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Trafikosok munkára!
Szükségesnek tartjuk, liogy mégegyszer 

komoly intöszót intézzünk valamennyi kis- 
trafikoshoz, intelmet,amelynek az acélja, hogy 
az összes a szakmához tartozó elemeket 
zászlónk alá gyűjtsük.

Trafikosok! A nagytrafikosok szövetsége 
megtévesztés céljából egy úgynevezett szak
osztályt vett fél kebelébe. Kz azért történt, 
hogy a trafikosok a nagyárusok nélkül hatá
rozatokat ne hozhassanak. Azért történt, hogy 
mindenkor szót emelhessenek a kistraíikosok 
nevében, hogy a kistralikosokkal űzött vissza
éléseik miatt felmerülő panaszokat elnémít
hassák.

Miután a fővárosi nagyárusok, látták, 
hogy mi nem értünk tréfát és intenciónk arra 
arányúi, hogy a nagyárusok kistözsdóikröl 
mondjanak le és hasznukat a pénzügyminisz
térium által fizettessék meg; miután látták, 
hogy mi álláspontunkat lel nem adjuk, ellen
kezőleg, hogy minden törvényes eszközzel 
arra törekszünk, hogy célunkat elérjük, ez 
okból tehát a nagytrafikosok szövetsége 
néhány kistrafikost vett fel kebelébe, abba a 
szövetségbe, amely természetesen már az itt 
felhozottakra való tekintettel, a kistraíikosok 
iránt ellenséges érzülettel van eltelve.

Trafikosok! Ti legjobban tudjátok, hogy

mily nehéz küzdelmet kell vívnotok a meg
élhetésért. Jól tudjátok, hogy a nagyárusok 
kistrafikjának nem szabad lenmaradnia, ha 
üzleteitekből egyáltalán meg akartok élni. 
A dolog természetében rejlik, hogy a nagy- 
trafikosnak, ha existálni akar, kistőzsdéjét ki 
kell használnia. De mi közötök van nektek 
ahhoz! Miért nem törekednek a nagytrafikosok 
arra, hogy a minisztérium elárusitási proví
ziójukat, felemelje. Hiszen az valóságos botrány, 
hogy a. nagytrafikosok, akikhez ti egész 
bevételeiteket elviszitek, a ti kon kurrenseitek 
legyenek. S azonkívül ti még kezeteken lába
tokon meg vagytok kötözve. Ti kénytelenek 
vagytok a részetekre kijelölt nagytrafikban 
bevásárolni, akár akartok, akár nem és kény
telenek vagytok a legnagyobb szemetet pénze
tekért elfogadni, mig a ti nagyárustok a saját 
trafikjában a legjobb és legszebb árut árusítja. 
S ezt a fogyasztók is tudják és ezért ezeknek 
az üzleteknek a forgalma igen nagy, nektek 
pedig semmi sem jut. S ebből következik 
azután, hogy a főváros fiz nagyárudájának 
bevétele kistrafikjaiból több mint két millió 
koronát tesz ki. mig a fővárosi kistraíikosok 
évi forgalma alig tesz ki átlagosan 12,000 
koronánál többet. Az átlagos bruttó jövedelem 
teliát mintegy 1200 korona évenként, valamint 
a költség sem kevesebb. Kitűnik ebből, hogy 
a legnagyobb rész ingyen dolgozik és csupán
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a mellékcikkek elárusít ásóból tesz haszonra 
szert

Piát nem rendkívül szomorú allápot ez?
S egy ily kétségbeejtő helyzetben még mindig 
tűritek, hogy lelkiismeretlen emberek lóvá 
tegyenek benneteket?

Trafikosok ! Van nektek egyesiilefetek, 
ametynek alapszabályait a minisztérium jóvá
hagyta. Ez az egyesület gondoskodni akar 
rólatok, alkotni, dolgozni akar a ti érdeketek
ben. Ebbe az egyesületbe be kell lépnetek, ha 
helyzeteteket ismeritek és komolyságát felfog
játok. Dobjátok ki mindaz kát, akik hazug 
ámítással mernek titeket félrevezetni és más 
egyesület számára akarnak megnyerni, hanem 
csatlakozzatok ahhoz az egyesülethez, amely 
a ti javatokra alapíthatott.

Sok nagyon sok a tenni-és javítani való. 
Ha ti tétlen nemtörődömségben maradtok és 
az eseményeknek gátat nem vettek, úgy 
léteteknek vége. Ez az egyesület segíteni akar 
a ti helyzeteteken, amennyiben a mellékáru
cikkekkel való kereskedelmet is más alapra 
akarja fektetni. Mert manapság kizsákmányol 
benneteket mindenki, akivel csak érintkezésbe 
jöttök ez szomorú valóság.

Már gyakran hangsúlyoztuk, hogy egyes 
ember semmit sem tehet és a létért való 
küzdelemben sokkal gyöngébb, mintsem, hogy 
a rabszolgakötelékektől magát megszabadítani 
tudná. Ellenben egy egyesület, ahol egy az 
összesekért és mindnyájan egyért veszik föl a 
küzdelmet, egy ily egyesületnek áldásos a 
hatása, különösen akkor, ha egy elnyomott, 
szolgaságban sínylődő szakmáért harcol, aminő 
a szóbanlevö.

Trafikosok fogadjátok meg a mi szavun
kat! Mi a ti javatokat akarjuk s ezért sora
kozzatok a. mi zászlónk alá.

Belépési nyilatkozatokat mi is elfogadunk.
A szerkesztőség.

Szabályzat a d oM n yelárusitásra  vonatkozólag.
1906. január 1-én egy uj elárusitási szabályzat 

jelent meg a in. kir. pénzügyminisztérium kiadásában. 
Minthogy az évek folyamán számos rendellenesség 
mutatkozott, miután sok régi intézményt ki kellett 
küszöbölni, viszont pedig sok újat m< g kellett honosí
tani, tehát sürgős szüksége merült fel annak, hogy egy

uj a nagy- és kistrafikosokra nézve egyaránt érvényes 
szabályzat alkottassák.

A kis füzet, mondhatnék, a nyilvánosság kizárá
sával jelentmeg. Aligha hisszük, hogy azoknak is akiket 
legközelebbről érdekel, ez a szabályzat eddig kezükbe 
akadt volna.

Maga a tény, hogy illetékes helyen szükségesnek 
találták, egy uj szabályzat kiadását, eléggé bizonyilja) 
hogy a sürgősség fenforgott, A pénzügyminisztérium 
maga belátta, hogy a hanyagság már óriási fokra hágott 
és hegy ily módén a dolog tovább már nem mehet. J ellát 
egy uj szabályzatot dolgoztak ki és 1906 január 1-től 
kezdődő érvénnyel ruházták fel.

Különös módon azonban már néhány nappal 
ezután kitűnt, hogy ezek az uj rendeletek olyan szer
zőtől származunk, aki a dohányelárusitás intézményéhez 
vajmi keveset ért. Mert máskülönben hogyan történ
hetett volna meg, hogy az első felszólalás alkalmával, 
amelyet ezen szabályzat ellen emeltek, a reklamálóknak 
adtak igazgat és azóta ezek á rendelkezések csendes 
álomban pihennek valamelyik Íróasztal fiókjának mélyén.

Mindenütt széles e világon az ilyenfajta tévedést 
igyekeztek volna jóvátenni és rögtön munkához láttair 
volna egy uj füzetet szerkeszteni es kiadni. Ugylátszik 
nálunk az ilyesmit fölöslegesnek tartják. Hiszen igy is 
megy a dolog, gondolják magukban és mindent a jó 
istenre és a pénzügyőrökre bíznak, aki közül az utób
biak a maguk módja szerint magyarázzák vagy alkotnak 
maguknak törvényt.

Alig múlik el nap, hogy bizonyos szentélyek és 
hatósági közegek túlkapásait visszautasítani ne kellene. 
De miképen lehetséges ez, ha igazunkat írott törvény
nyel nem tudjuk bebizonyítani. Így tehát bátran állít
hatjuk, hogy nálunk mindenki úgy tesz, ahogy kedve 
tartja és hogy csupán az egészséges és igazságos 
felfogásnak tulajdonítandó, ha olykor valaki megtalálja 
a maga igazát.

Az elárusitási hálózat Magyarországon közel 
60.000 dohányárust foglal magában. Képzeljük el 
tehát egy 60,000 főből álló hadsereget, amely maga
tartására vonatkozólag minden szabályozást nélkülöz. 
Sőt még az sem lenne a legnagyobb baj, ha tényleg 
semmifele szabályzat sem léteznék. A valóságban 
azonban tucatszámra vannak szabályzatok, amelyek 
különféle időszakokból erednek, Miképen lehetne itt 
rendet teremteni a dohányelárusitás ügyeiben 1

Sürgősen szükséges, hogy egy az összes rendele
teket tartalmazó kis munka alkottassák, amely az 
< lárusitásra vonatkozó összes ügyeket rendezné. Neve
zetesen ennek a kis könyvnek a következő rendelkezé
seket kellene tartalmaznia :

1. A dohánynagyárus, annak viszonya az állam
hoz, a dohányraktárakhoz, pénztárakhoz és másrészt a 
a trafikosokhoz.

2. A dohánynagyárusok jogai és kötelességei
;•}, Az általuk befektetendő tőkétől, hitelűkről és 

állandó, érinthetlen készletükről.
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4 A dohánynagyárus kistrafikjáról és annak tá
volságáról más trafikoktól.

5. Szerződésének tartaniáról és esetleg elhalálo
zása esetére vonatkozó intézkedések.

A dohánykisárusokat illetőleg:
1 Azok viszonyáról a hatósághoz.
2. Viszonyukról a nagyarusokhoz.
8. Egyik trafik távolságáról a másiktól:

20000 lakossal bíró városokban
5u000 » » >

100000
200000

a fővárosban az 1., II, III kerületben
ii » » IV , V.. VI., VII., VIII., »

és a » > IX X *
4. A dohánytermékekbe és okmánybélyegekbe 

befektetendő tőkéről (az egyes fajok előírása nélkül) a 
fentnezezett városokban.

5. A trafikosok jogáról a szükséges áruk bevá
sárlása tekintetében (mily gyakran ?)

0 A trafikosok jogáról, mily gyártmányokat 
(szin tekintetében) követelhetnek a bevásárlás alkalmával

7 A dohány tőzsdék esetleges átadására vonat
kozó rendelkezések Vagy a tőzsde átírása elhalálozás 
esetén az örökösökre (kik az örökösök r)

8. A bérfizetés rendezése
0, Az üzlet nyitvatartásáról hétköznapokon.
10 Az üzlet zárásáról vasár- és ünnepnapokon. 

A kérdések eme nagy komplexumara az eddigi szabály
zatokban részint semmilyen, részint pedig homályos 
feleletet találunk. Ami ez állapotból következik, az 
legkevésbé sem alkalmas az. üzletvezetés megkönnyíté
sére, a hivatalnokok megterhelésének csökkentésére, a 
közönség kielégítésére a forgalom növelésére és a 
dohánymonopolirim fellendítésére. Ellenkezőleg min
denki nyög és sóhajtozik az állami tizem nyomása alatt 
amely azt hiszi, hogy a dolgoknak igy kell folyniok 
Természetes, hiszen igaz, hogy igy is megy I De kér
dezzétek meg mindazokat, akik azzal bárminemű érint
kezésbe jutnak, hogy mily mennyiségű igaztalanság 
szenvedés, gond, pénzveszteséget okoz, csupán amiatt 
mert nincs rend az darusítás terén.

Vegyes hírek.
Egy uj, árúkat házhozszállító vállalat. Alig 

sejtett gyorsasággal a fővárosi dohányarusok nagy 
része ráhatározta magát, hogy ezen uj szállítási válla
lat előfizetői sorába lep. Nem csoda. Az alkalom olyan 
kedvező, amilyen még sohasem volt, amennyiben a 
dohányárusok bevásárlásaikat gondtalanul, időmulasztás 
nélkül és rendkívül olcsó árak mellett eszközölhetik- 
Hogy azonban ez az uj szállítási vállalat még jelen' 
téketiyebb előnyöket nyújthasson, szükséges, hogy elő
fizetőinek száma minél nagyobb legyen, mert az olcsó
ság és kényelem nagyrészt az előfizetők számától függ 
Bejelentések levelezőlapon, vagy telefon utján is tehe
tők. Levélbeli bejelentések a következő címre inté— 
zendők I Klein Jenő fuvarozási vállalata Budapest, VII > 
Cserey-utca 5 Telefonszám: 6 3 —75.

Tisztességtelen verseny. — Tudvalevőleg az 
okmánybélyegek utáni provízió a felemelés dacára még 
mindig igen csekély. Hogy az ember egy féligmeddig 
számbavehető összeget kereshessen rajta, meglehetős 
nagy forgalmat kell csinálni. Vannak pedig a főváros
ban olyan emberek, akik minden áron nagy forgalmat 
akarnak elérni, amiért is a kereskedőházak és intézetek 
szolgáinak és alkalmazottainak províziót adnak. Rend
szerint a províziót megosztják a vevőkkel. Ez az el
járás olyan alávaló, hogy nincsen szavunk annak méltó 
jellemzésére. S csaknem az összes trafikosok, akik 
ilyen piszkos üzleteket csinálnak, az V. kerületben, a 
Lipótvárosban laknak Ily körülmények között termé
szetesen könnyű nagy forgalmat elérni, hanem a tiszta 
haszon másé, a kár pedig az ö'-szes többi trafikosoké.

A dohányjövedék az 1906. évi zárszámadá- 
sokben. Az állami számvevőszék jelentése szerint a 
tiszta jövedelem az 1906. évben 76 millió koronát tett 
ki, azaz 6 millió koronával többet, mint az. előző ót év 
átlagos jövedelme. Ingatlanbefektetésekre 5 ‘/s millió 
korona fordittatott, amely összegből közel 5 millió a 
dohánygyárakra esik. Az 1900. évben 980 községben 
1 1,83o termelő 88 305 holdnyi területen 69l/s millió 
kilogramm dohányt termesztett. A termelésre vo
natkozó adatok minden tekintetben felülmúlják az el
múlt év termését. Ami a gyártást illeti, erre a követ
kéz") adatok vonatkoznak: 7 millió kilogramm külföldi 
dohány mellett 6 0  millió belföldi dohány dolgoztatott 
fel. Többek közt gyártatott 1725 millió cigaretta, 522 
millió szivar és 17‘/s millió kilogramm pipadohány. 
Érdekes jelenség évről-évre a cigaretta gyártás és 
ezzel együtt a fogyasztás rohamos emelkedése. A ci
garettagyártás 1 0 2 millió darabot tevő növekedést 
mutat f<‘l 1905-tol— 1900-ig. Egyes dohány fajokat kül
földről is importálták, igy különösön egy csekély 
mennyiségű tubákon és angol pipadohányon kívül, 18 
millió cigarettát, egy millió szivart és 11  millió kilo
gramm nyersdohányt A dohányárusitás jövedelmét 
négy csoportban közli a számvevőszék. A belföldön el
adatott 17V2 millió kilogramm pipadohány, 573 millió 
szivar és 17540 millió cigaretta; Boszniába és Her
cegovinába 180,000 kilogramm nyersdohányt, 235 klg. 
tubák, 2000 kilogram pipadohány és 1 '434 millió szi
var, ami a nyersdohony kivitelével mindenütt a kivitel 
emelkedését jelenti. Ausztriába eladatott 32 millió ki
logramm nyersdohány, 7 millióval több mint 1905- 
ben. A közös vámterületen kívül eladatott 7 859 millió 
kilogramm nyersdohány, 6000 kilogramm pipadohány, 
373 000 szivar és 3'890 millió darab cigaretta, amely 
szamoknál az. 19 5 évvel szemben, a rendkívüli a két
szeresnél nagyobb emelkedés mutatkozik

A mi szivarjaink. Ha évekkel ezelőtt egyik gyár 
nagymennyiségű szivart készített, amelyek gyártásuknál 
fogva telj -sen hasznavehetetlenek, akkor sokkal jobb 
és praktikusabb lenne ezeket a szivarokat vagy rend
kívül olcsó áron kiárusítani, mint ezt 40 évvel ezelőtt 
az. osztrák dohányjövedék tette, dohányképen feldol
gozni, mintsem ezernyi dohányzónak a kedvét elvenni.
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Többféle okból nem akarjuk azokat a gyárakat 
felsorolni, amelyeknek gyártmányai jelenleg elárusitás 
alatt vannak és amelyek a szó legszorosabb értelmében 
hasznavehetetlenek. Csupán a jelenleg forgalomba 
hozott Britanika szivarokat említjük, amelyek a fiumei 
gyárból valók, mert ez a termék valami elképzelhetetlenül 
piszkos szemetet tartalmaz és azonkívül még annyi a 
hibája, hogy csak csodálkozni lehet, hogy a dohány
jövedék ilyen piszkot elárusít. Betetőzésül még a 
szivarok el is vannak törve, úgy hogy a trafikost sok
szor kár éri.

A cigaretta fogyasztás. 1754 millió cigaretta ez 
egyetlenegy év fogyasztása. Most már el van döntve, 
hogy a cigaretta mindinkább a szivar fölé kerül. A 
cigarettának olyan jövője van, hogy manapság még 
sejteni is alig lehet. Fogyasztási a korviszonyokkal van 
összefüggésben s ép ügy kiszorítja a szivart mint 
ahogy a szivar a pipát kiszorította.

Azonban dohányjövedékünknek érdeméül kell 
betudnunk, ha a cigaretta a fogyasztónak ízlik, mert 
bizonyára ez a körülmény is hozzájárul a fogyasztás 
növekedéséhez. Igaz ugyan, hogy a cigaretták hüvelye 
miatt általános a panasz. Minthogy azonban ; llitólag, 
ez a vastag cigarettapapiros nem támadja meg annyira 
a dohányos gégéjét és torkát, mint a mérges vegyi 
szerekkel készített francia papírok, ezt már a jelen 
eredmény kedvéért is szívesen elhisszük.

Dohányzás a villamos kocsiban. A dohányzás 
tilalmát a villamoson, t. i. a kocsi belsejében, ahol a 
hölgyek is vannak nem lehet kifogásolni. Mert a 
rendőrségnek elsősorban arról kell gondoskodnia, hogy 
balesetek elő ne forduljanak. Egészen más azonban, 
ha a dohányzó férfiaknak egy az első kocsival össze
kapcsolt dohányzókocsi áll rendelkezésére, ahol ké
nyelmesen dohányozhatnak

S ezt a kényelmet a dohányos megkövetelheti. 
Ezzel tartozik neki a villamos vasúti társaság, ha ez
által némileg több költsége is lenne. Mert mi köze a 
dohányosnak ahhoz, hogy a villamostársaság 1/2 szá
zalékkal több vagy kevesebb hasznot zsebel-e be. Ö 
megfizet az utazásért, hogy ezalatt a dohányzást néki 
megtiltsák, az legkevésbbé sem helyes.

Egy különkocsi dohányzók számára ép oly szi
gorúan meg fog felelni a rendőrség rendelkezéseinek, 
mint a közönség érdekeinek.

Árlejtés.
454-1908. A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigaz

gatóság ezennel közhírré teszi, hogy Csáktornyán fel
mondás folytán megürült m. kir. dohány nagyáruda 
betöltése céljából alólirott ni. kir. pénzügyigazgatóság
nál 1908. évi február hó 3-án d. e. 10 órakor Írásbeli 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát, a versenyzők által a nagy
áruda ellátásáért igénybe vehető eladási díj lógja ké
pezni és a nagyárud i kezelése a legkedvezőbb aján
latot tevőnek fog átadatni, mindazonáltal a m. kir. 
kincstár fentartja magának azon jogot, hogy a verseny

zők között szabadon választhasson, minélfogva az 
ájánlattevőnek egyike sem támaszthat igényt a kincs
tár ellen azon okból, mert ajánlata el nem fogad
tatott.

Említett dohány nagyárudához, melynek átadása 
ezen kir. pénzügyigazgatóság által meghatározandó 
napon fog eszközöltetni, 219 dohány kisárus van utalva.

A dohány nagyaruda 1906. évi forgalma a nagy
bani eladásnál 290363 korona volt, kicsinybeni eladasa 
pedig 7412 koronát képviselt.

A nagyárudával a bélyeg és váltó-űrlapok eladá
sának kötelezettsége is egybe van kötve, mitől 
1 Ví % -nyi eladási jutalék jár.

A dohány nagyárus, ki a Csáktornyái m. kir. 
dohány nagyárudát kezelte, l ,2',/o‘ny> eladási dijat él
vezett s anyagbeszerzés végett a nagykanizsai m. kir. 
dohányáru raktárhoz volt utalva.

Á kincstár azonban nem kezeskedik az ezen 
dohány nagyáruda versenytárgyalásának alapul szol
gáló forgalom változatlan fentartásáért és azért ugyan
azon okból a tőzsdedíj utólagos felemelése sem engedé
lyezhető, sem akárminemii kártalanítási igények tekin
tetbe nem vétetnek.

Vállalkozó köteles 5812 korona 04 fillér azaz 
ötezernyolcszáztizenkettö korona 04 fillér értékű csonkit- 
hatlan dohányanyag tartalékkészletet raktáron tartani, 
azonkívül a napi eladásra, valamint a hozzáutalt kis- 
árusok kielégítésére a szükséges anyagmennyiséget be
szerezni.

Ajánlattevők kötelesek 1200 egyezerkettőszáz kor. 
bánatpénz fejében akár készpénzben, akár pedig tőzs
dei árfolyam szerint elfogadható értékpapírokban le
tenni, vagy annak valamely kir. adóhivatalnál történt 
letételét pénztári nyugtával igazolni.

A zárt írásbeli ajánlatok 1. koronás béiyegjegy 
felhasználásával állítandó ki, melyek a bánatpénzzel, 
vagy ennek letételét igazoló nyugtával s egy helyha
tósági erkölcsi és vagyoni bizonylattal ellátva, legké
sőbb f. évi feb. hó 2-án déli 11 óráig a zalaegerszegi 
m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél vagy helyettesé
nél nyújtindók be, hol is azok 1908. évi feb. 3-án d. 
e. 10 órakor tartandó nyilvános tárgyalás alkalmával 
bizottságilag felbontatnak s tárgyaltatni fognak.

A kitűzött határidő után, vagy a megjelölt kellé
kek hiányával beérkezett ajánlatok nem vétetnek figye
lembe. Egyenlő összegű ajánlatokra nézve a m. kir 
pénzügaigazgatóság fentartja magának az ajánlattevők 
közti választást.

Egyebekben pedig a dohánygyártmányok eladá
sára vonatkozó szabályokban foglaltak mérvadók, mely 
minden pénzügyőri szakaszon, biztosságnál és a m. kir. 
pénzügyigazgatóságnál megtekinthetők.

Zalaegerszeg, 1908 évi január hó 7.
A ealangerszegi m kir. pénziigyigazgatóság.

A szerkesztő postája.
r .  A K — n. Ha önnek kincstári Iiitc'e van. akkor az 

ottani pénzügyőri biztos minden hónapban köteles az ön 
raktárát rcvidiálni. Az engedélyezett hitelnek mindenesetre 
meg kell lenni

H. H. A.—n. A dohányraktárnak nem kell azt íigye- 
Icnibe vennie, hogy ön milyen gyártmányt kíván. A szivarokat 
beérkeztük sorrendjében kell kiszolgáltatni.

Traftkonnii Buciaj>esten. Ha a nagyárudában megsérült 
szivarokat kapoll, akkor a nagyárus köteles önnek azokat 
becserélni. Ha nem akarja meglenni, ügy tegyen ellene fel
jelentést a fennálló rendeletre való hivatkozással a pénzügy- 
igazgatóságnál. Hogy a szivarok nem önnél sérültek meg 
könnyen konstatálható.
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„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
ORGAN FÜR DAS GESAM.WTE TABa KFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

IN H A L T  : lraflkanten, an’s Work. — Vorschriftcn für dcn Tabuk Verschlciss. — Vcrmischte Nachrichten

Trafikanten, an’s Werk.
Wir haltén es für nothwendig, nuclnnals 

ein dringendes Mahnwort an siimtliche Klein. 
verschleisser zu richten, ein Mahnwort welclies 
den Zweck hat, sümmtliehe zűr Branche ge- 
hörigen Elementeumunsere Fahnezu schaaren.

Trafikanten! Zum Zwecke dér Tiluschurig 
hat dér (irosatrafi kantén-Verband in seiner 
Hitte einen sogenannte Faehverein aufgenom- 
inen. Ka geschah diess, damit die Trafikanten 
ohne die Grosstrafikanten keine Beschlüsse 
fassen kőimen. Ea gescliali diess damit mán 
im Namen dér Kleintrafikanten jeder Zeit das 
Wort erheben könne, um jeden Missbrauch 
dér mit den Kleintrafikanten getrieben wird 
zu ersticken.

Nachdem die hauptstadtischen Gross- 
trafikanten gesehen hatten, dass wir keinen 
Spass verstehen und unseie Intention 
dahien geht, dass die Grosstrafikanten ilne 
Kleintrafik znrücklegen sollen und iliren Nntzen 
sieh von dem Finanz-M inisterium bezalden 
lassen sollen; nachdem sic gesehen, dass wir 
dieses Prinzip nicht aufgeben, im Gegentlieil, 
dass wir mit allén gesetzlichen Mitteln daran 
arbeiten, unser Ziel zu erreichen. Aus diesen 
Gründen hat dér Grosstrafikanten Verband 
einige Kleintrafikanten in seinem Verbande 
aufgenommen, in dem Verbande dér natürlich 
in Berücksichtigung des hier gesagten, den 
Kleintrafikanten feindlich gegenüber stehen 
im is s

Trafikanten! Ihr wisset recht gut wie 
sohwer Ihr zu kílmpfen habét um die Existenz 
zu ermögliehen. Ihr wisset recht gut, dass die 
Kleintrafik des Grosstrafikanten nicht bestehen 
darf, wollt Ihr überhanpt von Eurem Ge- 
schftftc leben. Es liegt in dér Natúr dér Sache, 
dass dér GrosstraAkaiit seine Kleintrafik aus- 
nützen muss, will er existiren. Aber was geht

das Euch an! AVarum trachten die Gross
trafikanten nicht, dass das Ministerium ilne 
Vrerkaufs])rovision erhöhe. Es ist ja  ein wnhrer 
Skandál, dass die Grosstrafikantén, zu (lenen 
Ihr Énre Losungen hintrilgt, Énre Konkuren- 
ten sein sollen. Und zudem seid Ihr ja, wie 
Ihr wisset an Handen und Eüssen gebunden. 
Ihr lnüsset in Eurer Grosstrafik fassen, ob Ihr 
wollt oder nicht und Ihr müsset den grössten 
Mist für Euer Geld nehmen, walirend Euer 
Grosstratikant in dér eigenen Kleintrafik die 
beste und sehönste Waare verkauft. Und das 
wis-en auch die Konsumenteu und daruin ist 
dér Absatz dicsér Geschai'te selír gross und 
Ihr habét dss Nachsehen. Und daher kommt 
es auch. dass die zehn Grosstrafi ken in dér 
Hauptstadt in iliren Kleinverschleissen melír 
als zwei Millionen Kronen vereinnahmen, 
wifhrend die Durehschnittsziffer dér Klcin- 
trafikanton dér Hauptstadt nicht melír als 
12000 Kronen jalnfichen Konsum aufweist. 
I)er durchschnittliche Bruttó Nutzen maciit 
daher bei 1200 Kronen jührlich aus, und die 
lvosten auch nicht weniger. Es zeigt sich daher, 
dass dér grösste '1’lieil ganz umsonst arbeitet 
und seinen Nutzen nnr von dem Verkaufe 
dér Nebenart kel bezielit.

Ist das nicht sehr traurig? Und in einer 
solchen desperaten Situation Hisst Ihr Euch 
noch immer von gewissenlosen Leuten an dér 
Nase führen?

Trafikanten! Ihr liabt bereits Euren 
Véréin, (lessen Statuten vöm Ministerium ge- 
nehmigt sind, Diesel- Véréin will für Euch 
sórgen, schalfen und arbeiten. Diesen Véréin 
müsst Ihr beitreten, wenn Ihr Eure Jbage 
kenut und dérén Ernst erfasst. Werfet jeden 
N’eríührer zűr d'hiire hinaus, dér es wagt 
Euch mitfelst íalschen VTors])iegelungen für 
Etwas Anderes zu gewinnen, als für den
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Véréin dér zu Euerem Wohle begründet 
wurde.

Viel, sehr viel gibt es zu sclilichten und 
zu verhessem. Wenn Ilii* in unthatiger Indo- 
lenz dér Ereignissen niclit Einhalt gebieter, 
dann ist es um Énre Existenz gescbehen. Dér 
Véréin will Eure Lage verhessem, indem er 
auch den Handel mit den Nebenartikeln eine 
andere Richtung gébén vvird. Dermalen werdet 
Ihr ausgebeutet von Jedem mit den Ilir in 
Berührung kommt, das ist traurige Thatsache. 
Wir liaben es sc.hon des Öf tereit betont, dass 
dér Einzelne niehts leisten kaim undim Kampfe 
um die Existenz viel zu schwacb ist, als dass 
er sich íréi von Sklaven kettőn machen künn te. 
Dagegen ein Véréin, woEiner für Allé und Allé 
für Einen den Kampf ausführen, ein solcher 
Véréin muss segensreich wirken, besonders 
dann, wenn er für eine berückte und geknech- 
tete Branche eiutritt, wie es diese ist.

Trafikanten beherzigt unsere Worte! Wir 
inéinen es gut mit Eucli und darum schaart 
Eucb um unsere Falme. Anmeldungen zum 
Beitritte -telimen aucli wir an.

Die Redaction.

Y orscliriíten  für den Tubák V ersolileíss.
An 1. január 1906. erschien ein neues Verschleiss 

Regulatív, herausgegeben vöm- k. u. Finanz Ministe- 
rium. Naclidem sich im Verlaufe vieler Jahre so rnanche 
Unzukömmhchkeit gezeigr, naclidem manclies Alté 
eliminirt werden musste, degegen manclies Ntue ein- 
geführt, ivar es bereits dringend nothwendig geworden, 
ein neues, für Gross und Kleinverschleisser giltiges 
Regulativ zu schaffen.

Das Heftchen erschien, mán könnte sagen mit 
Ausschluss dér Öffenthchkeit. Wir glauben kaum, dass 
selbst diejemgen die es zunáchst angeht, diese Vor- 
schriften bisher zu Gesichte békámén,

Die Thatsache, dass mán es, competenten Ortes 
für nothwendig befunden ein neues Verordnungsheft 
herauszugeben, beweist zu Genüge, dass die Dring- 
lichkeit da war. Das Finanz Mimsterium mochte sel- 
ber einsehen, dass dér Schlendrian berits eine Riesen- 
höhe erreicht hat und, dass es in dér Weise niclit 
weiter gelien kann. Alsó verfasste mán ein neues Re
gulativ und gab din Gesetzkraft vöm 1. Január
1906. ab.

Merkwürdigerweise stellte sich schon wenige 
Tagé darauf heraus, dass diese neue Verordnungen

keinen Autor hatten, dér das Tabakverschleis.swesen 
versteht. Denn, wie kiime es sonst, dass mán bei dér 
erstem Reklamation, welclie wegen dieser Vorschriften 
erhoben wurde, den Reklamanten Recht gab und 
seither die in Rede stehenden Verordnungen, den tie- 
fen b'chlaf in irgend einer Schreibtischlade schlafen 
lasst.

Überal), in dér ganzen Welt hátte mari einen 
derartigen Irrthum gut zu machen gesucht und mán 
ware sofort an die Arbeit geschritten, ein neues Heft 
zu redigiren und herauszugeben. Bei uns scheint mán 
Dériéi für überfUissig zu haltén. Es gelit auch so, 
denkt mán und lasst den lieben Herrgott und die 
Finanz Wachter walten, welch Letzterer sich nach sei- 
ner Art die Gesetze auslegt, oder selber welclie schafft.

Kaum vergelit ein Tag, wo sich niclit die Notli- 
wend gkeit ergeben wurde, Übergriffe von Personen 
und behördlichen Organen zuriickzuvveisen. Dodi wie 
ist das möglich, ohne das Gesetz schwarz auf weiss 
nachweisen zu kőimen. So kann mán denn füglicli be- 
haupten, dass bei uns Jeder das maciit was ihn beliebt 
und dass es nur manchmal dér gesunden oder gerecli- 
ten Auffassung zuzusclireiben ist, wenn irgend Jemand 
sem Recht findet.

Das Verschleissernetz in Ungarn betrágt bereits 
nahe an 00000 Trafikanten. Nun stelle mari sich ein 
Heer von (iOOOO Soldaten vor, delien jede Vorschrift-
iiber ihr Verlialteu mangelt Dodi das ware das
Schlimmste niclit, wtirde wirklich keine Vorschrift 
exstiren. In dér Tliat existiren solclie Vorschriften zu 
Dutzenden und nus allén Zeitepochen stammend. Wie 
soll da Ordnung in die Verschleiss Angelegenheiten 
gebracht werden.

Es ist dringend notwendig, dass ein derartiges, 
samtliche Vorschriften enthaldendes Werkchen ge-
schaffen werde, welches samtliche Verschleissangele- 
ger.heiten regeit. Namenthch müsste das Werkchen
folgende Verfügungeti enthalten.

1. Dér Tabakgrossverschleisser uud sein Verhált- 
niss zum Staate, zu déri Tabak Magazinén, den Cas- 
sen und anderseits zu den Trafikanten.

2 Die Rechte und Pflichten des Grosstrafikanten.
0 Uber dessen zu investirendem Kapital, dessen 

Credit und dessen standiges unangreifbares Lages.
4. Uber dessen Kleintrafik und dérén Enlfernung 

von anderen Trafikén,

5. Uber die Dauer seines Vertrages und Veríu- 
gungen bei eventuellem z\bleben,

Die Tabak Kleinverschleisser betrefiend :
1. Über dessen Verháltniss zu den Behörden.
2. Éber dessen Verháltniss zu dem Grosstra

fikanten.

3 Éber die Entfernung einer Trafik von dér 
Anderen :
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In Stádten mit 20000 Einvvohner 
» > » 50000 »
» » » 100000
» > * 200000

In dér Hauptstadt I , II„ III. Bezirk
> » » IV , V., VI., VII., VII. »

und » » » IX., X.
4 Über das zu investirende Kapita', in den vor- 

her genannten Stádten, für Tabakfabrikate und even- 
tuel Stempelmarken, jedoch ohne Vorschrift dér Sortén

5. Über das Recht des Trafikai ten, die noth- 
wendigen VVaaren (wie oft ?) auszufassen.

0. Über das Recht des Trafikanten die VVaaren 
in IIinsicht dér Fabrikate (nach Farbe) ausgefolgt zu 
erhalten.

7. Verfügungen über die eventuelle Übergabe 
einer 1 rafik, oder dessen Übertragung bei Todesfállen 
auf Érben (welche sind Érben ?)

8. Regelung dér Pachtabstellung.
9. Über das Offenhaltan des Gescháftes an 

Wochentagen.
10. Über das Schüessen des Gescháftes an Sonn- 

tagen und an anderen Feiertagen.
Dieser Grosse Complex von Fragen, fiúdét in den 

bisherigen Vorschriften theils gar keine, theils eine un- 
klare Beantvortung. Was hieraus entsteht ist keines- 
wegs darnach angethan das Gescháft zu erleichtern( 
die Beamten zu entlasten, das Publikum zu befriedigen, 
den Consum zu vermehren und das Tabak Monopol 
zu heben. lm Gegentheil, alles seufzt und áchtzt un- 
ter dem Druck eines staatlichen Betribes, das da zu 
vermemen scheint, es miis.se auch in dieser VVeise 
gehn. Ei freilich, es ist ja vvahr, es geht ja I Aber 
fraget nur all Diejenigen, die damit in irgend vvelcher 
Berührung kommen, welch Sunime von Unrecht, Leid, 
Kuminer, Geldverlust verschvvendet wird, lediglich 
aus dér Ursache, ived es keine Ordnung gibt, auf 
dem Gebiete des Verschleinswesens

Vermischte Nachrichten.
Ein neues Waarenzustellungs Unternehmen.

Mit kaum geahnter Schnelhgkeit hat síeli ein grosser 
Theil dér hauptstádtischen Tabakverschleisser ent- 
schlossen, diesem neuen Transport-Unternehmen als 
Abbonenten beizutreten. Kein Wunder. Die Gelegenheit 
ist so günstig, wie sie bisher noch niemals war, in dem 
die Trafikanten sorglos, ohne Zeitverschwenduug und 
zu sehr büligen preisen, ihre Fassungen vornehmen 
können. Um jedoch ganz besondere Vortheile aus 
diesem neuen Transport Unternehmen zu ziehen, ist es 
nothwendig, dass je grosser die Zalil dér Abbonenten 
sei, da die Billigkeit und Bequemlichkeit von dér An- 
zahl dér Theilnehmer zum grossen Theil abhángen

Die Anmeldungen können mittelst Korrespondenz 
Karten, oder auch telefonisch bewerkstelligt werden.

Brielliche Anmeldungen an die Adresse: Klein 
Jenő fuvarozási vállalata, Budapest, VII., Cserey-utca 5. 
Telefonische Ánrufe 6 3 —75.

Schniutzige Konkurenz. Bekantlich ist die 
Provision nach Stempelmarken, trotzdem dieselbe er- 
hoht wurde noch immer sehr gering. Um einen halb- 
wegs nennenswerthen Betrag daran zu verdienen, muss 
dér Absatz ziemlich gross sein. Nun gibt es in dér 
Hauptstadt Leute, welche einen grossen Absatz um 
jeden l’reis erzielen wollen, weshalb sie den Dienern und 
Angestellten dér Gescháftsháuser und Institute Provi
sion gébén. Gewóhnhch theilen sie die Provision mit 
den Káufern. Dieses Vorgehen ist ein solch nieder- 
tráchtiges, dass es gar keine Worte gibt dasselbe ge- 
bührend zu bezeichnen. Und fást allé diese Trafikanten 
welche diese unlauteren Gescháfte machen, befinden 
sich in dér Leopoldstadt im V. Bezirke. Unter solchen 
Umstánden ist es freilich leicht einen hohen Absatzt 
zu erzielen, aber den reinen Nutzen hat dér Andere 
und den Schaden allé anderen Verschleisser.

Dér Cigaretten Cunsum. 1754 Millionen Ciga- 
retten, das ist dér Consum eines einzigen Jahres. Nun- 
mehr scheint es entschieden zu sein, dass die Cigarette 
állmaiig dér Cigarre den Rang ablaufen wird. Die 
Cigarette hat eine Zukunft, die dermalen kaum geahnt 
wird, Ihr Consum hángt mit den Zeitverháltnissen zu- 
saminen, die geradeso die Zigarre verdrángt, wie die 
Cigarre die Pfeife verdrángt hat.

Mán muss es aber unserer Tabak Régié zűr 
Éhre anrechnen, wenn die Cigarette den Cunsummen- 
ten behagt, denn ganz gewiss trágt dieser Umstand 
mit dazu bei den Consum zu erhöhen. Wohl wird 
über das Papier dér Zigaretten vielíach geklagt. Da 
es aber lieisst, dass diese dicken Cigarettenpapiere 
den Kehlkopf und den Rachen des Rauchers nicht so 
sehr angreifen sollen, als die mit giftigen Chennkalien 
hergestellten französischen Papiere, so wollen wir das 
gerne glauben, sclion deshalb, weil dér Erfolg da ist.

Das Rauchen auf dér Elektrlschen. Das Ver- 
bot des Rauchens auf dér Elektrischen, das lieisst in 
den VVagons, wo auch Danién sitzen, kann nicht be- 
mángelt werden. Denn am Ende hat ja die Polizei in 
erster Reihe dafür zu sorgen, dass keine Umfálle ent- 
stelien. Ganz etwas Anderes aber ist es, wenn rau- 
chende I lerren, einen, mit jeden Wagen mitkommenden 
Rauchwagen vorfinden. wo sie ihrer Bequemlichkeit 
gemáss rauchen können.

Und diese Rücksicht kann dér Raucher verlangen. 
Diese Rücksicht ist ihn die Elektrische Strasssnbahn 
Gesellschaft schuldig und wenn auch dieselbe dadurch 
etwas mehr Kosten zu tragen hat. Denn was geht es 
dem Raucher an, ob die Strassenbahn Gesellschaft 
um V, Prozent mehr, oder weniger Nutzen einheimsen 
wird. P'r bezahlt ja für seinen Transport und, dass 
mán ihn dabei verbieten soll zu rauchen, ist ganz und



....
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

.
8 DOHÁNYÁRUSOK KÖZLŐNYE

gar nicht zu verlangen. Kin Kxtrawagen für Raucher 
wircl dér polizeilichen Verfügung ebenso streng Rech- 
imn;; tragen, wie dem Publikum.

Das TabakgefSlle in den 1906er Schluss- 
reclinungen. Lant dem Berichte des Staatsrechnungs- 
hofes betrug die ordentliche Reineinnahme im J.dire 
1900 76 Mtliior.en Kronen, d. h. um 6 Millionen Kr. 
melír als dér Durchschmlt dér vorhergegangenen funf 
Jahre, Auf Imniol. ilien-Investionen wurden P»*/2 Millionen 
Kronen verwendet, von welcliem Betrag fást ;> Millio- 
nen auf die Tabakfabriken ént fallen. lm Jahre 1906 
produzierten in i)80 Gemeinden 11.835 Produzenten 
auf einer P'lache von 88305 Joch 0.91/2 MtJJjonen Kgr. 
Tabik. Die auf die Produktion bezüg')icl\e.n Daten 
iiberbieten nach jeder Richtung die Produktlonsergeb- 
nisse des vorangegangenen Jahres. Was die Eabrika- 
tion anbelangt, so wurden ausser 7 Millionen Kilogram 
ausiandischen, 6'6 Mii 1 Klgr. inlandisehen Tabaks aufge- 
arbeitet, Lhiter anderem wurden fabnziert 172,>. Mill. 
Cigaretten, 522 Millionen Cigarren, und I71/* Millionen 
Kilogramm Pfeifentabak. Kine interessante P.rschei- 
nung ist die rapidé Steigerung dér Zigarettenfabrika- 
tien, mithin auch des Zigarettenconsums von Jahr zu

Jahr. Die Zigarettenfabrikation weist eine Steigerung 
von 102'/2 Millionen Stück in dér Zeit von 1905 bis 
1906 auf. Auch vöm Auslande wurden Tabakgattungen 
importiert, so insbesondere ausser einer geringen Menge 
Schnupftabak und englischen Pfeifentabak 18 Millionen 
Zigarelten, eine Millión Zigarren und 7 7 Millionen 
Kilgramm Rohtabak. Die Ergebnisse des Tabakvei- 
kaufes weist dér Staatsrechnungshof in vier Gruppén 
aus. lm Inlande wurden u. o. verkauft 171/» Millionen 
Kilogramm Pfeifentabak, 573 Millionen Cigarren und 
1 754'0 Miliionen Zigaretten ; nach Bosnien u. I lerzogovina 
180 000 Kilogramm Rohtabak, 235 Kilogramm Schnupf
tabak. 2060 Kilogramm Pfeifentabak und 1434 Mi 1 — 
honén Zigarren, was mit Ausnachme des Rohtabaks 
überall eme Zunahme des Exports bedeutet Nach 
Oesterreich wurden verkauft 32 Millionen Klg Rohtabak, 
um 7 Mill. mehr als 1905. Ausserhalb des gemeinsamen 
Zollgebietes wurden verkauft 7.859 Millionen Kilogramm 
Rohtabak, 6000 Kilogramm P feifentabak, 373 000 Zi
garren und 3 890 Millionen Zigaretten, bei welchen sich 
gegenüber 1905 eine enorme, mehr als das Doppelte 
betragende Steigerung zeigt.
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f>9)BOUBBON
szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- § 
hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére |  
ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj- |  

•i következménye, hogy a dohánynagyarusok és § 
önlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- = 
ózhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. |  
en visszás állapotra segítendő ily feltételek § 

. llett, hozza forgalomba az Els ter és T o p f cég i 
,.Bourl)on“ szivarkah iive lyeket, a melyek az 1 
eális versenyt kizárjak A „Bourbon11 hüvelyeket I 

i, iinő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 1 
árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az I 
arad i, m iskolczi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- |  
vári, szabadkai, prágai, briinni, olmüci. linzi, inns- I  
brucki stb. különlegességi árudák. Elster és l opf |  
lembergi cég kívánatra szívesen szolgál minták- |  
kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és § 
különlegességi árudák részére biztosított előnyök §

13,,:,
megtudhatók.

$ ! ! MINDENÜTT KAPHATÓ ! ! m
Legjobb a

Kardos
|| svéd gyújtó. 8

Legjobb a

&?rri)ái) ü 
Krokodil
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