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A főváros dohánykisárusaihoz.
Kellemetlen kötelességet kell teljesítenünk. 

Arról van szó, hogy a doliánykisárusokat még 
egyszer emlékeztetnünk kell arra, hogy úgy az 
ő sajtóorgánumának, mint pedig a „Dohánykis
árusok Szövetségéinek léte az összes dohánykis
árusok támogatásától függ s ennélfogva az összes 
érdekelt erők együttes munkájára van szükség, 
ha a szorongatott helyzetben sínylődő trafiko- 
sokra nézve tényleg üdvös eredményeket akarunk 
elérni.

A szövetség fennáll, sőt tagjainak száma 
folytonosan növekszik. Amit fennállásnak rövid 
ideje alatt alkotott, impozánsnak nevezhető, még 
ha az eredmények egyelőre nem is láthatók. Az 
elnök, valamint a szövetség egész választmánya 
minden tőlük telhetőt megtesznek s nem vezeti 
őket más érdok, csupán az, hogy pályatársaik 
számára elviselhető állapotokat teremtsenek. Ami 
a lapot illeti, szerénységünk nem engedi felemlí
teni a mi fáradozásunkat; különben is mindenki 
ismeri lapunk tendenciáját s mindenki tudja, hogy 
tövises feladatnak kell megfelelnünk, amidőn 
szünet nélkül a kisárusok érdekeiért folytatunk 
harcot. Joggal lehetne tehát feltenni, hogy a 
fővárosban alig van dohányárus, aki no sietne a 
legnagyobb örömmel a szövetség kötelékébe lépni 
és kötelességének ne tekintené, hogy megszerezze 
azt a lapot, mely kizárólag az ő részére bir lét- 
jogosultsággal. Azt hihetné mindenki, hogy min
den becsületes gondolkodású dohányárus legszen

tebb kötelességének tekinti, hogy kartársait ezen 
két intézmény támogatására birja, már önfentar- 
tási ösztönénél fogva is. Azt hihetnők, hogy az 
államnak ezen munkásai, akik manapság sokkal 
kevesebb jogot élveznek, mint a legnyomorultabb 
napszámos, hogy ezek a fehér rabszolgák legalább 
oly mértékben fognak hálásnak mutatkozni szö
vetségükkel és sajtójukkal szemben, hogy egyikük 
sem fog elzárkózni néhány fillér áldozattól, amelyre 
e két intézménynek léte fentar ására sürgős szük
sége van. De ehelyett mit látunk? A trafikosok 
egyik része várakozó álláspontot foglal el és azt 
lesi, hogy többi kartársai kaparják ki részére a 
tfízből a sült gesztenyét. Látjuk, hogy egy töre
dék kutya módjára magalázkodva megcsókolja a 
korbácsot, amellyel végigvernek rajta. Másik része 
a trafikosoknak pedig ökleit a zsebébe dugja és 
gyáván nem meri ellenfelére vetni magát. Végül 
pedig látunk néhány hiú futóbolondot, akik szí
vesen játszanak egyesületesdit és büszkék a csörgő
sipkájukra, még ha ezáltal ártanak is kartár- 
saiknak.

Amint mondottuk, kellemetlen kötelességet 
róttunk magunkra, midőn végre egyszer minden 
kíméletet félretéve föltárjuk a hibákat, amelyek 
a trafikosokat terhelik. De nem hallgathatjuk el 
most már azokat a konzekvenciákat sem, amelye
ket az erőknek ilyetén szétforgácsolása maga után 
von, habár kitesszük magunkat annak a veszély
nek, hogy ez félreértésekre fog alkalmat adni, 
noha ez legkevésbbé sem kötelességünk. Ha a 
dohánykisárusok azt hisszik, hogy elegendő, ha
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egy részük az összeség érdekében időt, fárad
ságot és munkát áldoz, hogy a jelenlegi állapo
toknál egészségesebb viszonyokat teremtsen, akkor 
szörnyen tévednek. S ha a kiváncsivá lett indo- 
lensek vagy a kívülállók azt kérdeznék, hogy 
mi történne akkor, ha mindazok, akik jelenleg 
a trafikosok sorsáért melegen érdeklődnek, kifá
radnának, mert hiszen utóvégre mindennek van 
határa, erre nézve bútosithatjuk őket, hogy igen 
rövid időn belül, az összes kisárusok helyzete 
siralmassá válnék. Nem akarunk a vész prófétái 
lenni, de ki kell ábrándítanunk azokat, akik ma 
a nyeregben ülnek s azt hiszik, hogy ez mindig 
igy marad. A jövő elárusítóinak egyenlő jogokkal 
és kötelességekkel kell birniok. Ha institúciók 
nem fogják szabályozni valamennyi dohányárus 
jogait és kötelességeit, akkor a dohányárusok 
úgy el fognak szaporodni a fővárosban, mint 
jelenleg a vidéken, ahol majdnem minden házban 
van egy trafik, de akkor a dohánykisárusok meg 
fogják ismerni a nagytrafikosok nagy hatalmát 
oly mértékben, aminőt ma még nem is sejtenek. 
Nagyrészt már ma is fölösleges valaminek tekin
tik a dohányárusok intézményét és ha a trafikosok 
ezt még saját eljárásukkal is megerősítik, akkor 
odáig fejlődhetnek a viszonyok, hogy a dohány, 
szivar és cigaretta csak mellékárucikkek lesznek, 
már pedig ugyanabban a pillanatban a dohány
árusok foglalkozása megszűnik hivatásszerű kere
set lenni.

Tehát sürgős kötelességünknek tekintjük az 
összes trafikosoknak szivére kötni, hogy mindent 
elkövessenek, hogy szövetségük és sajtójuk, tehát 
az ő egyedüli fegyvereik, föllendüljenek. Ha az 
utolsó kézműves ily célokra, amelyek létét ér
deklik, néhány fillért hetenként a szájától meg 
tud vonni, mennyivel inkább kellene ezt olyan 
embereknek megtenni, akik függő helyzetüknél 
fogva úgyis némaságra vannak kárhoztatva. A 
lót vagy nem lét kérdése nemcsak az összeségre 
nézve, hanem minden egyesre nézve, az ő ke
zükbe van letéve. Aki frivol módon közömbösség 
által, vagy más módon vétkezik a szakma ellen, 
annak viselnie kell majd a konzekvenciákat is. 
Mert itt az érdekek közössége forog fenn. Azt 
hisszük, hogy eléggé értelmesen beszéltünk.

Egyöntetű eljárás.
Tudvalevőleg a mellékcikek azok, amelyek a dohány

árusnak a tulajdonképeni hasznot hajtják amelyet tőzs
déjében megkeres. Szomorú dolog, de tagadhatatlan tény. 
Mert végre is meg lehetne követelni, hogy a pénzügy
minisztérium az üzleti vállalkozókat, akik az ő gyárt
mányainak árusítását vállalják el, úgy fizesse, hogy 
költségeiken felül, amelyeket viselniük kell, fáradságu
kért valami jövedelemre is szert tegyenek. Mert manap
ság egyetlen trafikról sem lehet ezt elmondani A mellék
cikkeknek kell a tulajdonképeni hasznot hoznia.

Sajnos azonban ezt a rendkívül fontos árucikket 
a trafikosok csak nagyon kevéssé használják ki. A 
trafikos az, aki egy uj árucikket bevezet, aki azután 
raktáron tartja, befektetés, fáradság és munka árán 
elterjedését elősegíti és a hasznot voltaképen mégis a 
gyáros húzza, még a trafikosoknak csak egy elenyésző 
töredék marad és csak a rengeteg számú árukoD, ame
lyeket mind elárusítani kénytelen, keresi meg a csekély 
jövedelmet.

Mindenekelőtt arra figyelmeztetünk, hogy a ciga
rettapapír-, cigarettahüvely-, pipa-, pipaszár-, papír- és 
faszipka gyárosok a trafikosokra egyenesen rá vannak 
utalva Ha a trafikosok valamelyiknek az áruit nem 
akarják árusítani, akkor a gyárosnak be kell a gyárat 
csuknia. A felsorolt áruk már rendeltetésüknél fogva 
kizárólag csak trafikokban való elárusitására alkalmasak. 
Tehát, a trafikos diktálhat a gyárosnak, s nem meg
fordítva.

És ezt akarjuk mi elérni. Ez az, amire a trafikos- 
nak legelső sorban törekednie kelj. A mai helyzet nem 
állhat fenn tovább. Az elárusítót ma nullának tekintik, 
mert a gyáros arra számit, hogy a trafikokban az ő 
áruit a közönség keresi. Ennélfogva a publikumot igyek
szik reklámjai segítségével preparálni, ahelyett, hogy 
arra fektetne súlyt, hogy a trafikost a maga részére 
megnyerje. Sajnos némely trafikosok olyan naivak, hogy 
azt hiszik, hogy elesnek valami jövedelemtől, ha az 
illető árucikkeket nem tartják raktáron Szeretnők látni, 
hogy például mit tenne az Abadie eigarettapapiros ille
tőleg ennek gyártója, ha az összes trafikosok nem 
akarnák ezt a papirt raktáron tartani. Ennek egészen 
bizonyosan az lenne a következménye, hogy a trafiko
soknak több hasznot engednének át és általában ked
vezőbb feltételeket engedélyeznének nekik. S épen igy 
van ez az összes árucikkeknél. Természetesen a gyáros 
büszke és rideg, ha látja, hogy az ő cikkeit kénytelen 
raktáron tartni, ami pedig egyetlen esetben sem áll. A 
kereslet csupán — mint említettük — a gyárosok rek
lámjának következménye és ennek a körülménynek 
köszönheti az illető áruinak a renoméját. Mert bizony 
ezeknek a cikkeknek jókora része a lehető legsilányabb 
és a trafikos sokkal jobb árukat ajánlhatna a fogyasz
tóknak.

Hogy a gyárosok mily kényelmesen rendezték be 
a dolgukat, kitűnik már abból is, hogy a nagyárudákban 
merészelik a raktáraikat berendezni, hogy a fogyasztást



Dohányárusok közlönye 3

ilyképen biztosítsák. Jól tudják ugyanis, hogy a nagy- 
trafiik a presszióra rendkívül alkalmas intézmény, s 
hogy áruikon legjobban igy adhatnak túl. Eszük ágában 
sincs a traflkossal törődni, mert tisztában vannak azzal, 
hogy az ő jóakarata nélkül is elérik céljukat. Hiszen 
valósággal érthetetlen, hogy az ország 60.000 trafikja 
igy leigázni engedi magát és rendelkezni hagy magával 
és hogy eddig senkinek sem jutott eszébe ezt az igát 
lerázni. Mert — jól meg kell jegyezni — a szivar és 
cigaretta az állam egyedárusági cikkei. Az állam részé
ről már el kell tűrni egyet-mást. De hogy akármelyik 
obskúrus cigarettapapirgyáros Galíciában vagy másut 
miért kényszerítheti reá a trafikosokra az ő áruit, ez 
olyan érthetetlen valami, amit egyetlen értelmes ember 
fel nem foghat.

Égető szüksége forog lenn annak, hogy a trafiko- 
sok ez irányban teljes szabadságra tegyenek szert, azaz 
egyértelmüleg határozzák el, hogy mely árucikket akar
ják raktáron tartani s melyeket nem. Olyan gyárosok) 
akik képzelt hatalmukban méltánytalanul bánnak a kis- 
árusokkal, mellőzendők, oly gyárosok, akik reklámjaik 
segítségével a közönséget rábírják, hogy az ö cikkeiket 
keressék, szintén bojkott alá helyezendők. Azoknak a 
gyárosoknak az áruit, akik raktáraikat a nagyárudák
ban illitják fel, a trafikosok ezúttal ne árusítsák. Ellen
ben mindazok a gyárosok, akik a trafikosoknak különös 
előnyöket nyújtanak, a „Trafikosok Ligájáéban, amely 
erre a célra a „Dohányárusok Szövetségéinek égisze- 
alatt alakítandó, szorgalmas, buzgó és tevékeny elárusí
tókra fognak találni, akiknek mindegyike minden lehe
tőt meg fog tenni az illető áruk érdekében.

Ez a mi indítványunk és minthogy mi ezt az ügyet 
— ismételten kiemeljük — nagyon sürgősnek tartjuk, 
reméljük, hogy rövid időn belül valósággá fog válni, 
amit a példabeszéd mond, hogy egyesült erővel minden 
bajt, szemérmetlenséget, minden hatalmat meg lehet törni.

Vegyes hírek.
A temesvári tekintetes ni. kir. pénzügyigazgatósag 

figyelmébe. A temesvári dohánykisárusoktól számos 
panasz érkezett hozzánk, melyek szerint a trafikok 
szaporodása ott ijesztő arányokat ölt s ennélfogva a 
meglevő kisárudák existenciáját veszélyezteti. A távol
ság egyik trafikból a másikig ott gyakran csak 
40—5 0 -6 0 --7 0  lépés, ami tehát teljesen szabályellenes 
dolog, mert hiszen az érvényben levő rendeleteket talán 
respektálni is kellene. A Szen t G yörgy téren és a 
határos Zápolya-utcában és M erényi-utcában  nem 
kevesebb, mint 9 trafik van, amelyek egymáshoz olyan 
közel fekszenek, hogy ez minden törvénynek és mél
tányosságnak csúfjára szolgál. Hiszen mi nagyon jól 
tudjuk, hogy a vidéken miképen folyik a trafikengedé
lyek osztogatása. De olyan veszedelem még sincs egye
bütt, mint Temesváron. Legkevésbbé sem veszik figye
lembe, hogy minden újonnan felállított trafik a többi 
trafikok konzumát apasztja s minthogy ezek a szegény

emberek óriási költségeket kénytelenek fedezni, az állam 
ezen munkásainak létét majdnem lehetetlenné teszik. 
Kérjük tehát a tekintetes temesvári m. kir. pénzügy
igazgatóságot, utasítsa közegeit, hogy jövőre sokkal 
szigorúbban járjanak el újonnan felállítandó elárusító
helyek engedélyezésénél.

Erős szivarok. A dohányzó közönség köréből sokan 
panasszal fordulnak hozzánk amiatt, hogy a Trabuco-, 
Britanika- és gyakran a Regalitas-szivarok olyan erős 
dohányt tartalmaznak, hogy még az erős dohányosnak 
is kellemetlenek. Még pedig ezek a szivarok a fővárosi 
gyárakból valóknak látszanak. Minthogy tudvalevőleg 
a közönség Ízlése ez irányban a legutóbbi időben ala
posan megváltozott, minthogy még a Yirginia-szivarok 
kedvelői sem kívánnak erős szivart, helyes lenne e 
tekintetben változtatásokat eszközölni. Hogy a Regalia 
Mediának olyan nagy a kereslete, noha ezen a szivaron 
semmi különös sincs, ennek épen az a magyarázata, 
hogy olyan dohányosok vásárolják, akik hasonló könnyű 
szivart a trafikokban nem kapnak. Az általunk már 
gyakrabban sürgetett 2 —3 uj fajta könnyebb szivar 
sürgős szükségletet elégítene ki és jelentékeny kereslete 
biztosítva lenne.

Az osztrák dohányjövedék bevásárlásai. Az osztrák 
dohányjövedék beható változtatást szándékozik tenni 
bevásárlási rendszerén a hollandi piacon. Eddig a 
dohányjövedék az általa szükségelt Java- és Sumatra- 
dohányt a nagyobb hollandi kereskedőktől vásárolta oly 
mennyiségben, amennyit az egyes különböző fajtákból 
összeállított eredeti szállítmányok tartalmaztak. Ezentúl 
azonban — hir szerint — az összes eddigi szállítók 
a vásárlásból kizáratnak és a jövedék arra határozta 
el magát, hogy csak egy céggel fog Sumatra- és Java
dohányok szállítására üzleteket kötni. A dohányjövedék 
kifejezett hivatalos nyilatkozata szerint nem az előbbi 
szállítmányok meg nem felelő volta indította a dohány
jövedék igazgatóságát erre a jelentékeny reformra. Sok
kal valószínűbb az a feltevés, hogy az intézkedés okát 
politikai és egyéb körülményekben kell keresni.

Munkásviszonyok az osztrák dohányjövedéknél. „Az 
osztrák dohánymonopólium statisztikai közleményei az 
1907. évben11 cimü hivatalos kiadványból a munkás
viszonyokról a következőket tudjuk meg A dohány
jövedék hatáskörébe tartozó összes hivatalokban az 
1907. év végén összesen 5167 férfimunkás és 34738 
női, összesen tehát 39905 munkás volt alkalmazva. 
Ebből a dohánygyárakra esett 38337 munkaerő (4589 
munkás és 33748 munkásnö), a dohánybeváltó hivata
lokra 1392 (434 munkás és 958 munkásnőj és a dohány
raktára 176 (144 munkás és 32 munkásnö.) Az állandó 
munkások csoportjába tartozott 4287 munkás és 33377 
nő, mig 880 férfi és 1361 nő, akik csupán átmeneti 
munkára vétettek fel, nem voltak állandó szolgálati 
viszonyban.

A francia dohányegyedárusági bizottságot kormánya 
utasította, hogy 350a 00 kg. kaukázusi dohányt vásárol
jon. Ha a vizsgálat 5%-nál nagyobb mennyiségű ilyen 
dohánynak a vegyitését fogja beigazolni, akkor a bizott-
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Ságnak bizonyos ármérséklés engedélyezendő. A kauká
zusi dohány szállításának 1909. december 31-ig befe
jezve kell lennie és a marseillei tranzit raktárba be- 
szállittatnia.

Egyptom cigaretta és dohány forgalmát az el
múlt évre értéke szerint megállapították. Az adatok a
következők: J907. igos.

ért. egyptomi fontokban
Behozatal dohányban és szivarban 716.207 860.542 
Cigaretták kivitele ............. .. ... 393.509 364977

Mig Egyptom behozatala dohány és szivar tekin
tetében az elmúlt évben jelentékenyen emelkedett, a 
cigaretta export újabb csökkenést mutat. Kitűnik ebből, 
hogy az egyptomi cigarettaipar mennyire rá volt utalva 
a német piacra és hogy ennek hiánya a más országokba 
való kivitellel nem tüntethető el. Minthogy egy egyp
tomi font értéke 21 márka, a kereskedelmi budget 
csökkenése nagyon érezhető. 103.235 egyptomi fonttal 
több dohányt hoztak be, ami a belföldi forgalom javára 
írandó. Ugylátszik, hogy Egyptomban a dohány élvezete 
a benlakók körében a hasisszivás hatósági üldözése 
folytán tetemesen növekszik.

Dohányimport Spanyolországban. Hollandia madridi 
követe kereskedelmi jelentésében erre vonatkozólag a 
a következőket közli: A spanyolországi dohányimport
nál érdekeltek figyelme arra a körülményre irányítandó) 
hogy az állami dohányegyedáruság ebben az országban 
egy társaságnak a „Compania Arrendataria de Tabac- 
cos“-nak adatott bérbe, úgy hogy bármely dohányszál-

litás Spanyolországba csupán ennek a társaságnak 
közvetítésével történhetik. Ha tehát dohányt, ha csak 
postacsomagban is spanyol területre bevisznek, akkor a 
társaság fizeti az államnak járó vámot és az árut három 
hónapig a címzett rendelkezésére tartja, aki a vám 
(regalia) megfizetése, továbbá a társaságnak járó összeg 
lerovása után az árut átveheti. Három hónap letelte 
után az árukat az „Arrendataria Compania" „elévült
nek" nyilvánítja és eladja.

Cigarettahüvelyek u. n. meglepetésekkel. Orosz
országban az a szokás fejlődött ki, hogy a cigaretta
hüvelyes dobozokhoz csekély értékű ékszereket, kést, 
fogpiszkálót slb. mint úgynevezett „meglepetéseket" 
czomagolnak hozzá, hogy ily módon vásáilásra csábít
sák a közönséget. Az orosz kormány eleinte az ilyen 
ajándékok hozzácsomagolását meg akarta tiltani, de 
később szándékával felhagyott, végre azonban mégis 
kibocsátotta ily értelmű rendeletét, amely 1908. októ
berében lépett életbe. Minthogy a német ipar a kérdéses 
ráadásul szolgáló cikkeket nagy tömegekben szállította 
az orosz cigarettahüvely-gyárosoknak és kereskedőknek, 
ennélfogva a tilalom különösen pedig annak ilyen rövid 
időn belüli hatálybalépése reá nézve nagy veszteséget 
jelentett. A berlini iparkamara emiatt a külügyi hiva
talhoz fordult, amelynek interrenciójára az orosz 
kormány a rendelet hatálybalépését felfüggesztette oly- 
képeu, hogy a „meglepetésekkel" árusított cigaretta
hüvelyeket a gyárosok 1909 január 1-ig, a kereskedők 
pedig 1909 február 1-ig árusíthatják. Ezen idő letelté
vel olyan cigarettahiively-dobozok forgalombahozatala, 
amelyekben bármily más tárgyak vannak — kivéve a 
cigaretták készítéséhez szükséges üvegtömöket s hasonló 
tárgyakat — abszolúte tilos.

fíysde Francéi
a legfinomabb is  legjobb (iga- 

retta-hiWely.
fagyban is  Kicsinyben 
■Kizárólag Kapható:■

in. Honfi Jdzsefné
m. Kit. H iilönlcgességi tőzsdéjében
B udapest, flndrássy-ut 29.
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D e u ts c h e r  T h e il

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIJ&N FftCHER

INHALT : An dió T a b ak k le iu tra fik an te n  dér H aupts tad t.

An die T abakk lein trafikan ten  dér Hauptstadt.
Eino unangenehme Pflicht ist es, dér wir 

entsprechen. Es handelt sich darum den Tabak- 
kleinverschleisser nocli einmal daran zu erinnern, 
dass sowohl ihre Presse wie auch dér Verband 
dór Kleintrafikanten von dér Theilnahme siimmt- 
licher Tabakkleinverschleisser abbiingig sind und 
dass daher sammtliche interessirten Kriifte zusam- 
menwirken iniisscn, soll fiir die arg bedriingte 
Versclileisser in dér That Erspriessliches geschaffen 
werden.

Dér Verband existirt und wifchst sogar an 
Mitgliederzahl an. Das was er in dér kurzen Zeit 
seines Bestandesgeschaffen istimposant zu nemien, 
selbst dann, wenn vorliiuíig die Rosultate auch 
niclit sichtbar sind. Dér Priisident und dér 
ü'esammte Ausschuss des Verbandes leisten ihr 
Mösrlichstes ohne cin weiteres Interessé als das- 
jenige fiir die Berufsgenossen ertriigliche Zustiinde 
zu scliaffen. Was das Blatt betrifí't, verbietet uns 
wolil die Bescheidenheit unser Bemühen in Er- 
wtlhnung zu bringen, zumal ja jeder die Tendenz 
unseres Blattes kenut und jeder weiss, dass wir 
einer dornenvollen Aufgabe entspreclien, indern 
wir niclit ermtiden die Interessen dér Trafikanten 
zu verfechten. Mán sollto nun biliig annehmen, 
dass es in dér Hauptstadt wolil kaum cinen 
Trafikanten gébén wird, dér sich niclit beeilt dem 
Verbande frcudigst beizutreten und als seine 
Pflicht erachten wird, sich im Besitze jenes Blattes 
zu setzen, das ja lediglich fiir ihn Existenz- 
berechtigung hat. Mán sollte meinen, dass jeder 
gerecht. denkendc Tabakverscldeisser es als seine 
heiligsto Pflicht ansehen wird, seine Berufs- 
genossen zum Beitritt beider Institutionen auf- 
zufordorn, schon im Interessé des Selbstuntcr- 
haltungstriebes. Mán sollte glauben, dass dicse 
Arbeitor des Standes, die donnáién vveit woniger 
Rechte besitzen als dér geringste Taglöhner, dass 
dicse weissen tíklaven sioli dem Verbande und

-------------------------------------------- ' V n i l l  ■»»' -------11 ' . f i i  Mi i 1 ll II! L'U ' " " .. i.

— Gemeinsnmes VorgeheH. — Vtrlniíehife NaökHehlan. i fíft
......1 - <-p - ; — —. . , , j i .

• • • ■ ■ 'I  .1 • -i. iiri  •?. O, •
ihrer Presse zumindest insoferno dankbar>erwciaeí)) í 
werden, dass sich fceittoiv. vonp ib.»eij.iiíanschlieSöt 
die geringen Hellev • zu , ojife-ín,*; ŵ lehOr' beidé 
Institutionen zu ihref Erhaltung dringond bediiríVm,.! 
Doch was seben wir?. Wir seben ebien Theil dór 
Tralikanten, wie er in zuwartender Stollung vern 
barrt, darnit seine,- and erén Berufsgenossen Hin
dié gebratenen Kasfanien aus dem Eeuer bolt..: 
Wir seben cinen andern> Tbe-iil-dér- inibíindiseber 
Knecbtschaft die Boitsche: kiis&t womit sie ge-, 
zücbtigt werden, wir sehen, dass ein- Theil die 
Faust in dér Tasche ballt und zarfeig ist--sich 
auf den Gegner zu, stürzeu. Endlichi .sehen- wir 
auch ein solches Tlieilchon eitler Narren, diö 
gerno Véréin spielen und- stolz sind-. auf .ihre-i 
Narrenkappe, selbst, dann, , wenn íie-ihren: Berufs
genossen dadurch sebaden, Wie* gesagt.r es.. ist; 
ciné unangenehme Pflicht dór; wir unfe uuter-, 
zieben, indem wir einmal jejio Feliler riicksiohtslos 
ofíenbaren, die dér Borufsklasse. dér Trafikanten 
anhaften. Indem wif dies. tbun, wollen wir auch 
die Konsequenzen nicbt versebweigon,- dió ein 
derartiges Zcrs.plittefn dér Krafte-zűr Fo'ge habén 
künntc, auf die Gcfb.hr hin, auch Missverstilnd- 
nissen zu begegnen, dió wir jedooh niclit benb* 
siclitigon. ,

Wenn die Tabakklcin t ráfi kantenetwa glauben, 
dass es geniigt, wenn ein TheiJ; von ilmen im 
Interessé Aller Zeit, Miibe mid Arbeit opfert uni 
gcsUndoré Verhiiltnisse herbeizufü-bren als die 
bestehenden sind, dann -irren sie sich- gewaltig. 
Und wenn die neugierig gowordenen Indolenten, 
odor Fernstebenden fragen, was gescjiehen könnte, 
wenn alles was sicli- derirfálen Svtirm fiir den 
Bérűt' dér Trafikanten ■ einsetzt, műdé werden 
sollte, weil endlicb alles Seine-Grenze habon mttss, 
so können wir nur Ve ŝichthív, ddss inr Verláufe 
selír kurzor Zeit das Hchick^al silmmtlichor 
Trafikanten sich sebr zum, Schlimmon . wonden 
wtírde. Wir wollen Jveine 1'nglüpkíproi’eteii,«ein, 
miissen aber leider auch., deneai, din beütő awl
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hohem Rosse gitzen und glauben, dass es immer 
so bleiben wird, diesen Wahn nehmen. Die 
Zukunft kennt nur einen Verschleisserstand mit 
gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Wird 
keine Institution vorhanden sein, welche die 
Rechte und Pflichten sfimmtlicher Verschleisser 
mit allén erlaubten Mitteln versieht, dann werden 
die Verschleisser in dér Hauptstadt so wild wachsen 
wie dermalen in dér Provinz, wo beinahe jedes 
Haus seine Trafik hat, dann werden die Ver
schleisser aber auch die Macht des Grossver- 
schleisses kennen lemen, wie sie es dermalen 
kaum ahnen. Zum grossen Theil wird ja auch 
noch heute das Trafikwesen als ein überflüssiges 
Möbl angesehen und wenn die Trafikanten selber 
dies durch ihr Verhalten bestüttigen, so kann es 
dahin kommen, dass Tabak, Zigarren und 
Zigaretten bloss Nebnnartikel werden, nun und 
in diesem Fal le hat auch das Berufsmassige über- 
haupt aufgehört.

Wir erachten es daher für dringend not- 
wendig, es allén Trafikanten ans Herz zu légén, 
Alles aufzubieten damit ihr Verband und ihre 
Presse, alsó ihre einzigen Kampfesmittel sich 
eines gedeihlichen Aufschwunges erfreuen können. 
Wenn dér letzte Handlanger sich für dériéi 
Zwecke, die sein Leben bedingen, einige Heller 
wöchentlich vöm Munde absparen kann, um 
wieviel mehr müsste dies eine Berufsklasse tliun, 
die gemass ihres Abhangigkeitsverhaltnisses, ohne- 
hin mundtot ist. Das „Sein oder Nichtsein“ 
nicht nur dér Gesammtheit dér Trafikanten, son- 
dern jedes einzelnen derselben, liegt in ihrer 
Hand. Wer in frivoler Weise durch Gleichgiltig- 
keit oder andérén Manieren an dér Branche sich 
versündigt, dér wird die Konsequenzen auch 
selber zu tragen habén, denn hier ist von einer 
Interessen-Gemeinschaft die Rede, die jedes Ein
zelnen Interessé bilden. Wir glauben somit ge- 
nügend verstanden zu werden.

Gemeinsames Vorgehen.
Bekanntlich sind es die Nebenartikel, welche dem 

Tabaktrafikanten den eigentlichen Nutzen bringen, 
welchen er in seiner Tabaktrafik erzielt. Es ist traurig, 
dass es so ist, aber es ist dies eine Thatsache, die 
nicht geleugnet werden kann Denn am Ende könnte 
mán ja verlangen, dass das Finanzministerium einen 
Geschüftsunternehmer, dér seine Fabrikate in Verschleiss 
nimmt, ihn auch derart schadlos halt, dass er nebst

seinen Kosten die er zu tragen hat, auch einen Ver- 
dienst für seine Mühe aufzuweisen habé. Das ist aber 
fást in gar keiner Tabaktrafik dér Fali. Die Neben
artikel müssen den eigentlichen Nutzen bringen.

Leider wird dieses so hochwichtige Fach, von 
Seite dér Trafikanten nur sehr wenig ausgenützt. Dér 
Trafikant ist derjenige dér einen neuen Altikel einführt, 
dér ihn alsdann auf Láger halt, durch Investitionen, 
Mühe und Arbeit ihn eine Verbreitung sichert und den 
Nutzen zieht eigentlich dér Fabrikant selber ein, zumal 
dem Trafikanten nur ein sehr kleiner Bruchtheil ver- 
bleibt und er nur durch die vielen Artikel die er zu 
verkaufen gezwungen ist, seinen geringen Nutzen 
erübrigt.

Vor Allém machen wir darauf aufmerksam, dass 
die Fabrikanten von Zigarettenpapier, Zigarettenhülsen, 
Pfeifen, Pfeifenröhre, Papier- und Holzspitze direkt aiíf 
die Tabaktrafik angewiesen sind. Nimmt dér Trafikant 
ihre Waaren nicht im Verschleiss, dann muss dér Fab
rikant seine Fabrik scbliessen. Die genannten Waaren 
sind ausschliesslich dazu geschaffen um in den Trafikén 
verkauft zu werden. Dér Tabakverschleisser ist demnach 
derjenige, welcher dem Fabrikanten diktiren kann und 
nicht umgekehrt.

Und das wollen wir auch erreichen. Das ist es, 
was dér Trafikant als erstes Ziel erstreben muss. So 
wie bisher kann es nicht weiter gehen. Dér Verschleisser 
wird heute als eine Null betrachtet, da dér Fabrikant 
darauf rechnet, dass in den Trafikén seine Waare ver- 
langt wird. Er bearbeitet daher das Publikum mittelst 
seiner Reklame, anstatt Gewicht darauf zu légén, dass 
er den Trafikanten für sich gewinnt Leider sind viele 
Trafikanten so naiv zu glauben, dass ihnen etwas ent- 
geht, wenn sie den betreffenden Artikel nicht auf Láger 
haltén. Wir möchten seben, was zum Beispiel das 
Abadie-Papier beziehungsweise dessen Fabrikant machen 
würde, wenn sfimmtliche Trafikanten dasselbe nicht auf 
Láger haltén wollten. Die Folge würe ganz gewiss, dass 
mán den Trafikanten mehr verdienen liesse und ihn 
überhaupt gute Conditionen bewilligen würde. Und so 
ist es bei sammtlichen Artikeln. Dér Fabrikant muss 
natürlich stolz und unzuganglich sein, wenn er sieht, 
dass mán seinen Artikel habén muss, was ja niemals 
dér Fali ist. Die Nachfrage entsteht wie gesagt nur 
durch die Reklame des Fabrikanten und diesem Umstande 
verdankt dér betreffende Artikel sein Renommée. Denn 
wie viele derartiger Artikel sind dér reinste Schund 
und wie manche andere könnte vermöge seiner Güte 
dér Trafikant dem Consumenten bieten.

Wie bequem es sich die Fabrikanten machen um 
ihren Absatz leicht zu erzielen, ersieht mán "chon 
daraus, dass sie es wagen in den Gross.iafiken ihre 
Depots zu errichten., Sie wissen nümlich ganz gut, dass 
die Grosstrafik ein Fressionsmittel ist, die Waaren abzu- 
setzen und kümmern sich den Teufel um die Trafikanten, 
weil sie recht gut wissen, dass sie auch oh ne dérén 
Wohlwollen zum Ziele gelangen. Ja, es ist fást unbe 
greiflich, dass die 60.000 Trafikén des Landes sich dér-
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art unterjochen und befehligen lassen und dass es bisher 
nocli keinem eingefallen ist, dieses Joch abzuschütteln. 
Denn, wohl gemerkt Tabak, Zigarren und Zigaretten 
sind Monopolartikel des Staates. Vöm Staate muss mán 
sich schon etwas gefallen lassen. Warum aber irgend 
ein obskurer Cigaretteniabrikant in Galizien oder 
anderswo, den Trafikanten seine Waare aufdrangen kann, 
das ist etwas was kein vernttnftiger Mensch zu begreifen 
im Standé ist.

Es erheischt einer dringenden Notwendigkeit, dass 
sich die Trafikanten nach dieser Richtung hin voll- 
stfindig frei machen, das heisst, dass sie gemeinsam 
beschliessen, welche Fabrikate sie auf Láger haltén 
wollen und welche nicht. Fabrikanten, die in ihrer ein- 
gebildeten Grösse den Verschleissern den Brotkorb hoch 
hangén, sollen beseitigt werden. Fabrikanten, welche 
mittelst ihrer Reklame das Publikum heranguiren damit 
sie in den Trafikén lhre Artikel verlangen, sollen eben- 
falls boykotirt werden. Fabrikanten, welche Niederlagen 
bei den Grosstrafiken errichteten sollen ihre Waaren 
íortan nicht mehr in den Kleintrafiken verkaufen können. 
Dagegen sollen all jene Fabrikanten, welche den 
Trafikanten besondere Vortheile bieten, an dér „ver- 
einigten Trafikanten-Liga", welche sich zu diesem Zwecke 
unter Aegide des Trafikanten-Verbandes bilden wird, 
fleissige rührige und energische Verschleisser finden, von 
denen jeder Einzelne sich warm flir dér betrefienden 
Artikel einsetzen wird.

Das ist unser Vorschlag und nachdem wir den- 
selben, wie gesagt fiir sehr dringend haltén, hoffen wir 
auch, dass in sehr kurzer Zeit zűr Wahrheit werden 
wird, was das Sprichwort sagt, dass mit vereinten 
Krftíten jede Kalamitát, jede Miihsal, jede Macht 
gebrochen werden kann.

Vermischte Nachrichten.
An die verehrliche k. u. Finanzdirektion in Temes

vár. Von Seite dér Tabakkleintrafikanten in Temesvár 
kommen uns zahlreiche Klagen zu, denen gemáss, die 
Vermehrung dér Trafikén dórt riesig zunimmt und 
daher die Existenz dér bestehenden Kleintrafiken ernst- 
lich gefáhrdet. Die Entfernung von einer Trafik zűr 
andern ist dórt h&uflg bloss 40—60—60—70 Schritte, 
was alsó ganz ungesetzlich ist, nachdem ja endlich die 
bestehenden Verordnungen respektirt werden miissen. 
Auf den Szt. G yőrgy-tér  und in den angrenzenden 
Zápolya-utca  und M erényi-utca  existiren nicht weni- 
ger, als 9 Trafikén, von denen die Entfernungen von 
dér Nachbartraflk so nahe sind, dass diess allén Ge- 
setzen des Rechtes und dér Billigkeit Hohn spricht. 
Wir wissen ja recht gut, wie es mit dér Ertheilungen 
dér Traflik-Lizenzen in dér Provinz bestellt ist und 
kennen dieses Kapitel zu Genüge. Aber so arg, wie in 
Temesvár, ist es doch nirgend bestellt. Mán beachtet 
nicht im Geringsten, dass jede neu errichtete Trafik 
den Consum dér andern Trafikén schmfllert, und da die

armen Leute riesige Kosten fiir ihre Geschaftslokale 
zu tragen habén, wird jedem dieser Arbeiter des Staates 
das Leben fást unmöglich gemacht. Wir bitten die lobi. 
kön. ung. Finanzdirektion in Temesvár, dass sie ihre 
Organe anweise, in Zukunft weit rigoroser bei dér 
Begutachtung neu zu erriehtender Verschleisstellen 
vorgehe.

Starke Cigarren. Aus Raucherkreisen kommen uns 
Klagen zu, vermöge welcher die Trabuco, Britanica und 
hüufig auch die Regalitas Cigarre derart starken Tabak 
enthalten, dass die Cigarren selbst starken Rauchern 
unbequem werden. Namentlich scheinen es Zigarren aus 
den hauptstádtischen Fabriken zu sein, welche diese 
Eigenschaft aufweisen. Nachdem bekanntlich dér Ge- 
sehmack des Publikuma in den letzten Jahren sich nach 
dieser Richtung hien gründlich geándert hat, nachdem 
die starke Cigarre selbst als Virginer nicht mehr ge- 
wtinscht wird, wáre es angezeigt eine Ánderung in 
dieser Bezihung vorzunehmen. Wenn die Regalia Media 
Cigarre, an dér ja im Grunde genoramen nicht viel 
dran ist, so sehr verlangt wird, geschieht es eben auch 
nur von Seite jener Raucher, die keine Shnlieh leichte 
Sorté im Verschleisse finden. Die von uns öfter urgir- 
ten 2—3 neue Sortén leichter Cigarren thaten eben 
dringend noth und wáre dérén flofter Absatz gesichert.

Die Einkáufe dér österreichischen Tabak-Regie. Die 
österreichische Tabakregie beabsichtigt, eine eingreifende 
Aenderung ihres Einkaufssystems am hollftndischen 
Markte. Das „Allgem. Handelsbl.“ berichtet darüber 
wie folgt: „Bisher hat die genannte Régié die von ihr 
verbrauchten Java- und Sumatra-Tabake von den grös- 
seren hollándischen Handlern gebauít in dem Masse, 
wie sie in den einzelnen, aus den verschiedenen Sortén 
zusammengesetzten Originalpartien enthalten waren. Jetzt 
sollen jedoch allé friiheren Lieferanten von diesen 
Lieferungen ausgeschlossen werden, und die Régié hat 
sich dazu bewegen lassen, nur mit einer Firma Gescháfte 
in Sumatra- und Javatabaken abzuschliessen. Etwaige 
Unzufriedenheit' mit friiheren Lieferungen ist laut aus- 
drücklichen offizielllen Erklárungen den Regieverwaltung 
nicht dér Anlass zu dieser eingreiffenden VerSnderung 
gewesen. Vielmehr muss die Ursache dazu in politischen 
und anderen ErwSgungen gesucht werden.

Von dér österreichischen Tabakregie. (Arbeiterver- 
hftltnisse bei dér Tabakverarbeitung.) Den „Statistischen 
Mitteilungen iiber das österreichische Tabakmonopol im 
Jahre 1907“ ist tiber die Standes- und Dienstverhaltnisse 
dér Arbeiter folgendes zu entnehmen: Bei allén zum 
Dienstbereiche dér Tabakregie gehörigen Aemtern waren 
mit Ende Dezember 1907 zusammen 5167 mannliche 
34738 weibliche, somit im gazén 39905 Arbeitspersonen 
beschftftigt. Hiervon entflelen auf die Tabakíabriken 
38337 Arbeitspersonen (4589 Arbeiter und 33748 Ar- 
beiterinnen), auf die Tabakeinlösungsámter 1392 (434 
Arbeiter und 958 Arbeiterinnen) und auf die Tabak- 
verschleissmagazine 176 (134 Arbeiter und 32 Arbeite- 
rinen). D ér Gruppé dér stándigen Arbeiter gehörten 
4287 aftnnliche und 83377 weibliche Arbeitspersonen
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an( walumd 880.3jmunliche und liö3l weibliche Arbeits- 
personen,. welche, /nur fiir den vorfibergehenden Bedarf 
aufgenommem waven, im nicht stijiidigeii Verhaltnisse.

Aegyptena Zg are lten - und Tabakverkehr ist jetzt 
íiii- das abgelaufone. Jalír dem Wej-te nacb festgestellt. 
Wir bieten nachstehend die .Zalilen :

1907. 1908.
W ert in Sgyptischen Pfunden

Einfuhr v. Tabak, TumbekiU. Zígarréu 716.207 860.542 
Ansfubr vön Zigaretten . . . . . A .  393.509 364.977

Wáhrenű die Einfuhr Aegysptens an Tabak und 
Zigarren im veVíiossenen Jalu’e betrachtlich gestiegen 
ist, hat- dér Zigarettenexport eine weitere Einbusse er- 
litten. Darin zeigt sich. wíe stark die agyptische Ziga- 
rettenindustrie nuí den deutsclien' Markt angewiesen 
war und dass dér Ausfall au’í  diesem ö-ebiete in ande- 
ren Líludern nicht wettgemaoht wéfden konnte. Da ein 
ügyptisches Pfund ^-21 M ist, ist "dér Ausfall fiir das 
Handelsbiidget des .Nillandes sehr fiihíbar. Die Mehr- 
einfdlH' an Tabaken von 103.235 >agypt Pfdv kam bei 
dem vermindérten Zigarettenexport natürlicli dem inneren 
Konsum zugute. Es scbeint, dass iii Aegpten dér Tabak- 
genuss dér -eimheimisohen Bevölkerung infoige dér 
behördllchén Unterdrtickung deS Haschiscbraucheus 
wéseritlichiwftchst.

Vefkauf von Zigarettenhiilsen mit sog. Ucber- 
raschungieit fn'Rus&land. In Russlapd bat sicli vielfaeli 
die Uebung lierausgebildet, den Schachteln mit Zigaretten- 
hülsen geringwertige Scbmucksacíien, Messer, Zahn- 
stocher usw. ais sog. „Ueberraschuíigen" beizufiigen, um 
znm Kauf derartiger Paekungen anzúreizen. Die russische 
Regierung batte ein Yerbot solchfír Beilagen in Aus- 
sieht genommen, es spater wieder aufgegeben, schliesslich 
aber doch erlassen und zwar ist es im Október 1908 in 
Kraft getreten, Da die deutsclie Industrie die traglichen 
Zugabeartikel in grosSen Mengen an die russischen 
Zigarettenhülsen-Fabiikanten und Handler geliefert hat, 
feo bedeutete íür sie das Verbot und namentlicb seine 
kurzfristige Inkraftsetzung, einen grossen Schaden. Die 
Handelskammer zu -Berlin batte síeli behuf's Abwehr 
desselben an das Auswartige Amt gewandt und hat nun- 
mehr von diesem dén Bescheid erhalten, dass die 
russische Regierung wenigstens die Frist íür das Inkraft- 
treten des Verbots verlttngert hatf und zwar ist dér 
Verkauf ven Zigarettenhlilsen mit beigefügten „Ueber- 
rascbungen11 fiir die Fabrikanten <jler Hiilsen bis zum 
1. Januar 1009 a. St., für die Handler mit Hülsen bis 
zum 1. Február 1909 a. St. gestáttet worden. Nacb 
Ablauf dicsér F ris t fát dér Verkáuf vor Zigaretten- 
hülsen-Schachteln, delien irgendwebclie Gegenstande — 
ausser den zűr Herstellung dér Zigaretten dienenden 
(glásernen Stopfern und dergl.) — gftnzlich verboten

Einfuhr von Tabak in Spanien.Der niederlandiscbe 
öesandte in Madiid sehreibt bierüber in Handelsbe- 
ricbten Folgendes: Die Anfmerksamkeit dér bei dér 
Einfuhr won Tabak in Spanien Interessenten sei auf 
den Urastand gelenkt, dass das staatliche Tabaksmono- 
pol in diesem Lande an eine Gesellschaft, die „Com- 
pania Arrendantaria de Tabaccos" verpachtet ist, so 
dass allé Einfuhr des Handels in Tabak nur durch 
Vermittlung dieser Gesellschaft geschehen kann. Wird 
daher Tabak,-mid wenn auch nur ■durch Postpaket, in 
das epanische Grundgebiet eingeführt, so zahlt die 
genannte Gesellsehaít den. an den Staat schuldigen 
Zoli und hűlt die Ware drei Monat zűr Verfügung des

Adressanten, welcher nacb Zahlung des Zolles („Regalia") 
und dér dér Gesellschaft schuldigen Summe, die Ware 
in Emptang nelimen kann. Nacb ablauf von drei Monaten 
werden die Artikel durch die „Compania Arrendantaria" 
fiir „verfallen" erkliirt und verkauft.

Vöm Tabakschmuggel. Die „N.-Y. St.-Ztg.“ sehreibt: 
In den Regierungsspeiciiern sind 1000 Pfund Tabak zűr 
Untersuchung durch die Zollbehörden mit Beschlag 
belegt worden. Dér Tabak wurde, in fönt Körben ver- 
packt, auf den Piers dér Hamburg-Amerika-Linie in 
Hoboken aufgefunden. Die Körbe waren an Bord des 
Dampfers ..Amerika" als Passagiergut von Európa 
herübergekommen. Es kommt vor, dass Koffer und 
Kisten, in welclien zollpílichtige Gegenstande enthalten 
sind, auf den Piers lieg< n bleiben, um einen Zeifpunkt 
zűr Abholung abzuwarten, in welcliem die Zollbf-hörden 
nicht so sebarf aufpassen. Die Hilfs-Hafenauiseher Wil- 
liam Morrison und William Tierney entdeckten die 
Körbe auf dem Pier und fanden bei naherer Unt.er- 
sucliung den Tabak. Die Körbe waren als Eigentum 
eines Mannes bezeiclinet, welcher als Passagier auf dér 
„Amerika" angekommen war, dér aber, wie die Beamten 
festgestellt habén, zweifellos nicbts mit einem Schmuggel- 
versuch zu tun batte. Nacb Angabe dér Zollbehörden 
gébén die Schmuggler folgendermassen vor: Die Waren 
werden unter dem Namen eines Passagiers, welcher 
nicbts davon weiss. an Bord eines Dampfers gebracht. 
Wenn alles gut geht, stellt sicli jener Mann, welcher 
den Namen des Passagiers missbraucht hat, unter An
gabe des falschen Namens ein und nimmt die Waren 
mit sicli. Geht jedocli vorlier irgend etwas scliiet, so 
kann dér eigentliclie Schmuggler kaum ermittelt werden, 
da er sicli den Namen eines zweifellos Unbeteiligten 
zugelegt batte. Dér Wert des beschlagnahmten Tabaks 
wird auf 4-85 Dollár pro Pfund angegeben.
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Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a Magy. 

Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték 
(XXIII. sorsjáték) 6. osztályának húzásai 
folyó évi március hó 24-töl április hó 
21-íg tartatnak meg, még pedig a követ
kező napokon:
március: 24 , 26, 27 , 29, 30, 31, 
április: 2, 3, 5, G, 7, 8, 10, 13, 14, 

15, 16, 17, 2 1 -én.
A húzások mindig délelőtt 1/a9 órakor 

kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző 
hatóság és királyi közjegyző telenlétében 
nyilvánosan történnek a M. Kir. Szab. 
Osztálysorsjáték huzási termében A sors
jegyeknek a 6. osztályra való megújítása 
a játékterv szerint, minden igény külön
beni elvesztésnek terhe alatt 1909. évi 
március hó 17-ig eszközlendő.

Budapest, 1909. évi március hó 7-én. 
Magyar Királyi Szabadalmazott 
Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Lukács Ilaaay,
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