkommen 
bilden würde, wenn dér Kleintrafikant das nöthige 
Kapital besüsse, uin allén Anforderungen zu ent- 
sprechen.

Diese Umstande, wenn sie summirt werden 
liefern das Ergebnis, dass eine Stockung c!es allge- 
tneinen Verschleiss betriebes unleugbar vorlianden 
ist und insolange vorlianden sein wird, als diese Ver- 
lialtnisse nicht geregelt werden.

Kin staatlicher Betrieb merkt das allerdings 
nicht sonderlich, ja, mán könnte sogar behaupten, dass 
daran nicht einmal geglaubt wird. Dér Beanite, dér es 
gewohnt ist, jede Art von bestehender Vorschrift als 
lieilige Schrift anzuerkennen, wie soll er es begreifen 
■dass es Grosstrafikanten gibt, die oft tagelang ein 
oder die andere Sorté nicht ausfolgt? Und wenn 
er daran sclion glaubt, dürfte er es kaum verstehen, 
was das den Consum schaden könnte, da seiner An- 
sicht nach, in solchen Fallen etwas Anderes geraucht 
werden niuss. Nun, mán befrage nur einmal hierüber 
<lie Bauern auf dem Lande.

Wenn nun trotzdem, dér vorhandene, stets sicli 
inihrende Consum immer wüchst, so ist das kein Be- 
weis dafür, dass er nicht um so und soviele Millionen 
wachsen müsste, ginge Alles nach dem Schnürchen. 
Und diese Millionen sie sitid verlorenes Geld und was 
das Traurigste dabei ist, es wird die Arbeit dadurch

nicht genügend entlohnt und es wird gespart und 
engherzig gewirthschaftet, als ob es so sein müsste. 
Um auf die Angelegenheit zurückzukotnmen, rekapi- 
tulieren w ir:

In Ungarn ist eine Erhöhung dér Preise für 
Tabakfabrikate derzeit sehr gut möglich und zulássig. 
Wir erblicken darin keine, nicht die geringste Be- 
fürchtung, dass ein Minderconsum eintreten könnte.

Vöm Publikum als selbstverstandliche Verfügung 
aufgenomtnen, würde sicli dasselbe rasch in diese 
Massregel fügén. Was den Verschleisser anbelangt, so 
ware derselbe mit einer Preiserhöhung aucli von sei- 
nem eigenen Standpunkle aufgefasst zufrieden, beson- 
ders abtr wenn datnit in Verbindung, eine Erhöhung 
seiner Verkaufsprovision eintreten würde.

Wir maciién die k. u. Tabak-Regie, beziehungs- 
weise das k. u. Finanzministerium auf diese Preiser
höhung im gegenwartigen Momente ganz besonders 
aufmerksam, weil derselbe sicli gerade dafür eignet. 
Eine Preiserhöhung zűr unrichtigen Zeit, wie sie möglichcr 
weise eintreten könnte, ware unter keinen Umstanden 
zu empfehlen. Wir finden namlich den gegenwartigen 
Moment dafür, aus dem Grunde günstig, weil dormalen 
eine Erhöhung keinerlei Überaschung mit sicli brachte.

Vermischte Nachrichten.
Neue Grosstrafikanten. In sehr drastischer 

Weise iiussert sicli all das, was wir seit Jahren über 
den Grosstrafikanten Beruf veröffentlichen, Das Unter- 
neliinerthum findet seine Rechnung nicht dabei und 
darum entweder Zurücklegen dér Licenz, oder, es 
wird das Geschaft mit einer derartigen Indolenz ge- 
ührt, dass eine Neuaauschreibung stattfinden niuss.

In dér That habén aucli in den letzten Monaten 
zumindest zelin l’rozent samtlicher Grosstrafikanten des 
I.andes entweder Kündigungen ihrer Lizenz erhalten, 
oder habén dieselben selber das Geschaft aufgelassen. 
Somit ware nun die Zeit eingetreten, wo mán einzu- 
selien beginnt, dass die Grosstrafik keineswegs eine 
Goldgrube ist und dass mán nicht einmal mit Zuhilfenahme 
einer Kleintrafik von ihr leben kann. Trotzdem gibt 
es noch immer Leute, die Mimmel und Hölle in Be- 
wegung setzen um eine Grosstrafik-Lizenz zu erlangen, 
weil sie eben den Deckmantel bildet für allé anderen 
geschaftlichen Thatigkeiten. Doch was hat die Tabak- 
Regie, was das Publikum davon ?

Ein Grosstrafikant wird gesucht. In einer 
Provinzstadt, wurde in Folge Ablebens des langjührigen 
Grosstrafikanten, die Lizenz brevi manu an die 
Wittwc eines Obergespinns ausgefolgt. Leider kann 
die derart glücklich gemachte Danié ihr Glück nicht 
geniessen, denn es mangelt derselben das nothwendige 
Betriebskapital. In Folge dieses Umstandes, den das 
Ministerium hiitte verhüten können, wenn es sicli ge-
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nau nach den Vorsohriften gehalten hátte, muss die 
Besetzung dér Grosstrafik dennoch ausgeschrieben 
werden. Wir sind ja Anhánger des Prinzipes wonach 
bei Besetzung derartiger vacant werdender Gross- 
trafiken in erster Reihe die Wittwen und VVaisen ver- 
dienter Staatsbeamter zu berücksichtigen sind. Aber 
am Ende, kann ja das Aerar den Leuten nicht auch 
das nöthige Kapital dazu gébén und darum: Wo war 
in diesem P'alle dér vorgeschriebene Vermögens Nach- 
weis ?

Postwerthzeichen-Provision. - In Österreicli 
wurde, über Anregung von Niclitíaclileutcn, die I'ragé 
an die Oberfláche gezerrt, wonach die Postdirection 
den Trafikanten höhere Provision nach den Verkauf 
dér Postwerthzeichen bewillige. Selbstverstíindlich 
hatten diese Idee auch lner einige Leute nachgeáftt 
und von einer hóhérén Provision fiir den Verkauf dér 
Postwerthe gesprochen.

So angenehm und wünschensvverth es nun auch 
ware, wenn die Kleintrafikanten auch hier eine Auf-

besserung ihres Verdienstes erhalten würden, so sehr 
unerreichbar ist unseres Erachtens nach dieser Wunsch 
den das Aerar niemals berücksichtigen dürfte. Wir 
hatten es schon eir.igemale an dieser Stelle ersváhnf, 
dass die Postwerthzeichen in dér ganzen \ \  élt als 
Baarzahlung an Stelle von Baargeld angenommen 
werden. Dieser Modus aber wiirde síeli sofort vermeli- 
ren, wenn e.ne Erhóhung dér Provision für Postwerth
zeichen eintreten wiirde und in Polge dessen müsste 
auch dein Staatschatze cin enormer Schaden en t- 
stehen.

Es ware angezeigter, praktischer und besser, 
wenn die Tabaktrafikanten, behufs Aufoesserung ihrer 
wirklich schlimmen Lage, auf sclche Mittel bedacht 
waren, welche diesen Zweck fördern würden und die 
auch ausführbar sind, anstatt das sie síeli mit Dingen 
befassen die erstens überhaupt nicht erreichbar sind, 
zweitens, die abgesehen von ihrer Aussichtslosigkeit 
in dér Ausführung, auch zu geringfiigig sind um 
ernstlich von dér Allgemeinheit besprochen zu werden.

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

Biztonsági gyújtó: i Szalon gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
Millenium >
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegrál »

Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil > 
Pearlmatches.

Ezen fajok, kitűnő minőségüknél fogva, több világkiállításon nyertek dijakat 
legutóbb Párisban 1900-ban, Grand Prix>t és arany érmet. (Pojatzi cég.)

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
DARVAS S. és TÁRSA L O T T E R  Á 6 0 S T

V., Hold-ntcza 9 VI., Kemnitzer-ntcza 10.
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12806-906. Nyomatott Lülilovitz Zsigmond könyvnyomdájában, Budapest VII., Csörnüri-út 40.
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