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Saját ügyben.
A jövő szám megjelenésével évfordu

lója lesz lapunknak, amelyen az első lap 
hagyta el a sajtót. Időnk gazdag jubileu
mokban, gazdiig az emléknapokban.Tudva
levő, hogy minden, ami aránylag gyér 
létlartalmat mutathat lel, akár hatott az 
emberiség javára, akár nem, megjelené
sének napján ünnepelve lesz. De mennyi 
minden létezik, melynek fontosságát el
vitatni nem lehet s amely a képtelen 
dicsőítések zajából kivonja magát s talán 
éppen azért, mivel a dolog komolysága 
el nem viselheti az ilynemű önmagasz
taló ovácziókat.

Mi nyoloz év előtt egy szaklapot ala
pítottunk, melynek létjogosultsága elvitat- 
hatlan. Az ez esetben mint kenyéradó 
szereplő állam és az ország számszerűit 
42,000 nagy- és kistőzsdések között egy 
szócsövet kellett alkotni, mely egyrészről 
az árusoknak mindama eseményről, mely 
a dohányjövedék, illetve az eladási téren 
történik, számot ad, inig másrészről az 
árusok számtalan óhaját és panaszát azok 
tudomására hozza, akiknek hivatásuk, 
hogy az árusok ügyeivel törődjenek.

Nekünk ez irányban nagyon nehéz 
álláspontunk volt. Hogy a lapot nagygyá 
és czéljának megfelelően kiterjeszszük, a 
nagy és kistőzsdések érdekeit egymással 
összekötnünk kellett. A dolog természe
tében rejlik^ hogy ez nagyon is lehetsé
ges, de a legközelebbi résztvevők milsem 
akartak róla tudni, legalább a nagytőzs- 
dések azok, a kik ahelyett, hogy a lapot 
minden tekintetben támogatnák, olyan 
indolencziát nyilvánítanak, mely minden
esetre csak hátrányukra van. Úgy látszik, 
hogy a nagytőzsdések elfelejtik, miszerint 
százszoros többséggel állnak szemben és 
hogy existOncziájuk teljesen attól függ, 
hogy mily módon lesz megoldható a 
kistőzsdések létkérdése Mai napig még 
nem sikerült a létkérdést a sikeres meg
oldás elé terelni, daczára annak, hogy 
gyakran megkezdtük azt. Lnnék nem 
csekély mértékben a nagytőzsdések is az 
okai, azon egyszerű indokból, mert a 
kistőzsdések ezéijainak elérése által saját 
érdekéikéit látják veszélyeztetve, mely 
a mi véleményünk szerint semmi esetre 
sem állna be.

Ily körülmények közölt igazat kel! , 
hogy adjanak nekünk, miszerint álláspon- I 
tünk nagyon nehéz és nyíltan bevalljuk, 
hogy a miénkénél kissé kevesebb tűre- | 
lemmel ma már a jelenlegitől teljesen ■ 
eltérő viszonyok lennének nálunk. Az 
ország nagytőzsdései, csekély kivétellel, 
szaklapjuk iránt semmiesetre sem olyan 
lojálisak, hogy arra hangolnának bennün-

kel, miszerint a két egymásra utalt fák- j 
torok érdekeit egyformán szemléljük. Nem, 
a nagy- és kistőzsdések érdekei távol 
állnak egymástól, ez* csak most látjuk 
be. Maguk a nagytőzsdések a vidéken 
csak úgy, mint a fővárosban, minden 
lehetőt megtesznek, hogy az ür nagyob
bodjék s ebből ered indolencziájuk is, 
melyet egy oly lappal szemben gyako
rolnak, mely annyi nyílt és bátor szót 
egy hivatásosztályért ir, mely örökké 
agyon volt hallgatva és szaklapjuk segély
bevétele nélkül tényleg még máig is olyan 
lenne. Azon körökben, a hova e vitat
kozásaink, intéseink, a tudósítások, óhajok 
és panaszok eljutnak, nagyon jól ismerik 
e viszonyokat. Tudják, hogy a legtöbb 
nagytőzsde a nagybani eladásnál a leg
csekélyebb haszonnal sem bírva, csak a 
kistőzsdcbcli nyereségükből élnek. És igy 
számítsunk a nagytőzsdés részéről szor
galmas együttműködésre és támogatásra, 
ha ez nagybani eladását mintha kegyet 
osztana, úgy vezeti, s ha ezek nem má
sok, mint szabadalmazott kistőzsdések, 
kik nem a dohánytermékek nagybani el
adásában keresik megélhetésüket, de 
akik a kistőzsdések hatalmas versenytársa 
gyanánt szerepelnek. Ily körülmények 
között, hogy egyesülhet e két osztály 
érdeke, ha mindkét rész folytonosan mint 
ellenfél áll egymással szemben?

Czélunk volt, hogy elsősorban egy 
nagytőzsdés-szövetkezetet alakítunk, mely 
minden törvényes eszköz segélyb'evételé- 
vel oda fog hatni, hogy ne legyen utalva 
a kislőzsdés nyereségére. 11 ivatott körök
ben többször közölték velünk, hogy ilyen 
általános óhaj bizonynyal kellő méltány
lásban részesülne. De úgy látszik, hogy 
a nagytőzsdés a jelenlegi állapottal meg 
lenne elégedve, mert nem mozdul egy 
kéz sem, hogy közreműködjék tíz ilyen 
szövetkezet alapításában. Nekünk nem 
határozna az, hogy a nagytőzsdések saját 
érdekeiket félreismerik, ha ezáltal a kis- 
lőzsdések létkérdése nem lenne veszélyez
tetve. A dolgok jelenlegi állapota nem 
tarthat tovább. Y'agy elhatározzák magu
kat az összes nagytőzsdések anyagi ér
dekeik javítása végett hivatott helyen 
kérvényezni, vagy maradnak, mint jelen- 
lúg. továbbra is kislőzsdéseknek. Ez eset
ben azonban a jövőre nézve nem leszünk 
abban a helyzetben, hogy ama szabadal
makat adjuk meg nekik, melyeket bírni 
vélnek. Akkor nekünk csak kistőzsdések 
léteznének, kiknek mindegyike egyforma I 
joggal van felruházva és ennek folytán 
sok mindenféléknek meg kellene szűnnie, J 
melyet sok nagytőzsdés igaztalanul saját 
kistőzsdéjének támogatásául felhasznál.

Nyolcz év óta hiába fáradozunk azon I

hogy meggyőződtessük a nagytőzsdésekel, 
miszerint az összetartás biztos talaja nélkül 
vegetálhatnak ugyan, de semmiesetre meg 
nem élhetnek. Aki látja, hogy milyen 
nehezen megy előre minden egyes nagy- 
lőzsdés s hogy a felettes hatóság részé
ről folytonos kellemetlenségnek van kitéve 
s végül, hogy gyakran sok százezer kor. 
értékű árut a vevők százainak átad, 
anélkül, hogy egy fillért is keresne rajta, 
annak kell és fog is csodálkozni, hogy 
mindez egy oly országban lehetséges, 
ahol éppenséggel nem hajlandók az em
berek gyomrukat burgonyával tele tölteni. 
S ha ez meg is történik, ha a pénzügy
minisztériumot abban a tévhitben tartják, 
hogy az ilyen üzletek mindamellett elég 
jól létezhetnek, úgy ez minden a többi 
41500 kislőzsdés rovására történik és 
még abból az okból is, miután ilynemű 
üzletkezelés valószínűleg kényelmesebbnek 
látszik, minthogy munkájukért törvényes 
utón kérjenek dijat. Úgy mondják, hogy 
a nagytőzsdéseknek nem lenne bátorsá
guk hivatott helyen a jogos kívánságukat 
előadni. Miért nem ? Láttuk az utóbbi 
időben, hogy azok, kik közvetlen az 
államtól élnek és közvetlen függnek az 
államtól, nyíltan bevallják, hogy harczol- 
nak érdekeikért. Magas és alantasabb 
államhivatalnokok, sőt dijnokok és hiva
talszolgák is egyesülnek, hogy helyzetük 
javítva legyen és kierőszakolják az állam
tól a megérdemelt díjazást. Miért ne 
történjék ez ott, ahol egyáltalán semmi 
fizetést nem kapnak, hol kimutathatóan 
ingyen lesz dolgozva, s ahol végre óriási 
munkaerő és oly erős fegyelem lesz hasz
nálva, amelyet még a legutolsó hivatal
noknak sem kell szigorúbban betartani.

Tevékenységünk, öndicséret nélkül le
gyen mondva, e szaklap fennállása óta 
mindig olyan volt, hogy objektív módon 
és erőnkből oda igyekeztünk, hogy min
dent kikerüljünk, ami rossz hatást szülne 
a nagy- és kistőzsdések között. Ha min
den a mi programmunk szerint történne, 
úgy a nagytőzsdések valóban már reg 
kcrcsztülvitlck volna, hogy a ládavcszlc- 
séget megtakarítsák, hogy eladási jutalé
kuk magasabb legyen és egyáltalán, hogy 
anyagi helyzetük javítva legyen. I la 
ellenben az egész üzleti szellem abban 
nyilvánuljon, hogy a nagytőzsdés nem a 
nagytőzsde fogyasztását, de igenis a kis- 
tőzsdéjét akarja, persze igy vége minden 
okoskodásunknak. De hogy az ilyen tőzsde
viszonyok az általános fogyasztást bírják, 
a dohányjövedéknek használnak, ezt leg- 
határozotabban tagadjuk. Nem, ezek a 
viszonyok nem olyanok, hogy léttartamuk 
hosszú lehetne, ártanak ezek minden vo
nalon. tehát alaposan változtatni kell őket.
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A nagytőzsdósck, akik immár ismerik 
ami intenciónkat és zászlónk alá sora
kozni akarnak, legyenek üdvözölve: ellen
ben szívesen lemondunk arról a részről, 
amely az általunk ecsetelt módon vélik 
feltalálni előnyüket. Nem sok idő múlva 
eklatáns bizonyítékot l'ogunk nyújtani 
nekik, hogy időnk újításokat, szorgalmas 
tevékenységet és gondolkozást, czéltuda- 
tos működést igényel, ha továbbra is l'en- 
állni akarunk. Nyomás vissznyomásl hoz 
létre; régi tanmondat ez. Miért is ne vé
dekeznének azok erősen, akiknek rovására 
vétkeznek. Ha valaki ingyen akar dolgozni, 
jó, hát tegye, azt senki sem tilthatja meg 
neki, de másnak a kárára nem szabad 
ennek megtörténnie.

A nagytőzsdéseknél sokkalta jobban is
merték el a kistőzsdések intenczióinkat 
és azt teljes mértékben méltányolni is 
tudták. Az évek hosszú során, amióta a 
„Dohányárusok Közlönye" fennáll, mind
jobban gyarapodott a kistőzsdések közül 
olvasóinknak száma, mialatt a nagytőzs- 
dések csekély kivétellel olyanforma indo- 
lencziát nyilvánítottak, mely csak azáltal 
magyarázható meg, hogy közülök oly 
kevesen akarják az általunk előirt becsü
letes, pártnélküli irányt folytatni. Legyen 
tehát! Mi a jövőben is a valót, az igaz
ságost és becsületest fogjuk védeni, te
kintet nélkül arra, hogy ezáltal némely 
nagytőzsdés tetszéséi megnyerjük vagy 
veszítjük. Az árudaviszonyokat javítani 
és emelni, ez a mi programmunk. Ezt ke
resztül vinni energikusan keresztül vinni 
legyen feladatunk a jövőben is.

Az üzlethelyiségek bezárása a 
zsidó ünnepek alatt.

A  hozzánk intézett sok kérdezösködések foly
tán, hogy a zsidó újév ünnepnapok s főleg a 
hosszú nap tartama alatt a nagy- és kistózsde- 
tulajdonosok bezárhatják-c üzletüket, késztetve 
érezzük magunkat azon rendszabályokat ismé
telni, melyek ez esetben szem előtt tartandók.

Az üzlethelyiségeket be lehet zárni, ha ugyan
azon házban, hol a dohánytözsde létezik, legyen 
az közvetlen egy .szomszédhelyiségben, vagy egy 
udvarban levő üzletben, a szivarok, dohány és 
szivarkák eladás miatt elhelyeztetnek. Ez eset
ben a tőzsde bezárt ajtaján egy papírlapot kell 
ragasztani, melyen világosan olvasható, hogy a 
dohány eladás e napon hol történik. Ott pedig 
valamennyi faj kapható legyen, továbbá a 
dohánytermékeket egy arra alkalmas egyén 
kell, hogy eladja. Esetleg az eladási hely 
ugyanazon kapu bejárata is lehet, a hol a 
tőzsde létezik.

A nagytőzsdéket illetőleg ugyanazon eljárás 
követhető, t. i. hogy az eladás egy szomszéd- 
helyiségben történhetik, de hogy az eladás ne 
gyérüljön, kell. hogy egy szakértelemmel biró 
egyén legyen alkalmazva Más szóval ez annyit 
jelent, hogy a nagytözsdésnek meg van engedve 
egy más üresen álló 'üzlethelyiségbe átköltöz
ködni és hogy szintén vehet egy alkalmas 
egyént e napokra, ki az üzleti dolgokat e na
pon elvégezi.

Látható, hogy ez mind bölcsen és okosan 
van kigondolva és akinek éppen kedve van 
hozzá e rendszabály szerint cselekedni, az be 
i., zárhatja üzletét. A  nagytözsdések részéről c 
rendszabály betartása kivihetetlen, minekután 
természetesen nem marad nekik más hátra, 
minthogy a kibékülés napján nyitva tartsak 
üzletüket, föltéve, ha valahogy még is valami 
szerencsés véletlen nem jön segítségükre, mely 
lehetségessé teszi a bezárhatást. Ennek ellené
ben a kistőzsdések annyival vannak előnyben, 
hogy elődeik mintájára, amit annyian tesznek 
vasárnaponként, most is csak úgy eljárhatnak. 
Es igy aztán csak úgy mint vasárnapon, most 
is lathatjuk majd a házak bejáratánál a rög
tönzött tőzsdéket, a hol a ,,vicz<*“  végzi a 
dohánytőzsdések hivatalát s ujjain fogja szá
molási művészetét gyakorolni, amely most sok
kalta könnyebben jön létre, miután a fillér lé
pett a félkrajezár helyébe

Ami magukat a vásárlókat illeti, ug> számos 
vevőnek nem lesz olyan kényelmes mint min
den más napokon, amikor mig egy Sport 
szivarkát vesznek, egyúttal a hírlapokat is 
ügyesen kiolvashatják.

Ki tudja, milyen közel áll az az idő, a mikor 
annyira máskép lesz minden, hogy a jelenlegi 
állapotokon csak nevetni fognak és ami a 
szóban forgó eladási czikkre nézve igazán mél
tatlan.

27717. t-záin.
VJ. Iliül.

Árlejtési hirdetmény.
A  gyulai kir. pénzügyigazgatóság által köz- 

hiiré tétetik, hogy a nagyméltóságu m. kir. 
pénzügyminisztériumnak 1901/augusztus hó 8-án 
kelt 04428. számú rendeleté folytan az orosházi 

! doh-inynagyarudának és a dohány különleges- 
, ségi árudának nyilvános pályázat utján Írásbeli 

ajánlatok beadása mellett való betöltése iránt 
folyó év október hó 10-án d. e. 10 órakor 
ezen kir. pénzügy igazgatóság hivatalos helyisé
gében tárgyalás fog tartatni

Ezen dohány nagyáruda és különlegességi 
áruda, mely előbbihez Gádoros, Csorvás, Puszta- 
földvár, Tótkomlós, Sámson, Nagyszénás, Pus ta- 
szenttornya, Szabadszenttornya és Orosháza 
községek dohány kisárusai vannak anyagbe

szerzés végett uta’va. a dohány készletét a 
szegedi dohányáruda raktárából szerzendi be.

A dohány nagy árudának 1000. évi Ili és 
IV. és 1001. évi I és II. negyedben évi for
galma 2l7.f>47 kor 27 fillér volt s a különleges 
áruda évi forgalma annak rövid fennállása miatt 
még nem tudatik, a kir. kincstár azonban ezen 
forgalmi eredmény állandóságát nem biztosítja, 
miokból későbbi kérvények a vállalat dij fel
emelés iránti tekintetbe vétetni nem fognak s 
kárpótlási igények sem támaszthatók.

Az ajánlat tárgyat a dohány nagyárudára 
nézve a nagybani eladás utáni, a különleges 
ségi árudánál pedig a kicsinybeni eladás utáni 
kezelési dij képezi és az árudák azon pályá
zónak fognak adományoztatni ki legkisebb °/» 
dijt vesz igénybe. Az ajánlatban kulön-külon 
kitüntetendő, hogy mennyi kezelési dijt óhajt 
igénybe venni a dohánynagyáruda és mennyit 
a különlegességi áiuda kezeléséért.

A vállalkozó köteles magát 11 'napi 4500 k 
értéket képviselő dohány- és szivar készlettel 
ellátni, mely a rendkívüli igények fedezésére 
szolgáló érintetlen készlet alapját képezendő és 
mindég kiegészítendő

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében 000 
koronát 1 kor. bélyeggel ellátott sajátkezüleg 
aláirt bepecsételt ajánlathoz, csatolni és e czim 
alatt ,,Ajánlat az orosházi dohánynagy- és kü- 
ionlegességi áruda kezelés elnyeréséért11 a pénz- 
ügyigazgatóság főnöke, vág helyettesénél leg- 
leljebb f. év október hó l(»-án d. e. 0 óráig 
benyújtani.

Oly ajánlatok, melyek más pályázók ajánla
taira hivatkoznak, valamint azok is, melyek 
a meghatározott időn túl adatnak be, vagy ha
tározatlanul szerkesztvék, vagy a megjelölt 
kellékekkel ellátva nincsenek, figyelembe nem 
vétetnek, egyenlő ajánlatoknál pedig az igaz
gatóság magának tartja fenn az intézkedést.

Azon pályázók bánátpénzci kiknek ajánlatai 
el nem fogadtatnak, a tárgyalás befejezése után 
fognak kiadatni, a vállalkozóé pedig a rendes 
anyagkészlet beszerzéséig visszatartatik.

Ma a vállalkozó a dohány nagy áruda keze
lését 4 hét alatt azon értesítéstől számítva, hogy 
a dohány árulás joga reá ruháztatott, nem vál
lalja, vagy ajánlató' ól ónként visszalépne, bánat
pénzét elveszti és a nagy és különlegességi 
tőzsde kezelése iránt újabb pályázat fog hirdet - 
tetni.

A  körülményesebb feltételek és az eladással 
összekötött kötelezettségek alólirt kir. pénzügy- 
igazgatóságnál és a B.-Csabai m. kir. pénzügy
őri biztosságnál megtekinthetők.

Gyulán, 1901. szeptember hó 7-én

M. kir. pénzügyig izga t'8ag .

Segédszerkesztő : Holtai Nándor.

Hirdetm ény.
6. s i s t  « y r s  i »  stfsssrs; s w t a & s g R

Szept. 25,26, 27, 28, 30. Okt. 2, 3, 4, 5, 7, 8,10,  11,12,  14,16,18,  22.
kH7isnv7Í^PiPn^°h mindíB. d- e- 9 oiakoi kezdődnek és a magy. k ir  á llam i ellenőrző hatóság és kir. 
f o i i w ®  Jelenldlé£,en1 nyilvánosan történnek a huzasi terem ben ( IV ., E skü -tér, b e já ra t a D una-utcza

tSJ.egv.eknf . . a io n ,0Mtáyra Va'0 " legujilása a játékterv szerint minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt 1901. szeptem ber ho 18-ig eszközlendő.
Budapest, 1901. szeptember hó 8-án.

Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsiáték lgazqatósáaa
_____________ L ó n y n y  H áz,., *
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IN H A L T . In cigcnor Sache. — Ü«h Schliessen «lor Gescliíiflslokalo an den jüdiscl on Keiert«fcen

In eigener Sache.
Mit dem Erscheinen dér náchsten Num- 

mer jahrt sich dér Tag, an welchem 
das erste Blatt die Presse verliess. Unsere 
Zeit ist reich an Jubilaen, reich an Ge- 
denktagen. All das, was eine verháltniss- 
mássig geringe Lebensdauer aufweist, 
ob es gerade zum Nutzen dér Mensch- 
heit gewirkt hat oder nicht, wird bekannt- 
lich an dem 1 age seines Erstehens ge- 
feiert. Doch wie Vieles gibt es, dessen 
Wichtigkeit nicht in Abrede gestellt wer- 
den kaim, was sich dem Gerilusche dér 
unsinnigen Verherrlichung entzieht und das 
vielleicht gerade deshalb, weil dér Ernst 
dér Sache derartigc sich selbst verherr- 
lichende Ovationen nicht vertríigt.

W ir habén vur acht Jahren cin P'ach- 
blatt geschaffen, dem die Existenzberech- 
tígung nicht abzusprechen ist. Zwischen 
den, in diesem Palié als Brotgeber fun- 
girenden Staate und den 42000 Gross- 
und Kleinversclileissern des Landes musste 
ein Sprachrohr geschaffen werden, das 
einerseits die Verschleisser von all jenen 
Vorgángen untcrrichtet, welche auf dem 
Gebiete des Tabak-Monopols, beziehungs- 
weise des Verschleisswesens sich éréig- 
net, wie es auch anderseits die zahl- 
reichen Wiinsche und Beschwerden dicsér 
Verschleisser zűr Kenntnis derjenigen 
bringen soll, dérén Beruf es ist, sich um 
die Angelegenheiten des Verschleisses 
zu kiimmern.

W ir hatten in dicsér Beziehung cinen 
ausserst schwierigen Standpunkt. Um das 
Blatt gross und zweekentsprechend aus- 
zugestalten, mussten wir in denselben die 
Interessen dér Gross- sowie dér Klein
trafikanten mit einander vereinen. Da s 
dics recht gut möglich ist, liegt in dér 
Natúr dér Sache, alléin die zunachst 
Betheiligten wollten davon nichts wissen, 
zuinindest sind es die Gro strafikanten, 
welche anstatt das Blatt in jeder 1 linsicht 
zu fördern, eine Indolenz bekunden, die 
allerdings nur zu ihrem eigenen Nachtheile 
ist. Die Grosstrafikanten scheinen ganz 
darauf zu vergessen, dass ihnen eine 
hundertfache Majoritiit gegentibersteht 
und dass ihre Existenz lediglich davon 
abhángt, in welcher Weise sich die 
Existenzfrage dér Kleintrafikanten lösen 
lasst. Bis zum heutigen 1 age ist es nicht 
gelungen, dicse Existenzfrage einer ge- 
deihlichen Lösung zuzufűhren, trotzdem 
wir schon oft damit begonnen. In nicht 
geringem Masse sind die Grosstrafikan- 
ten daran Schuld, aus dem einfachen 
Grunde, weil sie durch das P'ördern dér 
Ziele dér Kleintrafikanten ihre eigene 
Interessen gefiihrdet sahen, was unserer 
Ansicht nach keineswegs dér Pali sein 
miisste.

Unter solchen Umstánden wird mán 
zugeben miissen, dass unser Standpunkt 
ein sehr schwieriger ist und wir gestehen 
es offen ein, dass mit etwas n.inder 
weniger Geduld, wie wir sie bekundeten, 
bereits ganz andere Verhiiltnisse bestün-

i den, als sie dermalen noch bestehen. 
Mit sehr geringen Ausnahmen erweisen 
sich die Grosstralikanten des Landes 
ihrem P'achblatte gegenüber durchaus 

| nicht in einer solch oyalen Weise, dass 
es uns anim ren könnte, auch fernerhien 
dahin zu streben, die Interessen beider 
auf einander angewiesenen P'aktoren als 
gleichmassige zu betrachten. Nein, die 
Interessen dér Gross-, sowie dér Klein- 
trafikanten gehen weit auseinander, das 
sehen wir erst jetzt ein. Die Grosstrafi- 
kanten selber, sowohl in dér Provinz, wie 
in dér Hauptstadt, thun alles dazu, um 
diese Kluft zu vergrössern, daher datirt 
auch die Indolenz, welche u an cinem 
Blatté gegenüber übt, das so manches 
frei und offene Wort für eine Berufsklasse 
schreibt, die ewig mundtot war und es, 
ohne Zuhilfenahme ihres P'achblattes, 
auch thatsachlich noch ware. In den 
Kreisen, wohin diese unsere Erörterun- 
gen, Mahnungen, Berichte, Wiinsche und 

| Beschwerden dringen sollen, kennt mán 
diese Zusfánde recht gut. Mán weiss es, 
dass die meisten Grosstrafiken, ohne den 
geringsten Verdienst an dem Verschleisse 
in'. Grossen einzuheimsen, nur von dem 
Ertrage ihrer Kleintrafik leben. Und da 
sollen wir auf eine eifrige Mitwirkung, 
auf eine Unterstützung seitens dér Gross- 
trafikanten rechnen können, wenn diese 
ihren Grossverschleiss als eine Gnade, 
die sie spenden, betreiben, wenn diese 
nichts anderes sind, als privilegirte Klein
trafikanten, die ihre Existenz nicht in dem 
Verkaufe dér Tabak-Produkte im Gros
sen suchen, sondern die als machtige 
Konkurrenten dér Kleintrafikanten fun- 
giren? W ie sollen wir unter solchen Um- 
standen die Interessen beider Kategorien 
mit einander vereinbaren, wenn beide 
Theile sich fortwahrend alsGegner gegen- 
iiberstehen ?

Wir hatten beabsichtigt, in erster Reihe 
cinen Ver bánd dér Grosstrafikanten zu 
schaffen, welcher mit Zuhilfenahme aller 
gesetzlichen Mittel dahin wirkt, dass die 
Provision dér Grosstrafikanten eine solche 
sei, dass er auf das Ertrágnis dér Klein
trafik nicht angewiesen werde. Kompe- 
tenten Ortes hat mán uns des Öfteren 
mitgetheilt, dass ein solches allgemeines 
Verlangen gewiss die verdiente Berück- 
sichtigung finden werde. Indess scheint 
es als ob die Grosstrafikanten mit dem 
jetzigen Zustande zufrieden ist, denn keine 
Pland rührt sich, um an die Gründung 
eines derartigen Verbandes mitzuwirken. 
Uns könnte das Verkennen dér eigenen 
Interessen dér Grosstrafikanten von Seite 
ihrer selbst ja  recht sein, wenn dadurcn 
die Existensfrage dér Kleintrafikanten 
nicht gefáhrdet wáie. So wie die Sachen 
heute stehen, so kann es nicht fortgehen. 
Entweder entschliessen sich die Gross
trafikanten dazu, in ihrer Gesammtheit, 
um die Aufbesserung ihrer materiellen 
Lage kompetenten Ortes einzuschreiten, 
oder sie verbleiben das, was sie gegen- 
wartig sind, namlich Kleintrafikanten. In

diesem Palié aber wiiren wir künfeighin 
nicht in dér Luge, ihnen jene Privilegien 
zuzugesteheir welche sie zu besitzen 
glauben. P'ür uns gábe es dann nur Klein
trafikanten. von denen jeder mit gleichen 
Rechten ausgestattet ist und demgemáss 
miisste in diesem Falle auch so Manches 
aufhören, was zűr Unterstützung dér 
eigenen Kleintrafik so viele dér Gross- 

| trafikanten für sich ungerechterweise in 
Anspruch nehmen.

Seit acht Jahren mühen wir uns ver- 
geblich damit ab, die Grosstrafikanten 
davon zu überzeugen dass sie ohne eine 
Korporation, cinen festen Körper zu bil- 
den nur vegetiren, keineswegs aber zu 
leben vermögen. We da sieht, wie schwer 
sich jeder Grosstrafikant fortbringt, wie 
er von Seite dér ihm vorgesetzten Behör- 
den fortwáhrenden Chicanen ausgesetzt 
ist, wie er schliesslich híiufig Waaren im 
Betrage von Plunclerttausenden an Hun- 
derie von Kaufi.rn abgibt, ohne einen 
Heller dabei zu verdienen, dér wird und 
muss sich wundern, dass dics alles in 
cinem Lande möglich ist, wo mán just 
nicht gewohnt ist, seinen Magén mit 
Karloffeln zu füllen. Wenn es dennoch 
geschieht. wenn mán dem P'inanzminis- 
terium die falsche Meinung beibringt, 
dass derartigc Gescháfce gleichwohl 
recht gut fiorircn können, so geschieht 
dies alles auf Kosten dér übrigen 41500 
Kleinlrafiken des Landes und geschieht 
aus dem Grunde, weil eine derartigc 
Geschaftsführung wahrscheinlich als be- 
quemer angesehen wird, als auf gesetz- 
lichem Wege für seine Arbeit auch Lohn 
zu verlangen. Mán sagt, die Grosstrafi
kanten fanden nicht den Muth, kompeten
ten Ortes diese ihre sehr berechtigten 
Wünsche vur in ragén. Warum nicht? 
Wir habén es in letzter Zeit gesehen, 
dass sogar diejenigen. welche direkt vöm 
Staate leben, die direkt vöm Staate ab- 
hiingig sind, sich als Kampfer für ihre 
Interessen ganz offen bekennen. Hohe 
und niedere Staatsbeamte, ja sogar Diur- 
nisten und Amtsdiener vereinigen sich, um 
ihre materielle Lage zu verhessem und 
erzwingen es, dass dér Staat ihnen den 

i verdienten Lohn auch zuerkennt. Warum 
sollte es nicht dórt geschehen, wo über- 
haupt gar kein Lohn bezahlt wird, wo 
nachweisbar umsonst gearbeitet wird, wo 
endlich ein Aufwand riesiger Arbeitskraft 
und eine Subordination verwendet wird, 
wie sie nicht dér letzte Beamte strenger 
einzuhalten gezwungen wird?

Unsere Wirksamkeit, ohne dass wir tles 
Pagenlobes beschuldigt werden könnten, 
ist Zeit des Bestandes dieses P'achblattes 
eine derartige stets und immer gewesen, 
dass wir in objektivster Weise und nach 
Kraften bestrebt waren, alles zu verhüten. 
was einen Misston zwischen Gross- und 
Kleintrafikanten hátte hervorbringen kön
nen. Ware alles nach unserem Programme 
gegangen, wahrlich, die Grosstrafikanten 
hatten es langst durchgesetzt, dass sie 
die Verluste an den Kisten erspart, dass
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sie ihre Verkaufsprovision erhöht und 
ihre materielle Lage überhaupt verbes- 
sert hatten. Sie hatten es langst durch- 
gefúhrt, dass maii in den Tabak-Maga- 
zinen und Ámtern mit ihnen derart ver- 
kehrt, wie es dem Grosshandel gegen- 
iiber geziemt. Wenn dagegen die ganze 
geschaftliche Kunst darin bestehen soll, 
dem armen Kleintrafikanten ein Kistchen 
lichter Zigarren vorzuenthalten, wenn dér 
Grosstrafikant nicht den Konsum seiner 
Grosstrafik, sondern den seiner Kleintrafik 
heben wili, dann freilich ist es aych mit 
unserer Weisheit zu Emié.

Wir kőimen nicht anders, als unsere 
Wirksamkeit derart einrichten, dass dicse 
sowohl dem Gross-, wie dem Kleintrafi
kanten, nicht in letzter Reihe aber auch 
dem Staatsschatze zu Gute kommt. Ob 
derartige Verschleissverhaltnisse jedoch 
den allgemeinen Konsum heben, dér Tab.tk- 
Regie nützen, das möchten wir entschie- 
den verneinen. Nein, das sind keine 
Verhiiltnisse, die von langer Dauer sein 
könnten, sie schaden auf allén Linien 
und müssen deshalb griindlich geandert 
werden.

Die Grosstrafikanten, welche nunmehr 
unsere Intentionen kennen und unserer 
Fahne folgen wollen, die sind uns herz- 
lichst willkommen; dagegen verzichten 
wir gerne auf jene Elemente, die in dér 
von uns geschildeten Weise ihren Vor- 
theil erblicken. Wir werden ihnen in nicht 
zu langer Zeit den Beweis liefern, dass 
unsere Zeit Neuerungen, emsiges Schaf- 
fen und Sinnen, energisches, zielbewusstes 
Handeln bedarf, wili maii fortbestehen. 
Druck erzeugt Gegendruck, das ist ein 
alt' r Lehrsatz. Wie sollten síeli auch 
nicht Jene energisch zu Wehre setzen, 
auf dérén Kosten gesiindigt wird. Wili 
Jemand umsonst arbeiten, gut, das kaim 
ihm nicht verwehrt werden, alléin auf

Kosten eines Andern darf dies nicht 
geschehen.

Weit mehr als die Grosstrafikanten 
habén schon langst die Kleintrafikanten 
unsere Intentionen erkannt und dieselben 
in vollstem Masse gewiirdigt. In dér 
lángén Reihe von Jahren, seitdem dér 
„Dohányárusok Közlönye1' besteht, hat 
sich stetig die Zahl unserer Leser 
unter den Kleintrafikanten vermehrt, 
wáhrend die Grosstrafikanten, mit gerin- 
gen Ausnahmen, eine Indolenz zűr Schau 
tragen, die nur erklárlich ist, weil eben 
so wenige unter ihnen unsere ehrlichen, 
unparteiischen Richtung zu folgen geneigt 
sind. So sei es denn! Wir werden auch 
in Zukunft nur das Wahre, Gerechte und 
Ehrliche vertheidigen, ohne Rücksicht 
darauf, ob wir dadurch das Wohlgefallen 
so mancher Grosstrafikanten gewiimen 
oder verlieren. Den Verschleisserstand 
zu heben und zu verhessem, das ist 
unser Programm, dieses Programul durch- 
zufiihren soll auch unsere Aufgabe in 
Zukunft sein.

Das Schliessen dér escháftslokale an den 
jüdischen Feiertagen.

In Folge vieler an uns gerichteten Anfragcn, 
ob an den jüdischen Neujahrsfesttagen und 
hauptsachlich den « lángén Tag« die Inhaber 
dér Gross- und Kleintrafiken ihre Geschüfts- 
lokale schliessen diirfen. sehon wir uns ver- 
anlasst, jene Vorschriften zu widcrholen, welche 
in diesem Kalló zu bcobachten sind.

Die Geschaftslokale komién geschlossen wer
den. wenn im namlichen 11 au.se vvn sich die 
Tubák-Trafik befindet. sei es in cinem Nachbar- 
lokale, sei es in einetn Hoflokale, Zigarren, 
Tabak und Zigarretten zum Verkauf aufiiegen. 
In diesem Kalle muss an dér geschlossenen 
Thüre dér Trafik cin Zettcl angebracht werden, 
worauf deutlich zu lesen ist, wo dér Tabak- 
verschleiss an diesem l'age stattfindet. Ks 
müssen dórt sammtliche Sortén zu habén sein.

f

ferner muss dér Verkauí dér kön. ung. Tabak- 
Produkte durch eine geeignete Person erfolgen. 
Eventuell kann auch dér Verschleiss in dér 
Thoreinfahrt des namlichen 1 lauses, wo sich 
die Trafik befindet, erfolgen.

Was den Grossverschleiss anbelangt, so be- 
fiehlt die bezügliche Verordnung, dass dér Ver
schleiss in einem Nachbarlokale erfolgen kann, 
dass jedoch dér Verschleiss durch nichts be- 
eintrachtigt, durch eine gescháítskundige Per
son bewerktstelligt werden muss Mit anderen 
Worten heisst das so viel. dass es den Gross
trafikanten gestattet ist, an diesem Tagé in 
ein anderes leerstehendes Geschaftslokal zu 
übersiedeln und dass er ebenf&Us für diesen 
Tag eine geeignete Person engagiren muss, 
welche das Geschaftliche an diesem Tagé he- 
sorgt.

Mán sieht dass dies sehr weise und klug- 
a sgedacht ist und wer gerade Lust hat, dér 
Verordnung gemáss vorzugehen, dér kann 
auch anstandslos sein Geschaftslokal schliessen. 
Für die Grosstrafikanten ist die Befolgung dér 
Verordnung fást unausführbar, daher ihnen na- 
türlich nichts i.nderes iibrig bleibt. als ara Ver- 
söhnungstage ihre Geschaftslokale offen zu 
haltén, im halié nicht irgendwo dennoch ein 
glücklicher Zufall zu llilfe kommt, dér die 
Schliessung des Geschaítes ermöglicht. Dagegen 
sind die Kleintrafikanten insoferne viel besser 
daran, weil sie inch Mustéi* jenes Vor- 
gehens, wie es so v ie l: an Sonntagen ma* 
cheu, auch an diesem Tagé vorziehen können. 
Und so werden wir, gleichwie an Sonntagen, 
auch diesmal vor den Gewölbthüren oder in dér 
Kinfahrt dér Mauser dicse ,,lnterims-Trafiken“ 
sehen, wo dér „V ize “  das Amt des Tabak- 
Verschleissers versieht und an den Fingern 
seine Rechenkunst übt, welche dicsmai weit 
leichter zu kewerkstelligen sein wird, da 
, Heller“  an Stclle dér .,halben Kreuzer“  ge- 
tri-tcn sind.

Was die Kaufer selbst betrifft. so werden es 
viele sogenannte ..Kundcir* nicht so bequcm 
habén, wie an anderen Tagén, wo mán bei 
Gelegenheit des Kaufens von einor Sport- 
Zigarrcttc gleichzcitíg «lrei Zeitun, en umsonst 
lesen kann. Wer weiss wie nahe die Zeit ist, 
in dér mán iiber cinen Zustand lachen wiid, 
wie er dermalen besteht und wie er so ganz 
des Verkaufsartikels, ura den es sich dabei 
handelt, wahrlich unwürdig ist.
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