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Előző cikkemben érdeme szerint méltattam a m. 
dohánykisárusok országos szakosztályának alattomos és 
kétszinii eljárását. Most rá akarok mutatni ennek a 
perfid eljárásnak tulajdonképeni rugóira.

Aki nem lát bele mélyebben a dolog lejtekébe, az 
ezt az eljárást megmagyarázhatatlannak fogja találn i; 
de a rejtély kulcsát azonnal megtaláljuk, ha nyitott 
szemmel kissé mélyebben pillantunk a kulisszák mögé.

Tudnunk kell mindenekelőtt, hogy a m. dohány
kisárusok országos szakosztálya semmi más, mint a 
dohánynsgyárusok által néhány lekötött kisárus segélyé
vel a hatóságok, a sajtó és a dohánykisárusok félre
vezetésére létesített érdekszövetség. Ez a szakosztály 
tisztán a dohánynagyárusok kreatúrája, mely úgy táncol, 
amint Sopronyi ur és társai fütyülnek. Ennek a szak
osztálynak absolute nincsen semmiféle önálló hatásköre, 
hanem ha a hatóságok vagy a nyilvánosság előtt jelent
kezik, semmi egyéb, mint egy közönséges automata, 
melyet rejtekhelyből a nagytrafikosok dirigálnak. Jellemző 
különben erre a szakosztályra, hogy négy évi fenállása 
óta solia még közgyűlést nem tartott és választmányi 
gyűlést is csak az esetben tart, ha a nagytrafikosoktól 
erre nézve az utasítást megkapja.

Nos hát ez a szakosztály felkínálta magát a 
szövetségünkkel való egyesülésre, és én az egyesülés 
eszméjét örömmel fogadtam ; mert habár szövetségünk 
az egyesülés folytán alig szaporodott volna 10—15 tag
gal, de én, az ügy érdekében minden egyes dohány- 
kisárus csatlakozását nyereségnek és örvendetes jelen
ségnek tartottam. I)e különösen abból a szempontból 
tartottam volna üdvösnek az egyesülést, hogy ily módon 
a szakosztály megszűnvén, ennek kétszínű és tisztán 
félrevezetésre alapított szereplése is véget ért volna.

Hanem a szakosztály az utolsó pillanatban meg
gondolta a dolgot és nyilvános felkinálkozását meg
hazudtolva, visszamenekült a nagytrafikosok ölelő 
karjai közé.

Ennek a Rückwartskonzentrirungnak a magyará
zata a következő.

Ösmeri minden doliánykisárus azt a memorandu
mot, melyet a nagygyűlés egyhangúlag elfogadott és 
melyet egy impozáns küldöttség a miniszterelnöknek 
átnyújtott. Ebben a memorandumban arra fektettük a 
legnagyobb súlyt, hogy a nagytőzsdékkel kapcsolatos 
kisárndák, melyek megélhetésünket a legnagyobb mérv
ben veszélyeztetik, szüntessenek meg. A memorandum 
benyújtása után illetékes helyen azt az információt 
szereztem, hogy ezen kérelmünk teljesítése nagy nehéz
ségekbe ütközik, amennyiben a nagyárusok kistőzsdéik 
megszüntetéséért jelentékeny kárpótlást igényelnek és 
ez nagy terhet róna az államkincstárra,

Ennek tudomásul vétele után több előkelő pénz
intézettel történt megállapodás után újabb beadványt 
intéztem a pénzügyminisztériumhoz, melyben előterjesz
tettem, hogy elsőrangú pénzintézetek hajlandók a dohány- 
nagybani elárusitást a jelenlegi jutalék mellett átvenni, 
sőt a fővárosban saját költségükön központi dohány
raktárt is állítanának tel és tartanának fen, és igy a 
nagyárudákkal kapcsolatos kisárudák megszüntetése 
mellett, a nagybani elárusitás nem okozna újabb költ
ségeket, sőt a központi dohányraktár felállítása folytán 
az államkincstár ez utón még évi 50—50.000 korona 
megtakarítást érne el.

Erről az előterjesztésről a szakosztály csak akkor 
értesült, midőn ismeretes felhívását hivatalos lapjában 
már közzététette. Tehát addig, mig nem ismerte ezt az 
előterjesztést, készséggel felkínálta az egyesülést; de 
mihelyt tudomást szerzett erről az előterjesztésről, 
azonnal megretirált és mit sem akart többé tudni az 
egyesülésről.
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Hogyis egyesülhetett volna ilyen körülmények 
között a szakosztály velünk, rebelisekkel, akik egye
nesen a nagytrafikosok bőrére utaztunk. Mert hiszen 
nekik bliktri a kistraíikosok vergődése, szenvedése és 
nyomorgása, csak a „szegény“ nagytrafikosok bőrét 
féltik; azoknak az érdekeért még a nyilvános meg
hurcoltatásnak is szivesen kiteszik magukat; mert a 
nagytrafikosok az ö mindenük, az ő atya ur istenük, az 
ő imádott bálványuk. Vigye az ördög valamennyi kis- 
trafikost, csak a szánandó nagytrafikosokat ne merje 
senki ujjal sem érinteni.

íme igy fest az a szakosztály a maga igaz mi
voltában !

Annak idejében, mikor memorandumunkat benyúj
tottuk, ennek a szakosztálynak a lapja volt az, mely 
azt lekicsinyelte, kigunyolta és hatását gyengíteni igye
kezett. Csupán csak azért, mert vannak benne egyes 
pontok, melyek a nagytrafikos érdekeire nézve sérel
mesek lehetnek. Ugyancsak lebecsülte lapjuk minden a 
dohánykisárusok érdekében tett további lépéseinket; 
mozgalmunkat nevetség tárgyává igyekezett tenni és 
mindenütt kerékkötőnek állott utunkba, ahol arról volt 
szó, hogy a dohánykisárusok bajain valamit lendítsünk. 
Mindezt ismét csak azért, mert mozgalmunkban a nagy- 
trafikos érdekeit látta veszélyeztetve.

Pedig mi tulajdonképen sohasem voltunk ellen
ségei a tisztességes nagytrafikusoknak. Én a magam 
részéről pedig személyesen nem ismerem egyiket se, 
kivéve az V. kerületit. Erről pedig minden kerületbeli 
kartársam csak a legjobbat mondhatja. Ennek a dohány
tőzsdének a vezetője derék, tisztességes, korrekt ember, 
ki valamennyi kerületbeli dohánykisárus szimpátiáját, 
tiszteletét és ragaszkodását a legnagyobb mértékben 
kiérdemelte. Rólunk tehát csak a legcudarabb rossz- 
indulat állíthatja, hogy személyek ellen harcolunk. Ez 
aljas rágalom. A mi mozgalmunk egyedül és kizárólag 
csak arra irányul, hogy a nyomorgó dohánykisárusok 
bajain segítsünk. Hogy küzdelmünknél még a nagy- 
dohányárusok magánérdekeire is figyelemmel voltunk, 
legeklatánsabb bizonyítékot nyújt azon körülmény, hogy 
a memorandum átnyujtása alkalmával Wekerle miniszter- 
elnök előtt is hangsúlyoztuk, hogy méltányosnak találnók, 
ha az államkincstár a dohánynagyárusokat, kistőzsdéik 
megszüntetése esetén, megfelelő rekompenzációval kár
talanítaná.

A mi eljárásunk tehát mindenkor loyalis volt, 
tisztességes keretekben mozgott és nem kívánta soha 
senkinek sem az anyagi romlását.

Természtes azonban, hogy akkor, midőn látjuk 
hogy célunkat ebben a keretben elérni nem tudjuk, 
minthogy ránk nézve végre csak az lehet a fontos, 
hogy 1200 dohánykisárust kiragadjunk a nyomorból, ha 
máskép ez nem sikerülhet, nem lehetünk tekintettel 
arra, hogy 10 vagyonos és anyagi javakban duslakodó 
nagyárus érdekeivel.összeütközésbe ne kerüljünk. Mikor 
a kérdés oda éleződik ki, hogy vagy marad tovább a 
jelenlegi helyzet és mig 10 nagyárus tobzódik a jólét
ben, 1200 kisárus a mindennapi kenyeret sem bírja

megkeresni; vagy pedig ez a 10 nagyárus, kik vagyoni 
helyzetüknél fogva, úgyis előnyös körülmények között 
élnek, némi hátránya folytán a szenvedő és nyomorgó 
1200 kisárus tűrhető megélhetéshez jusson: akkor mi 
nem habozhatunk egy percig sem és minden erőnkből 
az utóbbi eshetőség bekövetkezóseért fogunk minden 
erőnkkel síkra szállani.

Hanem, hogy működésűnk eredménye a szakosztály 
által többé veszélyeztethető ne legyen, felszólítjuk ezen
nel annak vezetőségét, hogy a szakosztály feloszlatása 
iránt a szükséges lépéseket haladéktalanul megtenni el 
ne mulaszszák; mert külömben fogunk utat és módot 
találni, hogy ez vagy hatósági beavatkozással fogana- 
tositassék, vagy pedig egyébként szereplése a kellő 
világitásba kerüljön a nyilvánosság elé és lehetetlenné 
váljék, hogy kétszínű szereplésével továbbra is veszé
lyeztesse a dohánykisárusok igazi érdekeit.

M ihály fa lv y  István.

l^ell-e qualifikáció a dohánijalárusitáshoz?
A fenti kérdés elolvasásakor a legtöbb ember 

maliciózusan fog mosolyogni? Miféle nevetséges kérdés 
olyan áru elárusítóitól, akik az egész országban egy 
árban kénytelenek árulni bármily jó, vagy rossz helyen 
is az árut, qualifikációt követelni nem lehet.

S mi mégis azt mondjuk, hogy igenis kell. Ezalatt 
nem azt értjük, hogy tán azoknak, kik dohányárusokká 
lesznek, három tanulási, évre volna szükségük.

Óh nem! De azt is beláthatja mindenki, hogy az 
elárusitás, úgy amint ma történik, tisztán automataszel ii, 
ahol a vevő megmondja, minő lajtáju szivart akar, azt 
szó nélkül átadják neki s a vevő mehet. Van itt a 
fővárosban néhány nagyobb kisáruda, ahol ilyen érte
lemben történik az elárusitás.

Fájdalom, a legtöbb árus azt hiszi, hogy miután 
egyedárusági cikk, azt egyáltalában kínálni nem kell, 
csak az érte járó összeget seperjük be s ezzel eleget 
tettünk hivatásunknak. Ezt az indolenciát már annyira 
viszik nálunk, hogy az idegenek, kik nálunk megfordul
nak, nem tudnak hová lenni csodálatukban. Gyakran 
látjuk, hogy az elárusító hölgy, ha vevő jön üzletébe, 
fel sem kel, ülve marad és egykedvűséggel teszi be a 
pár fillért, mit az áruért nyújtanak, vagy hogy az áru
dában lévő úr szivarozik, avagy pipál s a vevő arcába 
fújja a füstöt, szintén nem tartozik a ritkább esetek 
közé. Ezen dolgok meghallgatása tán kellemetlen az ille
tőknek, de kérdésünk megoldásához tartozik.

Mindenekelőtt illetékes helyen azon kell lenni 
árudái engedélyek kiadásánál, hogy csakis olyanok kap
hassanak engedélyt, kiknél előreláthatólag megvan a 
garancia arra nézve, miszeiint úgy a publikummal való 
bánásmóddal, mint magával az áru minőségével tisztában 
vannak, hogy esetleg vevőiknek mindenben felvilágosí
tással szolgáljanak. Nem helyes, hogy a dohányelárusitást 
főleg olyanoknak engedélyezik, kiknek némi segélyt
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akarnak ezzel adni Üzlet és humanitás e kettő nagyon 
nehezen egyeztethető össze.

Ha néha ilyen eset elő is fordul nem szabad ezért 
magának az eláru-dtásnak szenvedni. A legjobb akaratot 
és tudást, amit a gyártásra fordítanak, a rossz és tu
datlan elárusító semmivé tehet.

Kell-e tehát qualifikáció az elárusitáshoz ? Termé
szetes, hogy kell s ennek legfőképpen abban kell állani, 
miszerint nagyárusi engedélyt csak kereskedőnek, hiva
talnoknak vagy nyugdíjazott katonáknak kell adni, míg 
kisárusi engedélyt olyan asszonyoknak, leányoknak vagy 
férfiaknak, akiknek vagy már volt üzletük, vagy egy 
üzletben mint elárusítók működtek. Megengedhető, hogy 
esetleg ha nem működött az illető ilyen téren, tartson 
maga mellett esetleg egy embert, aki az elárusitás tech
nikájával tisztában van.

Beláthatja mindenki, miszerint egy volt ballerina, 
pallér, vagy egy öreg ur kiérdemesült gazdasszonya 
erre nem képes Pedig van a fővárosban több olyan 
dohányárus, aki az elárusitásra inkább káros mint hasznos 
befolyást gyakorol.

Minden téren óriási a fellendülés s igy az utóbbi 
két évtized óta a dohánymonopólium körében is. Csak 
a dohányáruk elárusitása mászik lassan előre, hogy ha 
mégis történik némi újítás, ezt némiképen a mi beavat
kozásunknak is lehet köszönni. Cikkünk célja az volt, 
hogy illetékes helyen a figyelmet felhívjuk arra a körül
ményre, miszerint nemcsak szépen berendezett helyiség, 
de ahoz értő emberek is kellenek a dohányegyedáruság 
cikkeinek elárusitásához.

Vegyes hírek.
Tillmann kir. tanácsos az erzsébetvárosi dohánygyár 

igazgatója benyújtotta nyugdíjaztatása iránti kérvényét 
és május 1-én már el is hagyta állását. Pillmann több 
mint negyven éves igen tevékeny és eredményes tevé
kenységre tekint vissza, melyből majdnem egy negyed- 
századot töltött az igen jelentékeny erzsébetvárosi 
dohánygyár élén. Összes tisztviselői és munkásai tiszte
letétől és szeretetétől kisérve vonul vissza Tillmann 
igazgató hasznos tevékenységének színhelyéről a jól 
megérdemelt nyugalomba. Őszintén kívánjuk, hogy ezt 
még hosszú éveken keresztül állandó egészségben és 
teljes megelégedéssel tülthesse el.

Két uj monopólium Ausztriában úgy a gyújtót, 
mint a cigaretta papirt monopol tárgyává akarják tenni. 
Azonban ezen terv realizálása mindenesetre még csak 
évek múltán várható. Annyi azonban bizonyos, hogy az 
előmunkálatok már meglehetősen előhaladtak. Nálunk 
természetesen a terv megvalósítása szintén maga után 
vonná a gyufa és cigaretta papir monopolizálását. Magyar- 
országon ez annál könnyebben volna keresztülvihető, 
mert ezen ágbeli iparunk még igen jelentéktelen és igy 
a létező gyárak megváltása nem okozna különös nehéz
ségeket.

Havanna szivarok. A dohányárudákban forgalomba 
kerülő havanna szivarok majdnem kivétel nélkül fé:eg- 
rágások által vannak megtámadva, mi alapos vizsgálat 
után könnyen megállapítható. Ajánlatos volna, ha ezen 
szivarok átvételük alkalmával alapos vizsgálat alá vétet
nének. Miután ezen szivarok vevői a hiányokat csak 
később veszik észre, ez a körülmény sok reklamációra 
és panaszra ad okot és a dohányárusok természetesen 
nincsenek abban a helyzetben, hogy a panaszokat orvo
solhatnék. Sőt a különlegességi tőzsdékben is gyakran 
fordulnak elő hasonló hiányok a havanna szivaroknál 
és nem ritkán élő rovarok is fordulnak elő a szivarok
ban, melyek a fedlapokat is teljesen átrágják és tönkre
teszik. Hogy aztán azok az élősdiek gyakran épen a 
legdrágább fajokat támadják meg, az már csak jó Ízlé
sükre vall.

A dohánytözsdék szaporítása. Még most is állandóan 
szaporítják a dohánykisárudákat és egyetlen trafikos 
sincsen biztosítva arról, hogy egy napon arra ébred, 
hogy szomszédságában egy uj trafik nyílott és ö nyo
morúságos keresetének felét elveszítette. Ha nálunk egy 
úgynevezett nagy urnák úgy tetszik (és melyik urnák 
nem tetszik ez nálunk) hogy lerázza a tolakodókat 
nyakáról, könnyű szerrel kiprotegal neki egy dohány- 
elárusitási engedélyt. így aztán a trafikok gomba módra 
szaporodnak, holott a régi trafikosok megélhetése napról- 
napra súlyosabbá válik. Hogy ez az eljárás mennyire 
igazságtalan és méltánytalan, azzal azonbau az ördög 
sem törődik. Éhez járul még, hogy a régi trafikosok, 
kik ilyen kellemes szomszédokkal lesznek szerencséltetve, 
három éven át, dacára annak, hogy forgalmuk jelenté
kenyen raegapad, továbbra is — a régi tözsbért fizetik- 
Ennek azonban csak maguk a dohánykisárusok az okai, 
mert dacára annak, hogy amúgy is nyomorúságos meg
élhetésük, sőt befektetett tőkéjük is állandóan veszély
ben forog eme méltánytalan eljárás által struc módjára 
fejüket a kazalba dugják és se nem látnak, se nem 
hallanak, vagy legalább színlelik, hogy nem tudnak 
semmit sem. így aztán könnyen megesik, hogy egyik a 
másik után pusztul el. Ideje volna, hogy végre jelentő
ségük tudatára ébredve, egyetértő tömörüléssel a fejük 
felett lógó veszedelmet elhárítani igyekeznének.

A közegészségügy érdekében 15 arany jutalom. 
„A Háziorvos" pályadijai. „A Háziorvos" cimii népszerű 
közegészségügyi folyóirat, mely rohamosan hódította meg 
a művelt magyar közönséget, újabban ismét fényes tanu- 
jelét adta annak, hogy csakugyan hivatott képviselője 
a — valljuk be őszintén — meglehetősen elhanyagolt 
magyar hygienia ügyének, amennyiben nemcsak érdekes 
és változatos tartalmánál fogva, hanem anyagi áldozatok 
árán is, érdeklődést akar kelteni a közegészségügy iránt 
a müveit magyar közönség soraiban. Legutóbbi (májusi) 
számában ugyanis a következő három — egyenként öt 
darab tiz koronás arannyal jutalmazandó — kérdés 
megfejtésére hirdet pályázatot, u. m.: 1. Minő befolyást 
gyakorol az alkohol az egészségre; különös tekintettel 
a serdülő gyermekkorra, s minő módon lehetne azokat 
az alkohol élvezetétől távoltartani? 2. Minő befolyást
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gyakorol a dohányzás az egészségre; különös tekintet
tel a serdülő gyermekkorra és minő módon lehetne 
utóbbiakat a dohányzásról elszoktatni? 3. Hogyan kelt
heti fel a családanya serdülő gyermekeiben a közegész
ségügy iránt való érdeklődést? A pályázat teltételei 
„A Háziorvos1* májusi számában jelentek meg, e helyen 
mint érdekes momentumot csak azt akarjuk kiemelni, 
hogy a harmadik számú kérdésre kizárólagosan csakis 
nők pályázhatnak. A lap májusi száma gazdag tartal
mából felemlítjük: A tatabányai hastyphus-járványról. 
Irta  dr. Fürst Zsigmond. — A szokásos bűntevők. 
(Psychiaterek a büntetőjogban). Irta Székely Vladimír, 
m. kir. államrendőrségi fogalmazó. — Milyen legyen a 
szervi szívbajban szenvedők életmódja? Irta dr. Eich- 
horst J., egyetemi tanár. — A csonttöréssel, ficamodás- 
sal járó balesetek első ellátása. Irta dr. Lobi Vilmos, 
a Budapesti Mentőégyesület főorvosa — A túlságos 
izzadás, annak következményei és gyógykezelése. Irta 
dr. Widder Aladár. — A legfontosabb óvórendszabályok 
fertőző betegségek eseteiben cimü cikkeit. A Tárca 
rovatban Nemes-Keve címen folytatásokban megjelent 
szépirodalmi (hygiénikus) elbeszélés, mely egy magyar 
falusi néptanító misszióját ecseteli, nemkülönben a többi 
hasznos Apróság és a Magyar fürdők és ásványvizek 
leírásának szorozata egyformán érdekessé és változa
tossá teszik a kitűnő lapot. A magunk részéről, mint 
mindig, úgy most is melegen ajánljuk A Háziorvos-t, 
melynek rövid időn belül minden magyar család aszta
lán ott kell lenni. Előfizetési ára egy évre csekély 2 
korona 40 fillér. Mutatványszámot szívesen küld: „A 
Háziorvos** szerkesztősége és kiadóhivatala. Budapest, 
VI., Andrássy-út 27.

Adó- és illetékvisszatéritési iroda. Köztudomású, 
hogy az adózó polgároknak az államkincstárral szem
ben álló érdekei eddig vagy éppen nem, vagy pedig 
drágán és rosszul lett megvédve. Ezen hiányt kívánja 
pótolni a most létesített iroda (Rákóczi-út 17.), mely 1 
korona értesítési dij ellenében egész napon át, ünnep 
és vasárnapokon is, a közönség rendelkezésére áll. 
Minden nap este 0 —7-ig szegényeknek teljesen díjtala
nul ad értesítést,

A szolnoki magyar királyi pénzügyigazgatóságtól.

25009 szám.
“1 .—1909. ”

Árlejtési hirdetmény.
A szolnoki m. kir. pénzügyigazgatóság közhirré 

teszi, hogy a Törökszentmiklóson felállítandó m. kir. 
dohánynagyáruda betöltése céljából ezen pénzügyigaz
gatóságnál 1909. évi junius hó 16 án délelőtt 10 órakor 
Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

Ezen uj nagyárudához utalandó dohánykisárusok 
száma: 65 — s ezek 1907. évi nyers forgalma 94215 
korona 06 fillért tett ki. Ajánlat tárgya az eladási dij, 
melyet ajánlat tevő igényel.

Állandó raktáron tartandó 4-000 korona értékű 
készlet és a napi eladásra 8 napi szükségletnek meg
felelő 2000 korona értékű dohányanyag mennyiség 
szerzendő be.

Ajánlat esetén 400 korona bánatpénz készpénzben 
vagy óvadékképen értékpapírok melléklendő vagy vala
mely m. kir. adóhivatalban leteendő.

Az ajánlat 1909. évi junius hó 15 iki déli 12 óráig 
az alantirt pénzügyigazgatóságnak zárt borítékban be
adandó.

Szolnok 1909. május 14 én.
M. kir. pénzügjigazgatóság.

Ujsá.g'eláirnsitási könyv.
19............................................... -....tó i.....................................................  lg.
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Alkotmány 8 «

A. Nap 4 3

A Polgár 4 3

Az Újság 1 0 9

Budapest 5

B u d a p e s te r  T a g l a l t 8 (i

Budapesti Hírlap 1 0 9

Budapesti Napló fi 4

Egyetértés 1 0 8

Esti Újság 2 1 -5

Friss Újság V. 4 
2

V . h 
1 5

P l lg g e t le n  M a g y a r o r s z á g 1 0 9

Kis Újság V. 4
2

V. 8 
1-5

Magyar Estilap 2 1 -5

Magyar Hírlap 8 7

Magyar Nemzet 4 3

Magyarország 1 0 \)

Népszava 0 6

N e u e s  B u d a p e s te r  
A b e n d b la tt 2 1 6

N e u e s  K lo in e s  J o u r n a l 2 1 -5

N e u e s  P e s t e r  J o u r n a l 1 0 ‘.I

N e u e s  P o l i t i s c l ie s  
V o lk e b la t t

V. f> 
4

V. 5 
8

Pester Lloyd 1 2 1 0

P e s t e r  I J o y d  A b e n d b la tt 0 5
Pesti Hírlap 1 0 9
Testi Napló 1 0 9
P o l l t is c h o a  V o lk s b la t t G 5

Uj Hírek 2 1 -5

Uj Lap 2 1’6

Kemény kötésben egy évi használatra: ára 70 fill. 
Kapható: M ih á ly fa lv y  Is tv á n n á l

BUDAPEST, V. kér., Hold-utca 9. sz.
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ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FACHER

IN H A L T : Dér Tnbak-Versclileiss. — Ist eine (íualifikat,iou zum Talmkvemhleisse nothwemlig ? — Vermisclite Nachrichten.

Dér Tabak-Verschleiss.
Wo wir immer un soré Blicko hinwenden, in 

siimmtlichen Staaten wo kein Tabak-Monopol 
cxistirt, steht dér Handel mit Tabak und dessen 
Produkte in hóhér Bliithe. Namentlich das fertige 
Fabrikat, geniesst, wie wir dics in Deutschland 
eehen, von Scite dér Handels-Corporationen jed- 
möglicho Unterstiitzung und Förderung. Und was 
dió Fabrikation betrifft, liegt es ja nur in dessen 
eigenem Interessé sowohl dóm Engros, wie dem 
Detailhandel jede möglicho Förderung zu Theil 
werden zu lásson.

Abor auch in den Monopolstaaten des Aus- 
landes, wird dem Verschloisse dér Tabakprodukte 
dió grösstmöglichste Aufinerksamkeit zugewendet. 
Mán sebe sich nur cinmai dió Tabakkleinver- 
sehleisstellen in Frankreich an, dérén jiihrlichc 
Reinertragnisso sich auí 30 -  40 — 50.000 Francs 
pro Jahr belaufen und manchmal auch dariiber. 
Mán weiss eben, dass dér Verkauf dér Tabak- 
produkto nicht alléin von dér Giite des Fab- 
rikates, sondern auch von einer gewissen Han- 
delskunst abhiingig ist und dass mán durchaus 
den Kunden nicht zumuten darf, er werdo bloss 
darum nach cinem beliebigcn Produkt greiíen, 
weil cs dér Staat fabricirt hat. Wie ganz anders 
liegen die Verhiiltnisse bei uns und in Oesterroich. 
In beiden Staaten verfahrt mán mit dem Handel 
dér fertigen Fabrikate, wie mit einer Steuer- 
Quittung. die dór Staat ausstellt und dió Partéi 
unbedingt oinzulösen hat. Cigarren und Cigaretten 
sind Stouer-Quittungen, die, nach Ansicht dér 
itn Wesen selír veraltetcn beiden Tabak-Monopole, 
cin jcdes Kind einkassieron kaim. Das Ilecht zum 
Verschloisse dér Tabak-Produktc wird natilrlieh 
als óin aul’ Humanismus bcruhender Akt betrachtet 
und die Person, welche dainit Handel trcibt 
keiner besonderen Beaclitung werth gehalton. Jo 
mehr Kinder eine Witlwo besitzt, desto würdiger 
ist sió cinen Tabakverschleias auszuüben. Tiich-

tigkeit, kaufmiinnisches Wissen odor gar lloutine 
wird nicht beansprucht, weil ja die Cigarre dér 
Staat verkauft und dieser so erhaben dasteht, 
dass ein Förderung des Verkaufes odor gar eino 
Roklame, ganz zweck- und wertlos ist. Wie grund- 
ialsch dicse Ansicliten sind, kann jeder beurteilen 
dér selbst Raucher ist und Cigarren oder 
Cigaretten zu kaufen genöligt ist. Er weiss, dass 
er hiiuíig auf das Rauchen ganzlich verzichtet, 
ehe er dazu gebracht werden kann, eino Sorté 
zu consumiren, die nach Goschmack oder Aus- 
schen nicht seinen Beifall findet. Gewöhnlich 
nimmt mán bei den Finanz-Behörden an, dass 
dér Raucher, falls er eine Sorté gar nicht oder 
sehlecht vorfindet, ohno weiteres zu einer anderen 
greift. Das ist nicht riclitig und wenn es ge- 
schieht, dann gesehieht cs auch nur über beson- 
dercs Zűrödén einer sprechgewandten Trafikantin 
oder Verkiiufers.

Die Frage, ob zu dem Verkaufe von Tabak, 
Cigarren und Cigaretten im Kleinen geseliulte 
Leute notwendig sind, ist unbedingt zu bejahen. 
Freilieh braucht darunter nicht verstanden zu 
werden, dass jeder dér sich damit beíasst eine 
Lehrzeit von einigen Jaliren hinter sich zu habén. 
Dagegen muss entschieden die bisberige Ge- 
pdogenheit, als für den Verkauf dér Tabak
produkte sehr sehlecht bezeichnet werden. Denn 
was sehen wir? Leute, die nicht die geringsto 
Vorstellung von dem Wesen des Tabakes und 
dér Cigarre besitzen, gelangen zu einer Traíik- 
Lizenz, ohne, auch nur den Versuch zu maciién 
sich óin wenig um den Gegenstand ilires kiinftigen 
Erwerbes zu kümnicrn. Ohne jegliche Vorkennt- 
nisse, ölnie die Eigenschaft cincs jewei igen Pro- 
duktes zu kennen, ohne zu wissen wer die 
Cigarren oder die Cigarette überhaupt maciit, 
tritt die Verkttuferin in ihr neues Geschiift und 
ist genötigt sich bei ihren Kunden Informationcn 
und Belohrungen zu holen. Gibt es noch einen 
zwoiten Artikel in dér Welt, wo solches möglieh
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ist. Eine tlerartige Sorglosigkeit uin dón Vorkauf 
seines Fabrikates darf sicli nicht cin mai dór 
Staat erlauben.

Um in diescr Hinsiclit praktische, zeit- 
goiniisso und für dón Vortricb dér Fabrikato 
erspriesslicho Zustiinde herbeizufiihren, ist os vor 
Allém notwondig, dass die Finanz-Behördon, bei 
Erteilung dér Lizenz strengstens daruul soheri, 
dass nicht untiiliige Leute zu dem Facho gelangon; 
fernor milssto, nach dem Muster wie cs die Fost 
tinit, jede neuo Trafikantin odor Traíikant, dór 
seino Bofiihigung hiezu nicht naclizuweison ver- 
mag, in einer dér bestelienden grösseron Goschilfte 
oino Zeit láng lemen, damit dér odor die Be- 
treffende nicht als gilnzlicli unwissend die neue 
Trafik betrete.

lm Publikum gibt sicli manchmal eine solch 
wunderliche Ansicbt, nicht selten sogar Miss- 
achtung für die Trafik kund, dass mán sicli 
orstaunt friigt, woher das wohl kommon mag. 
Die Ursachen liegon zum T'lioil in den geschil- 
derten Umstiinden, zum Theil abor aucli in dón 
Qualitatcn dér Menschenklassen zu welchom so 
rnanche Trafikantin odor Traíikant ziihlt. Dodi 
das ist cin gar zu trauriges Ka ni tel. Darüber cin 
andormal.

Ist eine Qualrfikation zum Tabak- 
versclileisse nothwendig f

Wie Viele werdea beim Lesen dieser Frage malitiös 
lacheln! Wie? Zum Verkaufe eines Artikels, dessen 
Preis limitirt ist, dér im ganzen Lande in allén Ver- 
sclileisslokalen gleicli gut oder gleich schleclit ist, zu 
dieser kleinen Arbeitsleistuug sollte eine Qnalifikation 
nöthig sein?

Und vvir antworten trotzdem darauf: Jawolil, sie 
ist nothwendig, wenn darunter aucli nicht verstanden 
ist, dass Derjenige, welchem dér Verschleiss obliegt, 
eine dreijahrige Lehrzeit durchgemacht habén müsse. 
Wir wollen einfach damit sagen, dass mán einer sehr 
irrigen Ansicht isi, wenn mán vermeint, dér Versclileiss, 
wie er heute betrieben wird, wiire íür den Verschleiss 
im Allgemeinen viel werth. Dér Verschleiss, wie er 
heute betrieben wird (natüilich gibt es Ausnahmen), 
gleicht einfach dér Thatigkeit des Automaten. Mán legt 
sein Geld nieder und erlialt die jeweilige Sorté daí'ür, 
das ist Alies. Ja, wir kennen in dér Hauptstadt sogar 
ein sehr grosses Detailgeschaft, wo dér Verschleiss in 
diesem Sinn betrieben wird. Mán beíasst sicli mit dér 
Kunde und seinen Wiinschen fást gar nicht und bedient 
meckauiscb, gleich dem Automaten,

Leider scheinen viele Verschleisser von dér Ansicht 
auszugehen, dass ein Staatsmonopol-Arlikel es nicht 
nothwendig habé, dass mán sicli mehr damit beíasse, 
als das Geld einheben und die Waaren dafür zu ver- 
abreichen. Dieser Unfug ist bei uns derart eingebürgert, 
dass dér FYemde, welcher in eine Tabaktiafik komml, 
vor Staunen hauüg den Kopf schüttelt. Nicht selten 
seben wir hinter dem Pult einen Herrn oder eine Dame 
sitzen, die sich beim Eintritt eines Kaufers gar nicht 
erhebt. und auf einen Gruss gar nicht antworiet. Nicht 
selten seben wir Verkaufer oder Verkiinferinnen ge- 
müthlich eine Pfeife, eine Cigarre oder Cigaretie rauchen, 
wobei dem Kaufer dér Rauch in das Gesicht gebiasen 
wird. Es dürfte gar Manchem unangenelim sein, dass 
wir all das envahnen, leider aber geliören diese Tliat- 
saclien in das Bereicli jener Kritik, die wir eben be- 
mtissigt sind zu erörtern, wollen wir die Frage, welclie 
wir Eingangs gestellt, auch riclitig beantworten.

Nicht oline Absiclit geschieht dies Alles. Vor 
Allém möcbten wir darauf hingewiesen liaben, dass maii 
kompetenten Ortes strenge darauf seben müsste, dass 
nur solche Mádchen, Frauen oder Manner Tabakver- 
sclileiss-Lizenzen erhalten sollen, bei denen sich voraus- 
setzen lasst, dass sie im Umgange mit dem Publikum 
versirt sein werden und dass sie von dem Geschafte, 
welches sie betreiben, zumindest so viel verstehen wer- 
den, dass sie dem Kaufer jegliclien Aufscliluss gébén 
können, welchen er in Bezug dér Gegenstande, die er 
zu kaufen beabsichtigt, bedarf. Es ist eine durcliaus 
grundfalsche Ansicht, wenn mán den Verkauf dér Tabak- 
prodnkte durch Leute bewerkstelligen lasst, denen mán 
eigentlich eine Unterstützung gewahren will. Geschaít 
und Humanitat, die beiden vereinen sich schwer. Wenn 
wirklich humanitiire Griinde ein oder das andermal vor- 
iiegen, um .Temandem eine Ex'stenz zu bieten, so darf 
aber in kehiem Falle dér Verschleiss derselber darunter 
leiden. Die besten und geschicktesten Einrichtungen, 
die mán auf dem Gebiete dér Fabrikation aucli immtr 
vornimnh, vermögen nicht den Schaden zu paralisiren, 
den eine schlechte Geschüftsíiilirung herbeiiiiliren kann.

Ob eiue Qualiíikation zu dem Verschleisse dér 
Tabakfabrikate notliwendig ist? Ganz gewiss! Dieselbe 
hat einfach darin zu bestelien, dass zu dem Grossver- 
sclileisse iiberhaupt keine amleren Leute zugelassen 
werden sollten als Kaufleute, Beamie oder pensionirte 
Militars, wahrend dér Klein verschleiss zumindest in 
Siadten von solchen Madchen, Frauen oder Miinnern 
ausgeübt werden müsste, die entweder sclion ein Han- 
delsgeschaft, betrieben habén, oder in einem solchen 
bedienstet waren, oder die sicli verpilichten, eine solche 
Peison in ihren Dienst zu nolimen. Es ist mehr als 
einleucktend, dass weder eine Balletlanzerin, nocli ein 
Maurerpolier, nocli die Wirtlischafterin irgend eines 
altén iiochgestelUen Herrn zu solchen Geschiitten taugen. 
Und ducii gibt es in dér Hauptstadt viele solche Tabak- 
verschleisser, die ansonsten in amleren Fftchern reclit 
gute Dienste leisten könnten, jedocli für den Verschleiss 
eines staatlichen Monopolartikels elier schadlich als
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nützlicli wirken. Wir leben lieute in einer Zeit, wo auf 
allén Gebieten ein machtiger Fortschritt zu verzeichnen 
ist und aucli das Tabak-Monopol in Ungarn bietet hiefiir 
insoferne den sprecliendsten Beweis, als auí diesem 
Gebiete in den letzten zwei Dezennien riesig viel Fort- 
schrittliolies gesehaften wurde. Nur die Tabaktraíik vvill 
sicli nicht reeht reformiren. Unleugbar ist, dass sie 
iiusserlich dermalen eine ganz andere Gestalt angenommen 
hat wie einst und vindiziren wir uns das Verdienst so 
Manches dazu vermittelst unserer oftenen Kritik beige- 
tragen zu habén. Yielleicht gelingt es uns aucli mass- 
gebenden Ortes davon zu überzeugen, dass mán nicht 
nur schöri eingeriehtete Lokálé zum Verschleisse bedarf, 
sondern auch Versclileisser, die zumindest etwas von 
dem Geschafte verstelien, welches mán ihnen anvertraut.

Vermischte Nachrichten.
Kön. Rath Tillmann, Direktor dér Erzsébetvúroser  

Tabak-Fabrik ist um seine Pensionirung eingekommen 
und hat bereits am 1. Mai seine Stellung verlassen. 
Eine mehr als vierzigjalirige erspriessliche Thíitigkeit 
in diesem Faclie, wovon ungefiüir ein viertel Jahrhun- 
dert aut die Leitung dieser sehr bedeutenden Tabak- 
Fabrik entfallt, hat dér nunmehr in den Ruhestand 
getretene wackere Beamte hinter sicli. Begleitet von 
den Sympathien und dér Werthscliatzuiig dér Beamten 
und Arbeiter dieser Fabiik, verlasst Direktor Tillmann 
die Stiitte seines Schaítens um die wohlverdiente Ruhe 
zu geniessen. Müge er sicli dieser noch viele Jahre in 
dauernder Frische und Gesundheit erfreuen!

Zwei neue Monopolé. Sowolil das Zündhölzclien, 
wie auch das Cigarettenpapier-Monopol solien in Oester- 
reich eingeführt werden. Allerdings ist dér Zeitpunkt 
noch in weiter Férné gerückt, wo an seine Realisirung 
dér beiden Neuerungen gedacht werden kann. Soviel 
steht aber fest, dass die Vorarbeiten dazu, ziemlich 
weit vorgeschritten sind Bei uns in Ungarn würde dies 
selbstverstandlich die gleiche Monopolisirnng nacli sicli 
zielien. Iíier wiire die Einführung umso leichter zu 
bewerkstelligen, als unsere Industrie in dieseu Ariikéin 
ziemlich unbedeutend und die Ablösung vorhandener 
Fabriken dalier keine Schwierigkeiten böte.

Die Vermehrung dér Trafikén. Kein einziger 
Traíikant ist dessen siclier, sclion morgen sein Ein- 
kommen um die Hiilfte geschmiilert zu seben. Wenn es 
iigend einen grossen Herrn geíallt (Und wer ware in 
Ungarn nicht gross gémig um zu protegiren) dann pro- 
tegirt er irgend .Temanden dér gerade die Laune hat 
eine Trafik zu eröffnen und die Trafik ist auch sclion 
da. Ob das nacli Reeht, Gesetz und Billigkeit geschieht, 
darum kümmert sicli kein Teutei. Zu alldem tritt noch 
dér Umstand, dass die rechts und links sicli beíindlichen 
Nachbartrafiken, ihren Raclit drei Jahre láng in der- 
selben Hőbe zu bezahlen habén, trotzdem ihr Consum 
doch weit geringer ist. Mán weiss nicht, wie dieses 
Vorgeiien zu benennen ist, zumal liier r.iclit nur von

Willkiir, sondern auch von Benachteiligung die Rede 
ist. Den Trafikanten die aber heute noch immer ihre 
eigenen Wege gehen und nicht zu veranlassen sind, 
diss Allé zugreifen um derartigen Skandaleu abzuhelf'en, 
ihnen sei es gesagt, dass nur sie die Scliuld tragen, 
wenn kein einziger Traíikant seines Erwerbes siclier 
ist, obgleich dieser Erwerb ein sehr trauriger genannt 
werden kann, trotzdem sich so viele davon angelockt 
fiitilen und Hímmel und Krde in Bewegung setzen um 
zu einer Lizenz zu gelangen.

Havannah Cigarren. Fást ausnahmslos sind die in 
den Trafikén sich beíindlichen Havannah Cigarren von 
Würmern angefressen und nur bei genauer Besichtigung 
sind diese Mangel erkennbar. Es würde sich empfehlen, 
wenn die kön. ung. Tabak-Direktion, ehe sie diese 
Havannah Cigarren übernimmt, einegenaue Untersucliung 
derselben vornehmen würde. Da die Kulidén, welclie 
diese Cigarren kaufen, erst spater die í'ehler an ihnen 
bemerken, fülirt dieser Umstand zu vielen Reklamationen 
und Klagen, wobei dér Traíikant natürlich keine Ab- 
hilfe schaffen kaim. Auch in den Havannak Spezialitaten- 
Cigarren werden Raupen gefunden, die liaufig sogar 
noch leben und ein besehauliches Dasein in den Cigarren 
fristen, wobei sie als Nahrung die Deckbl&tter anfressen. 
Und dass diese Lebewesen es gerade auf die theuersten 
Sortén absehen, kann ihnen kaum verargt werden.

Tabakschmuggel in Japan. Wie dér „Press-Tele- 
graplr1 aus Tokio meldet, erhebt die japanische Presse 
heftige Anklagen gégén einen grossen Teil dér euro- 
paisehen und amerikanischeu Kolonien Yokohama und 
Köbe. Sie besehuldigt eine Anzalil angesehener Frem- 
der, in ausgedehnter Weise Tabak zu schmuggeln. 
Sogar Mitglieder des diplomatischen Korps stehen im 
Verdacht, an den Schmugglerpraktiken beteiligt zu 
sein. Irgendwelche Namen sind bislier nicht genannt 
worden, um jede unnötige Erregung zu vermeiden, die 
Behörden sind jedcch entschlossen, gégén allé Schmugg- 
ler auí das Sehiirfste vorzugehen. Es wird versichert, 
dass es sich nicht um gelegentlichen Schmuggel fttr 
eigenen Bedarf handelt, sondern ein grosses Syndikat 
besteht, das en gros unverzollten Tabak ins Land 
bringt. Die japanischen Behörden sind dér Ansicht, 
dass sicli dieses Syndikat, das sich grosser Beziehun- 
gen erfreut., durch seine diplomatischen Freunde in 
seinen unsauberen Machenschaften decken lasst.

Einen dreijáhrigen Jungen mit einem Rauclierherzen 
hat mán gelegentlich einer arztlichen Untersucliung an 
Schulkindern in Oxfordshirfc entdeckt und dér Fali liegi. 
jetzt zűr Untersucliung dér Grafschafts-Erziehuiigskom- 
mission vor. Es wurde erklart, dass dér Vater den 
Knaben im Rauehen „trainiert11 habé und ihn dann 
gégén Eintrittsgeld seine ,.KUnste“ auf öffentlichen 
Schaustellungen habé zeigen lassan. Dér Junge soll bis 
zu 10 Zigaretten tiiglich geraucht habén! — Ein Herz- 
spezialist, dér iiber diasen Fali befragt wurde, erkliirte. 
dass das sogeuannte Rauclierherz nicht erblich sei und 
dass intolgedessen aus dem Verhandensein eines der
artigen Defektes gefolgert werden miisste, dass dér 
Junge unbedingt selbst geraucht habén miisste.



8 Dohányárusok Közlönye

25069/1909.
Á r l e j t é s .

A nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztérium folyó 
évi április hó 24-én kelt 126103/908. számú rendeleté
vel a Törökszentmiklóson 1894. évig fennállott, de be
szüntetett dohányáruda újbóli felállítását rendelvén el, 
a szolnoki m. kir. pénzügyigazgatóság ezennel közhírré 
teszi, hogy a jelzett nagyáruda betöltése céljából ezen 
m. kir. pénzügyigazgatóságnál 1909. évi iunius hó 16-án 
délelőtt 10 órakor Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

A dohánynagyáruda, mely egyszersmind a dohány
gyártmányok kicsinyben való elárusitással is egybe van 
kötve, és még bélyeg- és váltó űrlapok árulását is köte
les 2% tözsdedij mellett eszközölni,' annak adományoz- 
tatik, kit a m. kir. pénzügyminisztérium erre alkalmas
nak talál és aki a százalékokban kifejezendő legkisebb 
eladási diját követeli, tehát a kir. kincstár fenntartja 
magának a jogot, hogy a versenyzők között szabadon 
választhasson, aminél fogva ajánlattevők közül azért, 
mert ajánlata el nem fogadtatott, a kincstárral szemben 
senki igényt nem támaszthat.

Ezen uj nagyárudához utalandó dohány kisárusok 
száma: 65, s ezek 1907. évi nyers forgalma 94215 K 
06 fillért tett ki.

A versenyben részt nem vehetnek, kik a törvény 
értelme szerint szerzédés kötésre nem képesek, vagy 
valamely bűntett, csempészet vagy más természetű jöve
déki kihágás miatt jogérvényesen elitéltettek.

Ha ezen akadályok valamelyike, csak az üzlet 
átadása után jutna a hatóság tudomására, a kir. pénz
ügyigazgatóságnak jogában álland az engedményt azon
nal elvonni.

A kitűzött határidő után, vagy a megjelölt kellékek 
hiányával beérkezett pályázatok nem vétetnek figyelembe.

Azon ajánlattevő bánatpénze, kinek ajánlata a 
nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztérium részéről el
fogadtatok, a csonkithatlan készlet beszerzéséig vissza- 
tartatik és köteles ajánlattevő a nagyáruda kezelését az 
erre vonatkozó értesítés, illetve felhívásban foglalt határ
idő alatt átvenni. Ha pedig a nagyáruda kezelését át 
nem venné, letett bánatpénzét elveszíti és a nagyáruda 
betöltése végett, az ő kárára és költségére uj verseny- 
tárgyalás fog kiíratni, a többi versenyzőknek bánatpénzei 
a nagy méltóságú m. kir. pénzügyminisztérium határo
zata leérkeztével azonnal visszaadatnak.

A dohányárus köteles árudájának megnyílásáig 
magát a fentemlitett dohányanyag készlettel és az áru
lásra alkalmas Törökszentmiklós nagyközség fő- esetleg 
más élénk forgalommal biró utcájában levő minden más 
helyiségtől elkülönített — különbejáratu bolti helyiség
gel ellátni.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására vo- 
vatkozó szabályok mérvadók és ezek bármely kir. pénz
ügyigazgatóságnál vagy pénzügyőri biztosnál betekint- 
hetők.

Szolnok, 1909. évi május 14-én.
NI. kir. pénzügyigazgatóság.
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