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A dohánijkisárusok küldöttsége a m iniszterelnöknél,
Mint már lapunkban előzőleg közöltük a 

deo. 6-iki nagygyűlés által elfogadott memoran
dum átadása a képviselőház karácsonyi szüneté
nek idő előtti és váratlan bekövetkezése miatt 
elodázást szenvedett. A memorandum átadása 
ennek következtében csak e hó 3-án követ
kezett be.

Ezen a napon körülbelül 150 fővárosi dohány- 
kisárus vonult fel. Mihályfalvy István szövetségi 
elnök vezetésével a képviselőházba, hol a küldött
ség, nagy számánál fogva nem férvén be a 
miniszterelnök rendes fogadótermében, a miniszter- 
tanácsi teremben sorakozott. Pont fel egy órakor 
jelent meg Wekerlo Sándor miniszterelnök a nagy 
teremben, hol a küldöttség tagjai lelkesült „ éljen* - 
okkel fogadta. A spontán megnyilatkozó ováció 
után Vázsonyi Vilmos dr. országgyűlési képviselő 
fejtegette hosszabb, nagy szakértelemmel meg
konstruált és a nemes ügy iránti rajongó lelke
sedéssel áthatott nagyszabású beszédben a dohány
kisárusok sérelmeit tárgyaló memorandum tartal
mát; kérve a miniszterelnököt, hogy közismert 
jóindulatát irányítsa erre az államkincstárnak annyi 
hasznot hajtó érdemes testületre és tegye lehetővé 
mielőbbi bölcs intézkedésével, hogy a dohány
kisárusok megélhetése biztosíttassák.

A miniszterelnök a memorandumot átvéve 
igen rokonszenves hangon adott kifejezést a 
dokánykisárusok iránti érzelmeinek. Kijelentette, 
hogy ö maga is át van hatva annak szükséges

voltáról, hogy a dohánykisárusok megélhetése 
biztosítva legyen, annál is inkább, mert ez a 
kincstárnak is vitális érdeke, amennyiben a 
kincstár is csupán a megélhetés biztosítása 
ellenében várhat a kisárusoktól odaadó mun
kásságot.

Kijelentette továbbá, hogy igyekezni fog , 
hogy a memorandumban felsorolt kérelmeket 
mielőbb, még pedig azokat, melyek előkészítési 
munkálatokat nem igényelnek azonnal, megjelelő 
rendelkezés által, az előkészítést igénylőket pedig 
legrövidebb időn belül megvalósítsa.

A miniszterelnök szavait szinte szűnni nem 
akaró lelkes éljenzés fogadta. Majd pedig annak 
megszűntével özv. Szenyovszky Károlyné panaszát 
hallgatta még végig a miniszterelnök jóakaró 
türelemmel és miután még Mihályfalvy elnökkel 
váltott néhány barátságos szót és úgy Vázsonyi 
képviselőtől, mint Mihályfalvy elnöktől kézszori- 
tással elbúcsúzott, a jelenvoltak lelkes óvációja 
mellett elhagyta a termet.

Ez a nap tehát nevezetes fordulópontot jelent 
a dohánykisárusok küzdelmes életében és e naptól 
fogva bizodalommal és jó reménnyel nézhetnek 
a jövő elé, melynek egén a nap derűs arccal 
irányitja feléjük áldásthozó éltető sugarait.

Most már csak teljes, egyetértő tömörülésre 
van szükség, hogy a jövő úgy alakuljon, amint 
azt a miniszterelnök megnyugtató kijelentései után 
teljes joggal remélhetjük.

A miniszterelnöknek átnyújtott és Mihályfalvy 
István szövetségi elnök által szerkesztett morno-
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randum ot az alábbiakban szószerinti szövegben 
közöljük:

Nagyméltóságu Miniszter Ur! 

Kegyelmes Urunk!
A Magyar Dohánykisárusok Országos Szövetsége 

1908. december 6 án, az összes fővárosi és számos 
vidéki dohánykisárus részvételével megtartott dohány- 
kisárus nagygyűlésen hozott egyhangú határozat alapján 
legalázatosabb tisztelettel járul Nagyméltóságod elé, 
hogy abban a nehéz küzdelemben, amelyet a magyar 
állami dohányárak kicsinybeni elárusítói a mindennapi 
kenyérért folytatnak, kegyeskedjék magas jóakaratát 
velünk pártfogóilag éreztetni. Annál nagyobb remény
nyel és bizalommal kérjük ezt, mert hisz a legutóbbi 
idők törvényalkotásaiban világos tanujelét látjuk annak, 
hogy a magas kormány szociális és humanitárius téren 
a legmesszebbmenő határokig haladt a kis ekszisztenciák 
védelmében.

Sőt hálás köszönettel ismerjük el, hogy a kis 
ekszisztenciák sorában — s tőzsbérek részbeni leszállí
tása, az okmány bélyegek elárusitási jutalékának tél 
százalékkal való felemelése és a régebbi dohánykisáru- 
dák átruházásának lehetővé tételével — reánk is 
kegyeskedett atyai gondoskodását kiterjeszteni. Minthogy 
azonban ezen engedmények dacára megélhetési viszo
nyaink szinte tarthatatlanokká váltak, Nagyméltóságod 
bizonyára nem fogja tőlünk rossz néven venni, ha a 
viszonyok kényszerítő hatása alatt, anyagi helyzetünk 
javítása érdekében újból alkalmatlankodni bátorkodunk.

A dohánykisárusok anyagi helyzetét és a magyar 
kincstárral való összeköttetését az 1858. évben kelt 
osztrák császári pátens szabályozza, mely természetsze
rűleg a lefolyt íólszázad alatt elavult, a jelenlegi 
tényleges viszonyoknak többé meg nem felel, de annak 
dacára csak időközi rendeletek révén módosult. Az 
ötven év előtt lefektetett rendszer uralkodik mai sor
sunk felett, holott azóta kiadásaink jelentékenyen meg
sokszorozódtak, bevételeink pedig — mint azt részle
tesen kimutatjuk — aránytalanul csökkentek. Hozzá
járult ehhez még az, hogy az egyre kedvezőtlenebbül 
alakult viszonyok mindig több és több munkát köve
teltek tőlünk és e reánk rótt munkateljesitményi több
let egyenértékét megtalálni nem tudtuk.

Ekszisztenciánkat, mindennapi kenyerünket immár 
veszedelmesen fenyegetik a jelenlegi viszonyok. Csakis 
ez indított bennünket arra, hogy segítségért Nagymél
tóságod magas színe elé járuljunk és hogy ezt annál 
biztosabban és gyorsabban nyerhessük el, mentőeszkö
zökül olyan expedienseket kellett keresnünk és sikerült 
is találnunk, amelyek anyagi helyzetünkön nagyot javí
tanak anélkül, hogy azoknak alkalmazása a magas 
kincstár nagyobb mérvű megterhelését vonná 
maga után és amelyek foganatosítására törvény

hozási intézkedés nem szükséges, mert azok ren
deleti utón érvényesíthetők.

Vitális kérdéseinkről lévén szó, engedje meg 
Nagyméltoságod, hogy kívánságainkat pontonként ter
jeszthessük elő és azok indokolására a sérelmeinket 
képező jelenlegi viszonyainkat részletesebben tárhassuk 
fel Legalázatosabb kérelmeink sorrendje a következő:

1 Rendelje el a nagyméltóságu m. kir. pénz
ügym iniszter ur, hogy a dohány nagy árudákkal 
kapcsolatos dohánykisárudák beszüntessenek.

A jelenlegi rendszer az, hogy a dohánynagyárudák 
is rendelkeznek kis tőzsdékkel és igy olyan versenyt 
folytathatnak velünk, alájuk rendelt kisárusokkal szem
ben, amelyben minden versenyeszköz korlátlan és sza
bad rendelkezésükre áll. A dohánynagyárusnak teljes 
módja van arra, hogy az elsőrendű, szebb és jobb 
gyártmányú szivarnemeket saját kisárudája részére 
tartsa fenn és csak a másodrendű, gyengébb minőségű, 
tehát nehezebb kelendőségü szivarokat szolgáltassa ki 
a hozzája utalt kisárusoknak. Ennek a helyzetnek 
természetszerű következménye az, hogy a nagyközön
ség formálisan ostromolja a nagytőzsdék kisárudáit, 
mert kiérlelődött benne az a tudat, hogy szebb és jobb 
szivarokat csakis ott kaphat. Ezen a réven a kisárudák 
jövedelme, illetve forgalma, lényegesen csökken. Azt, 
hogy ez a verseny mennyire kiélesedett és mennyire 
illojalissá vált, konkrét tanukkal igazolható példa 
mutatja. A most elmúlt újév és karácsony alkalmával, 
a szivarok ajándékozása szokásos, némelyik nagytőzsde 
arról értesítette a kereskedelmi és ipari vállalatokat, 
hogy az ajándékozási célokra szükséges, elsőrendű, 
világos szivarokat egyszerű telefonmegrendelésre költ
ségmentesen kézbesítenek a feleknek Ennek aztán az 
volt a következménye, hogy a kisárusok karácsonyi és 
újévi forgalma a minimumra redukálódott.

A nagytőzsdék által bírt árudák beszüntetése 
egyrészt a magas kincstárra sem róna semmi terhet és 
a dohányjövedék hozamát sem csökkentené, mig más
részt maguknak a dohánynagyárusoknak sem okozna 
anyagi kárt. Az elmaradt hasznot ugyanis bőven kár
pótolják a lényegesen csökkent önköltségek. A nagy
árusok ugyanis ma kistőzsdéik miatt a legfontosabb és 
leforgalmasabb pontokon kénytelenek üzleti helyiséget 
bérelni, ahol az évi bérösszeg 10 — 15 000 K között 
variál. Ez az üzlet megfelelően pazar üzleti berendez
kedést, nagy világítási, fűtési és karbantartási költsé
geket, megfelelő számú, szakképzett, tehát jól dotált 
személyzetet követel. Ezzel szemben a kizárólag nagy
bani elárusitásra utalt nagytőzsdés mellékutcában 
bérelhet 800—1000 K bér között variáló üzleti, illetve 
raktárhelyiséget, melyet csekély költséggel kezelhet, 
úgy, hogy az önköltségeknek ilymódon 20—24.000 K 
közt mozgó csökkenése több, mint a beszüntetett kis- 
árudáknak engedélyezett elárusitási jutalék. A nagy
tőzsde jövedelme különben egymagában is olyan, hogy 
arra a vállalkozó tőke mindig reflektálni fog, azaz 
egyetlen nagyáruda sem fog vákálni a kistőzsde beszün
tetése miatt.
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Ennek igazolására példaként a nemrég megürese
dett budapesti IX. kerületi nagyáruda évi 1,300.000 
K forgalmára hivatkozunk, mely mellett a nagy árus 
bruttó haszna 13.000 K. Ez a tőzsde — persze kis- 
áruda nélkül — 3000 K évi kiadás mellett minden 
nehézség nélkül kezelhető, azaz a tiszta haszon évi 
10.000 K volna, vagyis a miniszteri tanácsosok részére 
a magyar állam által megállapított fizetés. Viszont a 
befektetett és jövedelmességet kereső tőkét téve kalku
láció alapjává, e tőzsde üzembetartására 50.000 K 
túlontúl elég, azaz ez az összeg nettó 20,-/okal kama
tozik. Ez a hozam a ferencvárosi tőzsdénél erősebb 
forgalmi nagyárudáknál még jelentékenyen több.

A helyzet tehát az, hogy mikor a fővárosban 
ezernél jóval több dohánykisárus a mindennapi megél
hetés gondjaival kétségbeesetten küzd, ugyanekkor tiz 
nagytőzsde fényes és bő jövedelmet biztosit. A dohány- 
kisárusok kiadási tételeinek sorában a bérleti költségek 
200%-kal, az élelmiszerek ára pedig 100—120%-kal 
emelkedett, mig a jutalékok a régi tételeken állanak, 
forgalmuk pedig a fenti okokon kívül aránylagosan 
azért nem növekedhetett, mert időközben a kistőzsdék 
száma rohamosan megszaporodott, azaz a forgalom 
megoszlott.

A dohánynagyárudákkal kapcsolatos kistőzsdék 
megszüntetése annál indokoltabb, mert erre sehol a 
világon nincs analog-eset, ahol csak a dohányelárusitás 
állami monopólium, sőt még Ausztriában is régen 
beszüntették azokat, mert az illetékes fórumok arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy azok fentartása a legfe
nyegetőbb módon veszélyezteti az államkincstár legpro- 
duktivabb munkásainak, a dohánykisárusoknak meg
élhetését.

Az abszolút méltányosság elvénél fogva azonban 
respektáljuk a már szerzett jogokat és kérjük, hogy a 
nagyárudák kistőzsdéinek beszüntetését fokozatosan 
kegyeskedjék végrehajtani és pedig akként, hogy a 
jövőben a nagyárudákra vonatkozó szerződések a kis- 
tözsdék, illetve a kicsinybeni elárusitás teljes kizárásá
val köttessenek.

ügy véljük, hogy az előadottakból Nagyméltósá
god bölcs belátása megállapítja alázatos kérésünk indo
kolt voltát és a vonatkozó rendelet kiboesájtása elöl 
nem fog elzárkózni. E reményben bátorkodunk kéré
seink sorozatát a következőkben folytatni:

2. Rendelje el a nagym éltóságu m. kir. pénz
ügym in iszter ur, hogy  a dohány nagy árusoknak az 
állami monopólium tárgyá t nem képező m ellék
c ik k e k  árusítása tilos.

Ennek indokolására teljes tisztelettel utalunk arra, 
hogy a dohánynagyárusok ma üzletszerüleg foglalkoz
nak a mellékcikkek árusításával és bennünket kisáru- 
sokat egyenesen reákényszeritenek arra, hogy ezeket 
és pedig a szivarszipkákat, szivarkahiivelyeket, szivarka- 
papirt, stb. tőlük szerezzük be, még pedig jóval maga
sabb áron, mint azokat a rendelkezésünkre álló köz
vetlen bevásárlási forrásokból kaphatnók. Ha pedig a

kisárus e pressziónak ellenállni merészel és a mellék
cikket más forrásból szerzi be, akkor a legnyomasztóbb 
üldözésnek van kitéve a nagyárus részéről, állandóan a 
leggyatrább minőségű dohánygyártmányokat kapja. A 
legteljesebb mértékű illojalitás ez, amely egyenes visz- 
szaélés azokkal az előnyökkel, melyeket a magas kincs
tár a kiváltságos jellegű nagytőzsdéknek engedélyezett.

3. Rendelje el a nagym éltóságu m. kir. pénz
ügym iniszter, hogy a dohány nagy  árudákban a 
kisárusok kiszolgálásánál a k isárusok e g y ik  bizalmi 
embere állandóan jelenlehessen és az árut arányos 
és szabályszerű szétosztását ellenőrizhesse.

Erre az intézkedésre azért van szükségünk, mert 
még a nagytőzsdék kisárudáinak beszüntetése esetén is 
ki vagyunk szolgáltatva a nagyárus önkényének, akiket 
gyakran rokonszenv és ellenszenv vezet az áru kiszol
gáltatásánál. Annál szükségesebb ez, mert a nagyárusok 
gyakran nem szolgáltatnak ki egyes árunemeket azon 
a címen, hogy a raktári készlet kifogyott, de ugyan
ekkor saját kistőzsdéikben az áruhiány örve alatt ki 
nem szolgáltatott cikk bármely mennyiségben kapható. 
Ez az eljárás természetesen csak arra szolgál, hogy a 
nagytőzsdék kisárudáinak forgalmát meg nem engedhető 
módon növelje azaz, hogy az áruhiányban szenvedő 
kisárudáktól a fogyasztó közönséget elriassza.

A szükséges intézkedések elősegítése érdekében 
a „Magyar Dohány kisárusok Országos Szövetsége" már 
most kijelenti, hogy azt az ellenőrzést saját tagjai által 
felváltva és teljesen díjtalanul hajlandó gyakoroltatni.

4. Rendelje el a nagym éltóságu m. kir. pénz
ügym in iszter ur, hogy a k is tő zsdék  elárusitási 
ju ta léka  legalább 2 százalékkal em eltessék.

A dohánykisárusok elárusitási jutaléka két évtized 
óta változatlan, holott ezen idő alatt tisztán üzleti 
kiadásaink legalább 200°/o-kal emelkedtek. Méltányos 
tehát azon kérelmünk, hogy a jutalék némi felemelésé
vel a magas kincstár is hozzájáruljon annyira megnö
vekedett terheink csökkentéséhez. Ezt annál is inkább 
remélhetjük, mert az idevonatkozó statisztikai adatok 
tanúsága szerint, mig a belföldi dohányforgalom 
1888-ban csupán 72,000. .00 K át tett ki, a folyó évi 
költségvetésben ezen a címen 120,000.000 K lett beál
lítva. A helyzet tehát az, hogy mig a dohánykisárusok 
elárusitási jutaléka ma is annyi, mint két évtized előtt, 
a belföldi elárusitás ugyanezen idő alatt 48,000.000 
K-val, vagyis 6(52/s°/o'kal növekedett.

De különben is értesülésünk szerint tervbe van 
véve egyes dohány és szivargyártmányok árának a 
viszonyoknak megfelelő felemelése. Ez esetben az eláru
sitási jutalék felemeléséből származó költségtöbblet is 
kellő fedezetet nyerne.

5. Rendelje el a nagym éltóságu m. kir. pénz
ügym in iszter ur a tőzsbér teljes megszüntetését.

A tőzsbér illegitim adónem, mely az ötvenes 
évekből ered, mikor a dohánykisárus az állami kegy- 
uraság elismerése jeléül egy aranytallér fizetésére lett 
kötelezve. A törvényhozás ezt az adónemet soha nem
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szankcionálta és ezt annál kevésbé teheti, mert annak 
rendszeresítése a kisárusok kettős megadóztatását 
jelenti.

A tőzsbér fentartása a jelenlegi elárusitási jutalé
kot is illuzóriussá teszi, amennyiben az engedélyezett 
amúgy is igen csekély elárusitási jutalék a tőzsbér 
nagyságával arányos csökkenést szenved.

Mindez azt hisszük elég nyomós indokul szolgál 
a tőzsbér teljes beszüntetésére és biztosan hisszük, 
hogy ezen indokokat Nagy méltóságod is kegyes lesz 
honorálni.

A bevételek ebből származó csökkenése is bőven 
megtérül a projektált és fentebb már érintett gyárt- 
mánydrágitási aktusból.

6. Utasítsa a nagy méltóságú m. kir. pénzügy-  
m iniszter ur az állami dohánygyáraka t a sz iva r
gyártm á n yo k  technikailag jobb, ille tve  tetszetősebb  
előállítására.

Általánnos a panasz a fogyasztó közönség és az 
elárusítók részéről, hogy a szivarok gyártása, csekély 
kivétellel, felületes. A fedlapok ráncosak, formátlanok 
és elsősorban igen sötét szintiek, noha a fogyasztók 
főleg a világos és sima fedlapu szivarokat keresik. A 
magas kincstárnak épen ezért eminens érdeke, hogy 
gyárai lehetőleg világos fedlapokat alkalmazzanak és 
azok szorosan ránc nélkül simuljanak a szivarra. Semmi 
műszaki, technikai akadálya nincs annak, hogy a szivar- 
fedlapok olyan apretura által fehérittessenek, mely 
azok minőségét nem változtatja meg, de külszíne tet
szetősebbé, a fogyasztás igényeinek megfelelőbbekké 
változtatja. Ezt a kikészitési eljárást a német gyárak 
teljes sikerrel alkalmazzák anélkül, hogy ezzel a gyár
tási költségek fokozódnának. A szivarok e gondosabb 
gyártási módja mellett a forgalom előreláthatólag tete
mesen megnüvekednék, a kereslet, illetve a fogyasztás 
fokozódása folytán pedig az államkincstár bevételei is 
halmozódnának A technikai előállítás tökélfetesitése* 
tehát anyagi előnyt jelent az államkincstárra és ennek 
révén egy másik gyakran panaszolt abuzus is 
orvosolható.

A dohánykisárusitóknak tetemes káruk származik 
abból, hogy a fogyasztók legtöbbje rendszerint végig
ropogtatja a szivarokat, miközben azok fedlapjai lehám- 
lanak és igy a szivarok hasznavehetetlenné válnak Az 
elárusítók igyekeznek ugyan ettől a vevőket vissza
tartani, de a figyelmeztetés legtöbbször azt invorválja, 
hogy a vevő megneheztel és többé nem keresi fel azt 
a kisárust, aki figyelmeztetni merészelte. A nagyarányú 
közegészségügyi és higiénikus veszedelmekre való tekin
tettel a szivarok technikai kikészítését kívánatos volna 
oda tökéletesíteni, hogy minden egyes szivardarab 
külön-külön papírba göngyölve kerüljön forgalomba.

A dohánykisárusok szociális és anyagi helyzetének 
javítása érdekében végül a következő abszolút értékű 
kérésünket bátorkodunk Nagyméltóságod magas színe 
elé terjeszteni.

7. Hasson közre a nagym éltoságu m. kir.

pénzügym in iszter ur, hogy a m inisztertanács  
mondja ki, m iszerint abban az esetben, ha a 
pénzügyi hatóságok va lam ely  dohány árustól engo- 
délyét m egvonnák, a sérelm et szenvedett a köz- 
igazgatási bíróságnál kereshessen orvoslást.

A dohánykisárusok ma egyoldalú szerződéssel 
vannak az államhoz kapcsolva és meglévő jogaik védel
mére nincsen eszközük, sem ítélkező fórumuk- Az 
engedélynek bármi okból való megvonása ekszintenciá- 
jukat, teljesen tönkreteheti és az ilyen irányú döntések 
orvoslására nincs felebbezési hatóságuk. Bár az eddigi 
gyakorlat alig mutat fel ilyen példákat, mégis az elemi 
méltányosság megköveteli, hogy az esetleg elfogult 
fegyelmi hatósággal szemben abszolút értékű felebb- 
viteli itélőszékünk legyen, azaz sorsunk ne legyen 
letéve egyes emberek kezébe. Mivel pedig a fegyelmi 
jogot a dohányárusok felett adminisztratív szervek 
végzik, azaz ténykedéseik a rendes polgári bíróság 
előtt per tárgyává sem tehetők: egyedüli illetékes
faktornak a közigazgatási bíróság tekinthető és az 
eddigi joggyakorlat szerint érdekeink védelmére ele
gendő, ha a magas m. kir. minisztertanács kimondja 
hogy az e nemű panaszoknál — a felebbezési eljárás 
során -— az ítélkezésre a m kir. közigazgatási bíróság 
hivatott. Ez annál szükségesebb reánk nézve, mert 
tételes törvények hiányában csakis igy remélhetjük 
azt, hogy ekszisztenciánk törvénypótló döntvényekkel 
lesz körülbástyázva és csakis igy fejlődhetik ki ben
nünk a jogbiztonságnak az a feltétlenül szükségős 
érzése, mely munkásságunkat a jelenleginél jóval 
intenzivebbé teszi.

8. Rendelje el a nagym éltoságu m. kir. p én z
ügym in iszter  ur, hogy  a dohánykisárudáknál a 
numerus clausus kim ondassék.

Az államkincstár ez italkimérési engedélyeknél — 
noha e fogyasztási cikk, még nem képezi monopólium 
tárgyát — szabályként állította fel azt a tételt, hogy 
az engedélyek és a lakosság illetve a fogyasztók 
között aránylagos beosztást rendszeresít Még méltányo- 
sabb ez a kívánság a dohánygyártmányoknak kicsiny- 
beni elárusitásánál, hol az újabb és újabb engedélyek 
kiadása hiányt nem pótol, illetve csak a már meglévő 
forgalmat osztja darabokra. Ezzel a közszükségletnek 
legkevésbé megfelelő rendszerrel szemben legyen szabad 
utalnunk Franciaország példájára, hol az 1889. évi 
XI. t. c. kimondja, hogy a contrebuliones indirectes 
hálózatába tartozó dohányjövedéknél a beosztás ará
nyának úgy kell megállapítva lenni, hogy egy-egy 
dohánykistőzsdére legalább 500 logyasztó essék, azaz 
csak minden 7000 lakos után adható ki egy újabb 
engedély. — Olaszországban, hol a dohányfogyasztás 
kisebb, ez az arányszám úgy lett megállapítva, hogy 
minden 8000 lélekre essék egy-egy dohánykisáruda. 
Ugyanez a rendszer jónak bizonyult nálunk is az ital
kimérésnél és kétségtelen, hogy ennek inaugurálása 
nálunk is beválnék azon az alapon, hogy a dohány 
kicsinybeni elárusitása minimálisan 8000 lélekre köttet
nék. Ez az intézkedés nem jelent privilegitált helyze
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tét a jelenlegi dohány kistözsdékre, csupán azt jelenti, 
hogy azok elemi megélhetése feltétlenül biztosítva lesz, 
mig a lélekszámnak további 8000 emberrel való szapo
rodása az uj, illetve további engedélyek kiadása feltét
len jogot ad az államnak.

Ezzel kapcsolatosan arra is kérjük Nagyméltósá
godat, kegyeskedjék a m. kir. pénzügyigazgatóságokat 
utasítani, hogy úgy átruházások, mint újabb engedélyek 
kiadása előtt, a „Magyar Dohánykisárusok Országos 
Szövetsége'1 indokolt véleményét is hallgassa meg.

Nagyméltóságú Miniszter U r! 

Kegyelmes Urunk !
A fentiekben voltunk bátrak alázatos kéréseinket 

Nagyméltóságod magas színe elé terjeszteni. Tettük ezt 
azzal a hittel és bizalommal, hogy a magas kormány 
nemcsak kivánni tudja a munkát, de méltányolja is azt. 
Évtizedeken át intenziven, fáradhatlanul szolgáltuk a 
magas kincstár érdekeit és ha most megszólaltunk, tet
tük azt abban a reményben és hitben, hogy Nagymél
tóságod tarthatatlan helyzetünkön mielőbbi bölcs intéz
kedéseivel segíteni fog és nem fogja kivánni tőlünk, 
hogy a kincstár érdekében kifejtett fáradhatatlan tevé
kenységünk jutalma a nyomorgás legyen; hanem lehe
tővé fogja tenni, hogy becsületes munkánk után szerény 
megélhetésünk biztosítva legyen.

További szolgálatkész munkásságunkat felajánlva, 

maradtunk Nagyméltóságodnak 

Budapesten, 1908. december hó 11.

a MAGYAR DOHÁNYKISÁRUSOK 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE.

Mihály fa lv y  István
elnök

Magijar D ohánykisárusok Országos Szövetsége.
Uj tagok. A magyar dohánykisárusok országos 

szövetségébe újabban a következő kisárusok jelentkeztek 
tagokként:

Özv. Ilin d y  Ádámné, W ollitzer  József, özv. 
lle islor  Pálné, Sághy  József, özv. Braun  Mérné, 
W eisz  Vilmos, N yársi József, Sebein  Béla, Rogátsy  
Bélánó, Sallay  Ilona, Orsay István Grosz József, 
M oskovits  Anna, Zöchling  Géza, Paukev  Adolf, 
Krausz  Laura, özv. Laczkovics  Gyula, 1 értessy  
Gusztáváé, Zaclier  Árminná, Boros Gizi, B uthy  Győző, 
W einer  Manó, L ő w y  Mayer, Szalay  Etelka, Várnai

A., Anton  Antalné, Czeglédy  Józsefné, B alkúnyi F. 
Vilmosné, özv. Spitzer  Simonné, Csonka Matild, Horváth 
Hermina, A usterw eil  Róza, Pinkus  Róza, Weisz Józsa, 
Tigermanné, N agy  Emília, Bleier Róza, Prager 
Henrikné, R ehák  Lajos, Klein Izidorné, Altmann  
Vera, W eisz  Vilmosné, Kertész  Rózsi, N ovotny  Ödönné 
és Szichta  Irma.

Vegyes hírek.
A Magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjatók 

részvénytársaság a napokban tartotta meg Lukács  
László v. b. t. t. elnöklésével XI. rendes közgyűlését 
huszonegy részvényes jelenlétében, akik 3449 részvényt 
képviseltek. Az előterjesztett 1908. évi mérleg és üzleti 
jelentés elfogadása után elhatározták, hogy a l l .  számú 
kamat- és osztalékszelvény 102 koronával váltassák 
be. A szelvények kifizetése már e hó 20-ától kezdődő- 
lég történik. Miután úgy az igazgatóságnak, mint a fel
ügyelő bizottságnak a fölmentvény megadatott, a fel
ügyelő bizottság tagjaivá az 1909. évre a következőket 
választották meg: Cohn Móricot, gróf Hugonnai Kálmánt, 
Hermann Sámuelt, Morvay Istvánt és Schönfeld Adolfot 
Ezzel a közgyűlés véget ért.

Mindenütt kapható !
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D e u ts c h e r  T h e i l

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WlE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FACHER

IN H A L T : Das Memorandum des Landesverbandes dér Tabakkleiuverschleisser. — Deuuncirende Tabakverschleisser. —
Vermischte Nachrichten.

Das Memorandum des Landesverbandes dér Tabak- 
kleinV ersohleisser.

lm ungarischen Tlieil des vorliegenden Blat- 
tes veröffentlichen wir den Wortlaut des Memo- 
randums, welches von dér im vorigen Monate 
abgehaltenen allgemeinen Versammlung dér 
Traíikanten einstimmig angenommen wurde und 
Sr. Excellenz dem Finanz Minister, im Wege einer 
an ihm gerichteten Deputation überreicht wurde.

Dieses Memorandum ist sozusagen ein Noth- 
schrei aus tausender Kehien. Bis hierher und 
nicht weiter, klingt daraus, nachdem die Lage 
dieser Klasse staatlicher Arbeiter eme unhaltbare, 
unertriigliche geworden. Wer um das liebe Brot 
arbeitet und nur um dieses, ist ja ohnehin zu 
zu bedauern ; wer aber dieses durch seine Miibe 
und Arbeit zu erringen sucht und dennoch blos 
Brosamen einheimst, dér ist genöthigt den Ltz- 
ten Vérsuch zu machen, die ihm zűr Verfiigung 
stehenden Mittel in Anwendung zu bringen, das 
zu erlangen, wozu er kraft göttlichen und mensch- 
lichen Gesetzes ein Recht hat. Dér Aushuss all 
dessen ist dieses Memorandum. Um nichts ande- 
res wird gebeien, als um die Zuerkennung eines 
Arbeitslohnes, wie ihnjeder Arbeiter dér 14—16 
Stunden taglich arbeiten muss, beanspruchen 
kann. Jeder einzelue Punkt, welchen dies Memo
randum enthiilt, steht damit im engsten Zusam- 
menhange. Brot, Brot, schreit aus jeder Zeile, ob 
es sich um die Verminderung dér Trafikén han- 
delt, oder um die Erhöhung dér Vcrkaufsprovision; 
ob von den Kleintrafiken die Rede ist, die den 
Grosstraűken abgenommen werden soll, oder um 
den Umstand, wonach die Grossverschlcisser 
keine Nebenartikel verkaufen sollen. Brot ist das 
Losungswort und nichts anderes, wer könnte sich 
diesen Nothschrei tausender armer, für den Staat 
emsig arbeitender Menschen verschliessen! Und 
wahrlich, diese Bewegung ist keine erkünstelte

und keine solche, welche anderen, gleichartigen 
sozialen Bewogungen nahe stehen würden. Donn 
die Sache ist auf viele, viele Jahre zurückzufüh- 
ren, wodurch sie in das Stádium einer Krank- 
lieit getrete.', dió nunmehr zum Ausbruch gelangt. 
Seit den Ictzti n zwanzig Jahren ist dér Consum 
dér Tubaktrafik tte nm ungeíilhr 60 Prozent ge- 
stiegen, wodurch das Finanz-Aerar melír als 
achtzig Millionen Kronen Mehreinnahme erzielt. 
Nun sollte mán meinen, dass dieser Mehrconsum 
auch den Verschleissern von Nutzen ist, was ja 
eine natürlicho Folge wiire. Aber weit gefehlt. 
Yor zwanzig Jahren gab es in Ungarn 32.000 
Tabakkleintrafiken, dermalen aber bereits 60.000. 
Dér doppelte Consum bedurfte keineswegs einer 
doppelten Anzahl Verschleisser und hatte mán 
die Verschleisstellen nicht vermchrt, so könnten 
die Tabaktrafikanten halbwcgs existiren. Da dies 
aber, sei es aus Rücksichten des Versclileisses, 
se es um möglichst viel sogenannte Pachtsteuer 
einzutreiben, gleichwolil geschah, so wurde die 
Lage dér Tabaktrafikanten mit jedem Tagé 
schlimmer. Dazu trat noch dér Umstand, dass 
die letzten Jahre eine Erhöhung dér Miethzinse 
und dér Lebensmittel, beinahe auf das Doppelte 
brachten, wodurch das Ritthsel gelöst erscheint, 
dass die Tabakkleinverschleisser im strengsten 
Sinne des Wortes am Hungertuche nagen. Wenn 
jemals ein Memorandum aus dér Seele einer Ge- 
sammtheit geschrieben wurde, so ist es das in 
Rede stehende. Und in dér That, stehen heute 
silmmtliche Tabakkleinverschleisser auf den ge- 
schilderten Standpunkt und haltén fest und treu 
zűr Sache. Das beweisen die Mitglieder des Ver- 
bandes, welche in Schaaren tiiglich den Verbande 
beitreten und die bereits fást allé hauptsildttichen 
Kleintrafikanten zu cinem Ganzén vereinigen. 
Unter solchen Umstiinden kann dér Lrfolg auch 
nicht ausbleiben Wir zweifeln nicht im Gering- 
sten daran, dass Sr. Excellenz Herr Finanz
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Minister Wokerlo, jenor Messiás sein wird, dór 
den seit so vielen Jaliren in Noth und Kumraer 
lebenden Trafikanten, eine menschliche Existenz 
gewiihren und ihnen jene Bitien erfiillen wird, 
die sie in dem Memorandum zum Ausdruck 
bringen. Die bisherigen Finanz Minister des Lan- 
des habén sich leider um das Loos dieser staat- 
lichen Arbeiter überhaupt nicht gekíimmert, im 
Gegentheil wurde ihnen das Leben noch schwie- 
riger gestaltet. Die traurigen Folgen (rétén heute 
drastiseh zutage. Hotíentlieh ist dér Erlöser und 
die Erlösung nalie.

Demincireiide Tabakverschleisser.
Es ist eingetroffen was wir bereits vor zwei 

Jahren gesagt hatten. Um im Namen dér Kleintrafikanten 
zu jeder beliebigen Zeit spreehen und handeln zu können, 
habén die Grosstrafikanten in ihrem eigenen Verbande 
einige Kleintrafikanten autgenommen und um dieser 
Komödie einen Namen zu gébén, habén sie die Bezeich- 
nung „szakosztály11 alsó Fachsektion angewendet. Nach- 
dem in den Grosstrafiken selbst din wenigen Mitglieder 
dieser „szakosztály11 gesammelt wurden, Hisst es sich 
denken, dass diejenigen welche einigermassen in dér 
Gunst dér Grosstraflkanten stehen wollten, ohne zu 
bedenken welch gefahrlickes Spiel sie trieben, ihre zwei 
Kronon opferten um ihren Grosstrafikanten gefallig zu seiD.

Selbstverstándlich dirigirt diese „Fachsektion11 jene 
„geistige Kraft11, welche aucli den Grosstrafikanten-Ver- 
band dirigirt, alsó ihr Sekretair und was diese Kapacitat 
eben verlangt, das sebein t den paar Mitgliedern heilige 
Schrift zu sein, ohne zu bedenken, dass sie sich dabei 
auf ein sehr geíahrliches Gebiet begeben. Denn, wenn 
dér Verband sclion so weit gesunken ist, dass in seinem 
Namen bei den Behörden denuncirt wird, so ist es 
köchste Zeit, dass die paar Mitglieder die unschuldiger- 
weise in diese Gesellschaft gerathen sind, die Augen öffnen, 
zumal ja alles in ihren Namen geschieht. Doch zűr Sacke!

Seit ungefahr einem halben Jahr beíindet sich auf 
dér Andrássystrasse die Specialitáten-Tabaktrafik dér 
Frau Wittwe Konti. In Folge dér Verdienste, welche 
sich dér verewigte Gatte dieser Dame um die ungarische 
Kunst erworben, erhielt Frau Konti die Licenz íür diese 
Specialitáten-Tabakkandlung. Seit dem Bestande dieses 
Gescháftes ist nun diese Frau dér Gegenstand des 
Neides und dér Verfolgung von Seite dér Gescliftfts- 
Kollegen. Die unsinnigsten Anzeigen bei den Behörden 
werden theils anonyra theils durch vorgeschobene Per- 
sonen erfunden um dieser Wittwe zu schaden. Doch 
allém setzte die in Rede stehende „szakosztály11 des 
Grosstrafikanten-Verbandes die Krone durch ihre jiingste 
Denunciation auf. Die Mitglieder dieser „szakosztály11 
bestehend aus Kleintrafikanten habén beim Finanz-

Ministerium die Anzeige erstattet, dass Frau Konti sich 
ihr Geschaft derart angelegen sein lasse, dass sie per- 
sönlich und telefonisch Kunden für ihr Geschaft aquirire. 
Ist das nicht schauderhaft ? Mau hőre und staune! Frau 
Konti verkauft sogar Zigarren und Zigaretten an die 
Kellner. Verdient ein solches Verbrechen nicht einige 
Jahre Kerker?

Mit Umgehung dér hauptstadtischen Finanz-Direk
tion hat dér Sekretar des Verbandes diese Anzeige 
diiekt an das Finanz-Ministerium gerichtet, wahrschein- 
lich deshalb, damit mán auch dórt weiss, wie ernst diese 
famose Vereinigung aufzufassen ist. Selbstverstándlich 
wird diese Eingabe auch darnach behandelt. Aber nicht 
das ist es worüber wir sprechen wollen. Wir bedauern 
die irre geleiteten Trafikanten die sich zu dériéi Géméin - 
heiten hergeben und thut es uns sehr leid, eine 
Angelegenheit zűr Sprache bringen zu müssen, die im 
Interessé des Trafikanten-Berufes besser verschwiegen 
worden ware, denn sie beschmutzt den ganzen Stand 
in den Augen dér Nichteingeweihten. Im Schweisse 
seines Angesicktes verdient jeder Tabakverschleisser 
sein kárgliokes Brot, wenn er überhaupt welches ver
dient. Nun und unter solchen Umstanden giebt es noch 
Leute derselben Branche, die einander dieses Stiick 
Brot aus den Záhnen reissen wollen. Pfui Teufel! Wir 
habén nicht Worte ein solches Vorgehen gebührend zu 
kennzeichnen, alléin das Schandmahl einer solch nied- 
rigen That bleibt hángen und jeder anstandige Tabak- 
trafikant, dérén es gottlob noch immer sehr viele giebt, 
wendet sich mit Abscheu von einem Vorgehen, das nur 
das geistige Proletárját, niemals aber, dér wirklich 
scliaffende Arbeiter ersinnen kann.

Yermischte Nachrichten.
Preissteigerung dér Tabakfabrikate. Obgleick seit 

zwei Jahren eine Preisserhöhung dér Tabakfabrikate 
sowohl in Uugarn als in Österreich beabsichtigt wurde 
und von beiden Regierungen nur wegen dér ungünstigen 
Zeitverháltnisse wiederholt verschoben worden ist, 
gelangt diese Angelegenheit abermals zűr Verhandlung 
und eventuellen endgiltigen Erledigung dér in Rede 
stehenden Frage. Die den beiden Gesetzgebungen vor- 
liegende Reform Einführung dér direkten Steuern, ver- 
hinderte naturgemass eine Erhöhung dér Tabakfabrikate, 
weil das eine dem andern geschadet hatte. Nachdem 
jedoch die Steuergesetz Entwürfe sehr bald dnrehberaten 
und genehmigt sein werden, dürfte mán auch die indi- 
rekten Steuergatungen einer wesentlichen Erhöhung 
unterziehen, wobei in erster Reihe dér Tabak herhalten 
muss. Eine Zehnprozentige Erhöhung dér in Betracht 
kommenden Tabake und Cigarren, auch mancher Ciga- 
retten, dürfte 12—15 Millionen Kronen ausmac’nen, ein 
Betrag den dér Fiskus, so hűben, wie drüben, trotz 
seiner Geringfügigkeit, auch nicht verachtet.

Ágiptische Cigaretten. Kaum vergeht ein Tag, wo 
dem Ministerium, odor dér Tabak-Regie, nicht ein
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neues Oífert gemacht wurde, wegen Lieferung von 
ágiptischen Cigaretten. Es scheint, als ob die belreffen- 
den Fabrikanten ihre Waaren fíir so unwiderstehlich 
haltén, dass mann sie unbedingt kaufen muss. Indess, 
wollte die Tabak-Regie die zűr Cigaretten Fabrikation 
nothwendigen Tabake derart prapariren und ihnen allerlei 
narkotische Mittel beimengen, wie es diese „Ágipter“ 
tbun, dann liátten wir hier noch weit bessere Cigaretten 
als es diese „Echt ágiptischen11 sind, zumal wir ja den- 
selben Tabak habén und die aus Österreick fcezogenen 
Papierhülsen doch leichter habén können, als die „Ágipter“. 
Warum die kön. ung. Tabak-Regie diesen Fabrikaten, 
nebstdem dass sie verzollt Eingang finden, noch ausser- 
dem eine Verkaufstiitte widmen, ist nur dann begreillich, 
wen mán weiss, welche Persönlichkeiten in Ungarn 
einwirken, das dieses oder jenes Fabrikat in den Ver- 
schleisskatalog dér Tabak-Regie gelange. Wir deliken, 
dass diejenigen Cigaretten Raucher, welche derartige 
Cigaretten wünschen, genügend Gelegenheit finden, ihren 
Wunsch zu b§friedigen, nachdem ja dér Bezug dér 
Cigaretten kéméin verwehrt wird. Warum aber die 
Tabak-Regie síeli eiue Konkurenz aui den Nacken setzf, 
eine Konkurenz die alles anwendet um bedeutende 
Gescháfte zu maciién, das ist schlechterdings unver- 
stiindlich, es ware denn, dass mann in Berücksichtigung 
zieht, dass hochgestellte Persönlichkeiten den Auslander 
Fabrikanten einen Liebesdienst erweisen wollen.

Lieferung von Zigarettenpapier nach Rumánien. 
Am 29. Januar—11 Február ,909 vergibt die Generál- 
direktion dér Staatsmonopole in Bukarest die Lieferung 
versehiedener Mengen und Sortén von Zigarettenpapier 
in Rollen und Ballen fíir die .Talire 1 09 bis 1912. 
Jahrlicher Bedarf 41.600 Bálién á 1000 Blatter. Bedin- 
gungsheft bei dér Generaldirektion erhaltlich. (Oester- 
reichischer Zentral-Anzeiger für das öftentliclie Liefe- 
rungswesen.)

Türkische Tabakregiegesellschaft. Durch die poli- 
tischen Umvviilzungen in dér Türkei ist in erster Linie 
die türkische Tabagregieverwaltung stárker betroften. 
Es ist bekannt, dass die gegenwiirtigen türkischen 
Machthaber keine Freuude dér Tabakregigesellschaft 
sind, die von dem früheren absolutistischem Régimé 
konstruiert wurde, und es wurde von dieser Seite wieder- 
liolt angedeutet, dass nach dem Jalire 19.4, in welchem 
die gegenwartige Konzession dér Gesellschaft erlischt, 
eine Verlángerung nicht zu erwarten sei. Audi ist die 
Gesellschaft durch den Schmuggel stark betroffen. Seit 
jether hat, da die türkischen Zollbehörden sehr nacli- 
sichtig waren, dér Schmuggel den Gewinn dér Gesell- 
schaften beeintrachtigt. Noch nie zuvor hat aber dér 
Schmuggel so floriert, wie unter dér gegenwiirtigen 
wohlwollenden Duldung dér türkischen Finanzbehörden. 
Dieses Überhandnehmen des Schmuggels schmftlert die 
Einnahmen dér Gesellschaft, welche in den letzten Mo- 
naten besonders stark zurückgegangen sind. lm Novem
ber ergab síeli alléin ein Ausfall von etwa 3 Millionen 
Piastern und für das ganze laufende Jahr betrügt diese

Mindereinnahme 5 Mill. Piaster. Allerdings hat die Ge
sellschaft aucli Ersparnisse, da namentlich seit dér Ein- 
führung dér Verfassung die vielen an einzelne türkische 
Beamte gezalilten gelder in Wegfall gekommen sind. 
Indes wird in jedem Falle auf eine nicht unerhebliche 
Verkiirzung dér Dividende gerechnet.

Die Tabakproduktion Ungarns im Jahre 1907. Laut 
dór von dér Zentraldirektion des Tabakgefiilles soeben 
veröífentliclien Statistik dér Tabakernte Ungarns im 
Jahre 1907 gab es in 930 Gemeiuden 11,886 Produ- 
zenten. Mit Tabak bebaut war ein Areale von 87,692 
Kastraljoch. Zűr Einlösung gelangten 62,852.079 Kilo
gramm brauchbarer Tabak, wovon 15,958.673 Kilogramm 
inlandisclier Tabak verarbeitet wurden.

Klassenlotterie Aktiengesellschafl. Unter Vorsitz 
des Geheimrates Dr. Ladislaus v. Lukács und in An- 
wesenheit von 21 Aktioniiren mit 3449 Aktién fand 
die XI. ordentliche Generalversammlung dér kön. ung. 
priv. Klassenlotterie A.-G. statt. Nach Annahme des 
Geschiiftsberichtes und dér Bilanz für das Jahr 1ju8 
wurde beschlossen, den Zinsen- uud Dividendenkupon 
Nr. 11 mit Kronen 102 einzulösen. Mit dér Auszalilung 
dér Kupons wird am 20. d. M. begonnen. Nachdem dér 
Direktion, sowie dem Aufsichtsrat das Absolutorium 
erteilt wurde, wurden zu Mitgliedern des Aufsichtsrates 
für das Jahr 19u9 gewalt: Moritz Colin, Gráf Koloman 
líugonnai, Sámuel Hermann, Stefan Morvay und Adolf 
Schönfeld.

a Ugüttomabb is  legjobb ciga- 
retta-hiiilely.
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■Kizárótag Kapható:;®
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