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TARTALOM: Olvasóinkhoz! Osinos állapotok. Vegyes hírek. A magyar dohányárusok országos szövetségének alapszabályai.

Olvasóinkhoz!
Azon körülmény, hogy lapunk napról napra 

nagyobb elterjedést nyer, továbbá az is, hogy ezentúl 
a dohány Msúrnsok, valamint a gyártás ügyét az eddi
ginél sokkal nagyobb figyelemmel kívánjuk tárgyalni, 
arra késztettek bennünket, hogy a »Dohányárusok 
Közlönyé* t ezentúl nagyobb tartalommal, nyolcz, néha 
tizenkét oldalon is, megjelentessük.

Felkérjük igen t. előfizetőinket, hogy lapunk ter
jesztése érdekében tegyenek meg minden lehetőt, hisz 
ezzel csak a saját érdekeiket mozdítják elő. Egyszersmind 
felkérjük azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje 
lejár, szíveskedjenek

a félévi előfizetési dijjat 5 koronát 
vagy az egészévi > » 10 koronát
postautalványon a

>Dohányárusok Közlönye
kiadóhivatalának 

(Budapest, Eötvös-uteza 5.) megküldeni,

Csinos állapotok.
Úgy hisszük, nem kell olvasóinknak a 

„tulajdon11 szót bővebben dctinálni. Mindenki 
szereti, ha dicsekedhetik vele, másrészt pedig a 
másét tiszteli. Csak ezen egy szakma körnél, 
a dohány árusoknál történik meg néha, hogy 
nem respektálják úgy, a mint kellene.

Vegyünk csak egy naponta előforduló esetet. 
Valaki bérel egy helyiséget. Az illető minden 
szükséges javítást megtétet a helyiségen, befektet 
abba bizonyos összeget, kifizeti a bért s mégis 
kénytelen bizonyos állapotoknál fogva a felvett 
helyiséget üresen hagyni. A háziúr természet
szerűleg abba nem szólhat bele, de nem is szól, 
hogy a régi bérlő egy olyannak adja át a he
lyiséget, a ki a befektetett összegért őt kár
talanítja. Nem hisszük, hogy lenne olyan háziúr

a ki a régi bérlőnek talán önhibáján kívül történt, 
zavarát kihasználná, ha azonban lenne, úgy azt 
mindenki elitélné.

Igaz ugyan, hogy a háziúr tulajdonjoggal 
bír, ép úgy mint a m. kir. dohány monopólium 
is, melynek joga, hogy a trafik engedélyeket 
annak adja, a kinek akarja. A mig azonban a 
háziúrtól bizonyos kulanteriát megkövetelünk, 
a dohánymonopólium egyszerűen eltekint ettől 
a legnagyobb könnyedséggel, a mi pedig egy 
hatóságnál, mely a tulajdonjogot tisztelni tartozik 
legalább is különös.

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a 
dohányárudák átíratása megkönnyittessék, óh 
nem ellenkezőleg, hisz mi voltunk azok, a kik 
már egy évtized előtt írtunk s a mellett har- 
czoltunk, hogy a trafik eladásoknak gátot kel! 
vetni. Nem láttunk azonban a jövőbe, s nem 
tudtuk, hogy a helyett, hogy bizonyos körül
ményeket tekintetbe véve ép ellenkezőleg lógnak 
eljárni.

Fájdalom nálunk a protekezió annyira dívik, 
hogy nem rettennek el attól sem,hogy egy szegény 
ördögöt koldusbotra juttassanak, ha az vala
melyik magas állású urnák vagy szép asszonynak 
úgy tetszik. Utóbbi időben igen gyakran tör
ténik meg az az eset, hogy egy szegény család, 
mely éveken egy helyen bírt trafikot, utolsó 
pár fillérjét is az üzletbe fekteti, elveszti azon 
üzletét, ha véletlenül nincs elegendő tőkéje azt 
tovább vezetni. A főváros területén az elmúlt 
évben körülbelül 110 tratikos mondott le jogáról, 
azok közül körülhelülbelül 00 volt azon sze
rencsés helyzetben, hogy némi rekompenzácziót 
kapott a berendezésért és a befektetett és meg
ejtett javításokért, ‘20 pedig olyan uj tulajdonost 
kapott, a kik valami igen magas protekezió 
révén jutottak a dohányárudához.

A mi most következik az a szomorú a 
dologban. A 110 trafikos közül épen az a 20
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volt az, a kik némi „érték“-kel bírtak. Ez az 
érték korántsem a dohányelárusitási engedély, 
nem, az egyszerűen a hely maga, a hol állottak 
a mely helyet néha drága pénzen és óriási 
munkával tettek jó helylyé. Ha az illetők ezen 
sok éven át czipőszeggel vagy varrótűvel keres
kedtek volna, akkor üzletük ma egy bizonyos 
értéket képviselt volna és vevőt is találtak volna 
rá eleget. A trafiknál máskép áll az ügy, ott 
az engedély a fő, melyet annak adnak, akinek 
épen akarják s az ördög bánja, hogy az illető 
éveken át abban a kétes szerencsében részesült, 
hogy a m. kir. dohány jövedék áruit árusította 
s igy talán neki is volna némi joga ahhoz, 
hogy tulajdona fölött rendelkezzék.

Tény az, hogy a pénzügyminisztérium 
joga, hogy annak ád dohányeladási engedélyt, 
a kinek épen akar. Ezen jogát senki sem tagadja. 
De van ebben a dologban egy fordulat, a mely 
már jogtalanság s ez az, hogy a pénzügy
minisztériumnak nincs joga ahhoz, hogy trafik 
engedélyt adjon egy más valaki helyiségébe.

Úgy hisszük, hogy ez logikailag és jogilag 
helyes.

S mégis, újabb idők óta, azon folyamodók 
kik trafik engedélyért folyamodtak oly értelmű 
végzést kapnak, mely szerint a jogot e helyi
ségbe már másnak adták.

Mi ez? Nem flagráns megsértése ez a 
tulajdon jognak? Szabad-e egy hatóságnak vala
mely állami monopólium czikk eladására oly 
helyiségbe jogot adni, mely másnak a tulajdona?

A dolog azonban mind szebb és szebb 
lesz. Az illető, a kinek valamelyik miniszter 
vagy magasabb rangú hivatalnok a proteklora, 
ime megkapta az engedélyt és most nagy büszkén 
beállít az üzlettulajdonosnál s egyszerűen fel
szólítja, hogy távozzék az üzletből, mert az 
most már az övé. Legtöbbször természetesen az 
illetőt kidobják s ezután kezdődik a dolog leg
veszélyesebb része, a helyiség után való vadá
szás. Hisz természetes, hogy a legszebben ki
állított jog is illuzórikus lesz abban a pillanatban, 
ha nincs helyiség, melyben dohányárut árusít
sanak. Most aztán a környék összes helyiségei 
házbérét „stájgerolják" (jó magyarsággal) s a 
többi trafikos nem tudja elképzelni, hogy miért 
emelik negyedévenként lakbérét.

Nos igenek a viszonyok körülbelül egy év 
óta. Igaz, hogy az engedélymegadása a miniszter 
joga, mégis jogtalannak tartjuk ezen eljárást, 
mert az állampolgárok jogait nem respektálják. 
Az illető rendelet első pontja az, hogy ezen 
engedélyért az illetékes pénzügyigazgatósághoz 
kell folyamodni, elutasítás esetén 15 napon 
belül a pénzügyminisztériumhoz lehetlellebbezni, 
mindenek előtt azonban ehhez helyiség kell,

melybe az engedélyt kérni lehet. Ez utóbbi 
körülményt minden laikus is beláthatja, ehhez 
még csak ismeretek sem kellenek.

A mit azonban nálunk c téren csinálnak, 
az minden jogérzékkel bíró embert felháborít, 
megtörténik ugyanis, hogy valamely árus, a ki 
évtizedeken át dolgozott s' ma már képtelen 
lévén,a munkára a hatóság áző berendezését, jó he
lyét teljesen értéktelenné teszi,a mennyiben a jogot 
egyszerűen valamelyik nagy protekezióju egyén
nek adja, másrészt azonban néha egy szép 
arczu hölgyike üzletét drága pénzen adja el s 
az átíratást a vevő r ö v id  u tó n  egy-két nap 
alatt megkapja. Az is megtörténik, hogy egy 
ember két engedélyt is kap, mi által arra kény
szerítik, hogy egyikei vagy a másikat eladja.

Szóval csinosak az állapotok s ugyanilyenek 
a nagyárudák kiadásánál is. Egyelőre csak meg
említettük ezen állapotokat, ha azonban ez igy 
tovább menne, úgy az egész sajtó igénybevé
telével kénytelenek leszünk ezen állapotok ellen 
felvenni a harczot.

Vegyes hírek.
A z  nj c z i g a r e t t á k r a  vonatkozólag múlt 

számunkban közöltük, hogy az már körülbelül január 
elsején forgalomba kerül. M int most illetékes helyrő l 
értesülünk az még pár hónapi haladékot szenved. Epén 
ig y  jelenthetjük, miszerint, a mint a napilapok is hozták, 
az uj szultán czigaretták sem jönnek októben hó I-én 
forgalomba, ugyanis elhalasztották novem ber l-ére. A z  
uj szultán kellemes, könnyű aromáju, tetszetős külsejű 
czigaretta.

Lenne  azonban egy  m egjegyzésünk az uj orosz 
alakú czigarettákra. M i ezeknek behozatali m ódját te l
jesen elhibázottnak tartjuk, ugyanis a czigaretta a lak ja  
nagy szopóka kis dohánytest s az ára 1 kr , már most 
nálunk a középosztály czigarettája lenne ez, az azonban 
1 kros czigarettát nem szi, hanem, bárm ily különös is 
l '/ j  krosat. Igy tehát az 1 kros cz iga ie tta  m aradna a 
m unkásosztálynak. A  munkás azonban 1 krért egy nagy 
és vastag czigarettát kíván, azt az a .csupa  szopóka* 
nem elégíti ki, ig y  tehát annak m inőségileg va lam ivel 
jobbnak kell lenni és 1’/2 krba kell kerülni E z t  a 
czigaretta a lakja hozza magával.

É rd e k e s  h i r t  h a l lu n k  A u s z t r i á b ó l ,  ott
az 1908. október havában üzembe hozott Kozita  és 
Selectos gyártását beszüntették.

A  Rozitából ugyanis 1903. október havában 
7,400 000 db. fogyott el,a második hónapban 2,500.000 db. 
mig végre 1904. januárban elérctett a normális fogyasz
tás 1,400.000 drb.

Összesen 20 m illió drb. Kozita  és 10 m illió drb. 
Selectos fogyott 1903. október óta s a bruttó bevétel
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c szivarokért eddig körülbelül 1 m illió korona vo lt 
Enné l azonban sokkal többet vártak s ezért szü ntették 
be a 15 gyárban gyártott szivarok készítését.

Csodálatos, nálunk a jövedék megvan elégedve a 
szivarok fogyasztásával.

A  d o h á n y á ru s o k  o r s z á g o s  s z ö v e tsé gé 
n ek  m e m o ra n d u m a .  A  dohányárusok országos 
szövetségének memoranduma tegnap adatott be illetékes 
helyen, a hol most a h ivatalos eljárásnak lesz alávetve.

M in t értesülünk több gyökeres újítás van tervbe- 
véve a pénzügyminisztériumban a nagy trafikok ügyé
ben. Ezen  reformok szorosan összefognék a ladakér. 
déssel is. Nem  akarunk azonban sem a pénzügyminiszter 
ő excja, sem pedig Gránzenstein Bé la  állam titkár úr 
ő mélt. intentióinak elébe vágni s ezért ma még csak 
annyit mondhatunk, hogy ezen reformok úgy a n agy
árusok. mint az államkincstár, valam int a kisárusok 
részére lesznek, lévén az állam titkár az egy ik  legjobb 
ismerője e téren a bajoknak s azok k ifo rrá sa in a k .

A  Z o b e l - f é le  s z á r i tó  k é szü lé k rő l  a  m. 
k ir .  d o h án y jö v ed é k ,a  követk ező  v é le m é n y t
a d ta  k i :  K ö rtin g  B . és E . budapesti czégnek —  
megkeresésére —  adott vúlemrny a Zobel-féle szivarbél 
száritó rendszer mellett elért eredm ényekről, össze
hasonlítva a belszáritásnál eddigelé követett eljárásnál 
tapasztaltakkal.

A  szivargyártás czéljaira előállított bél fé lgyárt
m ányok —  miután az ezek készítésére szolgáló nyers
dohány anyagok, m integy 2 0 %  nedvességtartalommal 
dolgoztatnak fel —  tényleges felhasználásuk előtt szá- 
ritandók lévén, a szárításnak helyes keresztülvitele a 
bélanyagok jó  minöségéneK fenntartása szempontjából 
fontos tényezőként jelentkezek a szivarelőkészités terén.

A  szivarbélfé lgyártm ányok szárításának legideáli
sabb m ódja tudvalevőleg a szabad levegőn történő 
szárítás, ez azonban mindenhol és mindenkor nem való 
sítható meg, m iért a mesterséges utón cszközlcndó 
szárításhoz kell tolyamodni, vagyis  e czélra külön 
száritó helyiséget berendezni és igénybevenni.

E  száritó berendezések bárm ennyire iparkodott a 
jövedék a fűtés és szellőztetés kérdésének sikeres meg
oldása érdekében a technikai haladással párosult leg
újabb v ívm ányokat kihasználni, czéljuknak megelégedésre 
nem felelhettek meg s nagyobbára ama hátránynya l 
járnak, hogy a mennyiben a szárítási folyam at egyen
letesen és je lentékeny hőingadozások nélkül nem mehet
vén végbe, a belanyagok rendszerint túlmagas hőfok 
m ellett szárittatnak, a mi ezeknek minőségére kedve
zőtlen befolyással van, mert ily  módon nemcsak az 
illő olajok eltávozta miatt zamatjukból veszítnek, hanem 
esetleg rossz szagot és izt kapnak, továbbá még csípő
sekké és élesekké lehetnek ; ezenkívül a belek könnyen 
összeaszalódván, merevekké, törékenyekké válhatnak, 
ezzel kapcsolatban a morzsalék képződés elősegittetik. 
a mi ismét nagyobb anyag  és értékcsökkenést idéz elő.

M indezen hátrányos és koczkázattal járó esélyek 
teljes kiküszöbölésére, úgy szintén a légszáritásnak,

mint a legtökéletesebb szárítási módnak lehető meg
közelítésére van h ivatva a Zobel-féle szárítási rendszer 
m ely huzamos időn át gyakoro lt alapos megfigyelések 
nyom án a következő előnyöket biztosítja

A  szárítás a m egkívánt mérsékelt (20— 9A Cels.) 
hőfok mellett történik, a dohányokat fo lyvást meg
újított hőfok érinti, viszont a vizpárákkal telített levegő 
gyorsan a szabadba vezettetik, minek folyam ányaként 
a száradás egyrészt egyenletesen, másrészt az elérhető 
legrövidebb idő (az időjáráshoz képest 2— 5 óra) alatt 
m egy végbe, úgy hogy a bomlási folyam at megaka- 
dályoztatik, a dohányanyag pedig szárítás után ruganyos 
marad.

Ekkén t a szárítás körül nemcsak számottevő idő 
és munka takarittatik meg, hanem a belek jóminősé 
giikben teljessséggel fenntarthatok, zamatosak és enyhék 
m aradnak, szárítás után pedig legott felhasználás alá 
veh e tő k ; miután ezenfelül ig y  a morzsalék képződésre 
alkalom  sem kínálkozik, az anyagok jobban kihasznál
hatók és az értékcsökkenés elkerülhető.

A  Zobel-féle szivarbélszáritási rendek a tem esvári 
és pozsonyi dohánygyárakban bevezettetvén az edigelé 
elért kedvező eredmények alapján elhatároztatott e 
rendszert fokozatossal! valam ennyi szivar gyártással 
foglalkozó m. kir. dohánygyárban meghonosítani.

M. kir. dohányjövedéki központi 

igazgatóság.

Budapest, 1904. évi április hó 25.

A  m a g y a r  d o M n y n a g y á iiis o k  o rszágos szövetségének
alapszabályai

leérkezvén a b. ii. m inisztériumból ime itt közö ljük ;

1. S- 

C z i m.
A  m agyar dohánynagyáiúsok országos szövetsége 

Székhe ly : Budapest

2. $ .

C z ó I.

A  szövetség czé lja : A z  üzem folytatása közben 
felmerülő viszásságok az üzleti életben keletkező vissza
élések meggátlása, a kezelés körül előforduló nehéz- 
m ények orvoslása és a lentnevezett kereskedők országos 
érdekeinek központosított hatékonyabb képviselete az 
illetékes hatóságok előtt.

■Ez okból a szövetség központi irodát létesít, szak
lapot indít, vagy ilye t anyag ilag  támogat, kongres- 
susokat rendez es em lékiratokat, felterjesztéseket intéz 
a kormányhoz.

3. i;.

Tagok.
A  szövetség tagjául jelentkezhetik minden dohány- 

nagyárus vagy kik e szakbavágó foglalkozást űznek.
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4. íj-
Tagság megszűnése.

A  tagság megszűnik a tag halála vagy csődbe- 
jutás által és ha a tag a tagdíjakkal félévi hátralékban 
van, és felszólítás után 30 nap alatt be nem fizeti. 
A  tagdíjak behajtására bármely más budapesti bíróság 
illetékessége köttetik ki

A  tagság 3 évre feltétlenül kötelező a lejárat 
előtt azonban 3 hóval, de legkésőbb deczember hó 
31-ig írásban felmondható, ennek meg nem történte 
esetén további egy évig kötelező.

5. §.
D i j a k .

Minden felvett tag felvételkor 6 korona alapítási 
dijat fizet egyszer és mindenkorra. A  tagok ezenkívül 
évi 12 koronát fizetnek negyedévi részletekben előre, 
m elyek minden január, április, julius és október hó 1-én 
esedékesek.

6. ij.

Felvétel és kizárás.
A  tagok jelentkezésük sorrendjében, az igazgató

ság határozata alapján vétetnek fel. A  felvétel meg
tagadása nem indokolandó.

H a  egy tag o lyat követ el, mely által a szövetség 
érdekeit megsértette vag y  viselkedése által a szövetség 
tekintélye ellen vétett, rendes vizsgálat után igazgató- 
sági hátározat alapján a tagok sorából kizárható.

Ezen határozat ellen 15 nap alatt felebbezés 
adható be a közgyűléshez.

7.
Tagok jogai

Minden tagnak jogában áll a szövetség gyűlésein 
résztvenni és ott fölszólalási és szavazati jogot g ya 
korolni. Megbízó utján minden tag a magáén kívül 
még két szavazatot gyakorolhat. Megbízó levelek a 
közgyűlés előtt betnutatandók és átadandók.

8 . § .

Tagok kötelességei.
Minden tag köteles az alapszabályoknak és azok 

értelmében hozott határozatoknak híven megfelelni és 
egyáltalában a szövetség érdekeit és tekintélyét tehetsége 
szerint előmozdítani. A  dijakat pontosan befizetni. A  
reá esett választást, megbízást és kiküldetést elfogadni 
és abban legjobb tehetsége szerint eljárni.

9. §.
Szervezet.

A szövetség ügyeit a közgyűlés és az igazgatóság 
és ezek utasítására a központi iroda intézi.

10. §.

Közgyűlés.

Minden évben egyszer közgyűlés tartandó és pedig 
rendszerint Budapesten meghívás folytán azonban v i
déken is tartható. Ezenkívül az igazgatóság bármikor

összehívhatja a közgyűlést, de 50 tag írásban beadott 
és a napirendet ismertető kérelmére az igazgatóság 
köteles a közgyűlést egybehívni.

A  közgyűlés legalább 14 nappal a gyűlés napja 
előtt hivandó be meghívók által, melyen a napirend tár
gyai is kiteendők.

A  közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább 
30 tag van jelen. Ezen számba tehát a megbízás 
által képviselt tagok nem számíthatók be.

H a  a közgyűlés első egybehivásra nem lenne 
határozatképes, az összehívás 8 napon belül ismétlendő, 
de a napirend meg nem változtatható.

Második összehíváskor a közgyűlés, a megjelentek 
számára való tekintet nélkül határozatképes.

A  szavazás felállás áltat történik, személyes kér
désekben választásoknál és ha 10 tag kívánja, más 
ügyekben is titkos szavazásnak van helye.

A  közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, m elyet a 
közgyűlést vezető elnök, jegyzőkönyvvezető titkár, a 
közgyulésileg eleve megválasztott két tag, mint hitelesítő 
ir alá. Ugyanebbe a tárgyalások és választások ered
ményén kívül jelen volt tagok száma is felveendő.

11 §

A közgyűlés ügyköre.

A  közgyűlés ügyköréhez tartoznak:
1. A z  elnöknek, 2 alelnöknek, 25 igazgatósági 

rendes, 5 póttagnak, 3 számvizsgálónak, pénztáritok
nak, ellenőrnek, ügyésznek és titkárnak választása. 

(Folytatás a kővetkező számban )

N i r d ^ t r ^ é Q y -  I
Ezennel közhírré tétetik, hogy n Magyar Klr. 

Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XIV sorsjáték)
6. osztályának húzásai folyó évi szeptember hó 
27-töl október hó 24-lg tartatnak meg, még pedig 
a következő napokon : ,

Ő ST" Szeptember 27,, 28,, 29,, 30.
M Z -  Október 3„ 4„ 6„ 7„ 8„ 10„ 11„ 13,, 14.,

15, 17, 19, 20, 24.
A húzások mindig délelőtt !) órakor kezdődnek 

és n magyar királyi ellenőrző hatóság és királyi 
közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a 
Magyar királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték 
húzás! termében (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna- 
utczáról). A sorsjegyeknek a fi. osztályra való meg
újítása a játékterv szerint minden igény külömhcni 
elvesztésének terhe alatt 1904. évi szeptember hó 
20-lg cszközlendök.

Budapest, 1!K) 1. évi szeptember hó 8-án.

Magyar Királyi Szabad, Osztálysorsjáték Igazgatósága:
TOLNAY HAZAT

W M M H S M



Deutscher Theil

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN PER TABAK GROSS- UNP KLEIN VERSCNLEISSCR UNGARNS.

I N H A L T  : An Unseren geschiUzlen Ltser! Nette Zustiinde. Zentralverband dér Tabaktrafikanlen Öesterreichs.

A n  unseren  gescliátzten  L e s e r !
D ie  stets sicli mehrende Verbreitung unseres 

B lattes, ferner elér Um stand, dass w ir in náchster Ze it 
dem T ab ak  K leinverschleisswesen, sovvie dér Fabri- 
kation, dér in dem Verschleiss gelangenden Tabak  
l ’rodukte, erhöhte Aufm erksam keit widmen, machen 
es nöthig, dass w ir den Jnlialt unseres B lattes bereichern, 
in Fo lg e  dessen dér «Dohányárusok Közlönye* in Zu- 
kunft in dem vorliegenden Form atc 8-seitig, wenn notli- 
wendig  1‘2-seitig, erscheinen wird.

Indem  w ir unseren gesch. Abonenten ersuchen 
auch in íhrem eigenen Interessé, die dér Verbreitung des 
B la ttes  fördern zu vvollen, theilen w ir gleichzeitig mit, 
dass m ii dieser Num m er das Abbonom ent zu Ende  
gelit und ersuchen w ir diejenigen unserer Abbonentcn, 
dérén Prünum eration erneut werden muss, um prompté 
E insendung des Betrages von

halbjahrig 5 K ronen  
ganzjahrig 10 »

m ittelst Postanweisung an die
Adniin istratíon des 

«Dohányáru6ok Közlönye* 
Budapest, VI.. Eötvös-utcza 6.

Nette Zustánde.
Wir glauben der Műbe enlhoben zu sein, 

das Wort „Eigenthum“ in seinem engeren 
Sinnezu deffiniren. Jedermann weir, es genügend 
zu schátzen und Diejchnigen die es nicht wissen, 
zahlen nicht zu unserem Lesekreise. Immerhin 
verwirren sich aber die Begriff'e auf einem 
Gebicte, wie es der Tabakverschleiss ist, inso- 
í'crne, als die Willkür Schuld daran trágt, wenn 
das Eigenthum nicht derart respektirt wird, wie 
es den rigorosesten Anschauungen entspricht.

Nehmen wir den alltaglich vorkommenden 
Fali an, dass irgend jemand vöm Hausbesitzer 
cin Lokál pachlct. Der Miethcr ist bemüht das- 
selbe seinen Zwcckcn dicnlich zu machen. Er 
investirt in das Lokál fúr Adaptirung, Aus- 
schmückung ctz. etz. grössere Summen, bezahlt 
den Miethzins piinktlich und muss jedoch, aus 
irgendwclchcn Gründen das Geschiiftslokal auf- 
geben. Und nun zeigc mán uns den Haus
besitzer, der Anstand erheben wird, wenn dieser

Miether sein Lokál einem Andern überlassen 
wird und nicht demjenigen, welcher die frühere 
Partéi fúr die gehabten Auslagen entschadigt. 
Wir glauben kaum, das es solche Hausbesitzer 
gibt und wenn es solche gibt, die sich die Ver- 
legcnheit des früheren Miether ausnützen, so 
wird ein solches Vorgehen mit \rollen Rechte 
verurtheilt.

Offenbar, besitzt ja auch in dicsem Falle 
der Hauseigenthtimer das Eigenthumsrecht, 
geradeso, wie das Finanz Árar, welcher das 
Recht zűr Ausübung der Verschleisses an wem 
er will verleiht. Aber wahrend der Hauseigen- 
thümer unter allén Umstánden ciné gewisse 
Culance heobachten muss, die er nicht unbe- 
achtet lassen darf, weil hier von cinen Eigen
thum die Rede ist, setzt sich die Finanz-Behörde 
einfach über dériéi. Dinge mit einer Leichtigkeit 
hinweg, die bei einer Behörde, welche das 
Eigenthum zu schützen verpflichtet ist, doppelt 
au fialt.

Nicht etwa. dass wir dafür sprachen, dass 
die Finanz Behörden eine Umschreibung der 
Tabakverschleiss Lizenzen vornehmen müste. 
Nein, im Gegentheil Wir waren ja diejenigen, 
dieschonvor einem Jahrzehnt den Trafikschacher 
sehr scharf an den Leib rückten, weil wie eben 
die Verhálltnisse sehr genau kennen. Gleich- 
wohl, habén wir das Vorgehen, wie es heute 
geübt wird, durchaus nicht vorhergeschen und 
wir konten nicht wissen, das mán anstatt 
gewisse Riicksichten zu iiben, geradezu das 
Gegentheil in Anwendung bringen wird.

Leidet- hat die allmachtige Protektion bei 
uns auch hierin derart eingegriffen, dass mán 
sich nicht sebeut, rucksichtslos manchen armen 
Teufel zum Bettler zu machen, wenn tdabei 
nur irgend einem hohen Herrn, oder einer 
schönen Frau ein Dienst geleistet werden kann. 
Und in letzter Zeit erreignete es sich nicht selten, 
dass eine arme Familic, die Jahrelang auf cinen 
Posten ruhig ausharrt, ifire letzten pár Groschen 
in ein Geschaft investirt, ihr Eigenthum gánzlich 
verliert, wenn sic zu kapitalsarm, oder ander- 
weitig zu schwach ist, die Trafik weiter führen 
zu können.

lm Bereiche der Hauptstadt habén im 
vertlossenem Jahre ungefahr 110 Tabakver- 
schleisser ihre Trafik Lizenz niedergelegt. Von
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diesen waren ungefahr 90 so glücklich von 
ihren Nachfolgern eine Ablösungssumme für 
ihre Geschaftseinrichtung zu erlangen, wahrend 
20 durch solche neue Eigenthümer besetzt 
wurden, die in Folge einer Protection die Lizenz 
erhielten.Nun aber kommt das Traurige,das Unbe- 
greifliche, was dér Sache anhaftet.

Von den 110 Tabakverschleissern, wofür 
neue Lizenzen ausgestellt wurden, waren es 
eben die 20, die einen „Werth“ besassen. Dieser 
Werth aberliegt keineswegs in dér Lizenz, welche 
das Finanz Ministerium, beziehungsweise die 
Finanz-Direktion ertheilt, sondern in dem Posten 
welchen die abtretende Verschleisser, theils durch 
schwere Geldopfer, theils durch viele Jahre 
wáhrenden Fleiss und Ausdauer, zu einem 
solchen gemacht. Hátten die Betreffenden inner- 
halb dieser vielen Jahren die sie in dér Trafik 
verbrachten, mit Schuhnageln oder Nahnadeln 
gehandelt, so besüsse ihr Geschaft auch einen 
Werth und gewiss, sie hatten Kaufer genug 
dafür gefunden. Bei dem Trafikwesen aber 
kommt die Lizenz in Betracht, und diese 
Lizenz ertheilt mán ganz einfach an irgend 
Jemanden, den mán will, kümmert sich den 
Teufel drum, ob derjenige, dér ein lángé Reihe 
von Jahren das zweifelhafte Vergnügen gehabt 
hat, für die Tabakf'abrikate des Aerars zu arbei- 
ten, nicht auch selber einige Ansprüche darauf 
hat, sein Eigenthum irgendwie zu verwerthen. 
Unstreitig hat das Finanzministerium das Recht 
die Lizenzen an Diejenigen zu ertheilen, die sie 
zu Verschleissern habén will, dieses Recht wird 
ihn kein vernunftiger Mensch streitig machen. 
Wozu es aber kein Recht hat, das besteht in 
Folgenden: Das Finanz-Ministerium besitzt kein 
Recht, Jemanden eine Lizenz für das Lokál eines 
Anderen zu ertheilen.

Wir glauben das dies ebenso logisch, wie 
juristisch richtig ist.

Und doch erhielten seit neuere Zeit, solche 
Einreicher,welche die Trafik von irgend jemandem 
zu übernehmen wünschen den Bescheid, dass 
für dieses Lokál bereits ein Anderer die Lizenz 
erhalten hat. Was ist das? Heisst das etwa nicht,die 
krasseste Verletzung des Eigenthumrechtes ? Wie 
kann, wie darf eine Behörde ein Lizenz zum 
Verkauf eines Staatsartikels für ein Lokál aus- 
stellen, welches fremdes Eigenthum ist?

Doch die Sache wird noch immer hübscher! 
Dér mit einer solchen Lizenz Beglückte natürlich 
das Protektionskind irgend eines bei einem 
Minister oder anderen grossen Herren beschaf- 
tigten oder gut angeschriebenen Persönlichkeit, 
er erscheint mit seinem werthvollen Papier bei 
den Geschaftseigenthümer und ersucht ihn ganz 
einfach, aus seinem Geschaftslokale sich zu 
entfernen, nachdem er im Besitze dér Lizenz

ist. In den meisten Fallen wird natürlich ein 
solcher Unsinn gebührend mit einem Ilinaus 
wurf zűr Thüre beantwortet.

Dann aber —  und jetzt kommt erst das 
Gefáhrlichste dér Sache — dán beginnt die 
Jagd auf ein Lokál. Denn bekanntlich nützt die 
beste Lizenz nichts, wenn mán nicht ein Lokál 
besitzt, worin mán den Tabak-Verschleiss aus- 
üben kann. Was geschieht nun ? Die Besitzer 
dér Hiiuser in dér Nahe einer solch’ gesperten 
Trafik, vverden dér Reihe nach aufgesucht, die 
Miethzinse in die Höhe getrieben, so, dass die 
anderen Verschleisser es zum Zinsquartal nie 
begreifen können, warum sie ihr Hauseigen- 
thüiner abermals steigert.

Diese nette Wirthschaft dauert nun bereits 
seit einem Jahre an. Trotzdem das Trafikwesen 
ausschliesslich dem Finanz Minister untersteht 
und er nach Gutdünken über Gross- und Klein- 
trafik verfügen kann, haltén wir diese Vorgange 
gleichwohl für ungesetzlich, nachdem dabei 
sammtliche Vorschriften, welche für jeden 
Staatsbürger gleichmassig lauten umgangen 
werden. Und dér erste Punkt dieser Vorschriften 
besteht doch darin, dass mán behufs Erlangung 
einer Trafik-Lizenz bei dér zustiindigen Finanz- 
Direktion einreichen muss, das mán im Falle dér 
Abweisung, innerhalb 15 Tagén an das Finanz- 
Ministerium appeliren kann dass mán aber in 
allén Falién zuerst ein Lokál besitzen muss, für 
welches mán die Lizenz erbittet, dieses Letztere 
dürfte selbst jeder Laie einsehen, dazu braucht 
mán nicht einmal F'achkenntnisse zu besitzen.

Das was aber bei uns in dieser Beziehung 
geleistet wird, ist geeignet jeden rechtlich den- 
kenden Menschen zu empören. Wahrend mán 
einen langjahrigen Verschleisser, dér nicht mehr 
zu arbeiten vermag seinen Geschaftsposten und 
die Lizenz an irgend einen Protegirten, dér kein 
Lokál besitzt abgibt, kommt es nicht seben vor, 
dass irgend ein Damchen, welches ein hübsehes 
Gesicht hat, ihr Geschaft sofőrt um theures 
Geld verkaufen kann, wobei ihr Nachfolger 
die Lizenz brevi inanu erhalt. Oder, es tritt 
dér Fali ein, dass ein und dieselbe Person 
zwei Lizenzen erhalt, wodurch sie in die 
Lage kommt, die bessere zu wahlen und die 
schlechtere zu verkaufen.

Wie gesagt, es sind nette Zustiinde, welche 
auf dem Gebiete des Verschleiswesens herrschen 
und wir waren auch in dér Lage von den 
Grosstrafik Lizenzen auch manches zu erziihlen, 
was nicht sonderlich erbaulich klingt, doch wir 
wollen vorlaufig schweigen. Sollten die dieselben 
jedoch ihren Fortgang nehmen, dann werden wir 
unserer Pflicht eingedenk, wenn nothwendig mit 
Zuhilfenahme dér gesainmten Presse, gégén diese 
Wirtschaft kampfen.



d o h á n y á r u s o k  k ö z l ö n y e . 7

Vermischte Nachrichten.
Z e n t r a lv e i 'b a n d  d é r  T a b a k t r a f ik a n t e n  

O este rre ich s .  Nur flüchtig hatten w ir vor einigen 
Monaten Notiz davon genommen, dass sích in W ie n  
die Gründung eines Landesverbandes dér Kleintrafikan- 
ten vorbereitet. Offen gestanden, w ir setzten wenig 
H ofínung  in dicse Neugrtindung und zwar deshalb, w eil 
w ir eine vor Jah ren  versuchte Constituirung eines solchen 
Verbandes, dér w ir sogar persönlich anwohnten zum 
M uster nahmen und gefunden hatten, dass die K ra fte  
sicli arg  zersplittert hatlen.

A u s den uns zugekommene, bisher erscliienenen 
9 Num niern des A m tlihen  Organes des Verbandes 
welcher »Tab ak  Trafik« lieist, entnehmen wir zu unserer 
freudigsten Überraschung, dass in W ie n  ein Verband 
dér Tabaktrafikanten entstanden ist, welclier den Res- 
pekt in jeder Beziehung herausfordert.

V o r A llém  entnehmen w ir dem ganannten B latté, 
das nebenbei gesagt, sehr geschickt und vorzüglich 
redigirt ist, die erfreuliche Thatsache, dass die Ver-  
schleisser Österreichs, sich endlich a Is das fühlen, was 
sie sind, als fleissige unermüdliche A rbe ite r für den 
Staa t, beziehungsweise als Versch leisser dér vöm 
Staate  erzeugten Tabakprodukte, ferner, dass die

Entlohnung ihrer A rb e it die geringste ist, die irgend 
w elcher A rbe itskraft zu T h e il wird. En d lich  ist es aber 
auch nicht minder erfreulich zu sehen, dass die Tabak- 
verschleisser Österreichs, die ihnen verliehene Lizenz 
als gescháftliche Verfiigung des Aerars aufzufassen 
beginnen und nicht lediglich als eine Pfründe die Ihnen 
verliehen wurde, zumal jede ehrliche A rbe it auch ihren 
ehrlichen Lohn  erfordert.

Das Fachb latt „ Tubák-Trafik'' g ibt denn auch 
dieser Meinung in offenster W e ise  Ausdruck und es 
braucht daher nicht W un der zu nehmen, wenn sichtrotz 
kurzen Bestandes dieses B lattes, in vielen nahmhaften 
Stadten österre ichs Zweigvere ine gebildet habén, 
welche denselben in seinem Streben untersttitzen. W ir  
unserseits, freuen uns dér sliönen Erfo lge  dér geschiitzten 
Collégén und wünschen vöm Herzen, dass dér mühsehlig 
beladene Stand dér Tabaksversch le isser Österreichs 
dér muthigen und zielbewussten Eührung ihrer Le ite r, 
w ie auch ihres Fachb lattes, vertraunsvoll folgen möge, 
um aut diese W e ise  den bisher arg vernachliissigten 
B e ru f dér Tabakversch le isser nicht nur materielle 
Vorthede zu erkiimpfen, sondern auch dessen Ansehen, 
sowohl in den Augen  seiner vorgesetzten Behörden, 
wie auch im Publikum  zu heben und zu stiirken. 
—  G lück auf 11
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A legjobb gyúfa
a legolcsóbb!!

Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

Biztonsági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
M illenium »
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

K rokod il gyufa 
E iffe l torony gyufa 
T e leg rá f »

Szaloi) gyújtó:
M illenium  gyújtó  
Népgyufa 
Germán gyufa 
K rokod il » 
Pearlm atches.

E zen  fajok , k itűnő  m in őségü k n é l  fogva , több  v i l á g k iá l l í t á s o n  n y e r te k  d i jak at ,  
le g u tó b b  P á r i s b a n  1900-ban, G r a n d  P r i x - t  és a r a n y  é rm et  (P o ja t z i  czég )

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
D A R V A S  S. é s  T Á R S A  L O T T E R  Á 6 0  S T

V., H o ld -u tc za  9. V I , K e m n it z e r -u tc z a  10.
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A Világ 

k g i S r ^ e r t e b b  

S S l e g r é g i b b  

gyártnjáQya!

Miodgo ki&- «S i>agy- 
tözSdgbgi}, Valanjiijt 
Q a g y k g r g S k g d g S g k b g i )  

kapható.

A l U S t ^ S

r $ o o n> i r t g s 

Fabrikat d$r 

W *lt!

Zú babgp io allgo 
Klgio- úod (Sross- 
trafikgO üod őroSS- 

b a o d lü o g C O -

10691-904. Nyomatott l.öblovitz Zsigmond könyvnyomdájában, Uudapest, V II . Csömöri-út 40.
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