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PohácyáruBok. tám ogassitok azakaajtótokat 1! !
Ne vegyetek oly mellékolkkeket éa dohány- 

requialtumoVat, a miket szaksajtótok nem ójául ! ! !
Forduljatok nyomban hozzánk, ha zaklatnak 

benneteket I! !
Ne fogadtatok el sem reklámtáblákat, a»m Ingye

nes papírzacskókat, mert azok a fizetett egyének, a kik 
nektek ezeket küldik, visszaélnek jósaitokkal saját 
előnyükre I ! !

Tartaatok össze éa se vedeljetek koránk I !!

A kistó'zsdések bérfizetése.
Annak elismeréséül, hogy a kincstár egy 

dohányárudának tulajdonosa és hogy a dohány- 
tözsdés azt a jogot, dohányt és szivart árul
hatni, b érb e  v e tte , sok évvel ezelőtt a királyi 
jogügyi igazgatóság kieszelte azt a rendelke
zést, miszerint a tözsdés egy úgynevezett bér
fizetést eszközölni tartozik.

Ennek a bérfizetésnek egyedül az volt a 
célja, hogy a kincstár tulajdon jogát bizto
sítsa Teljesen közömbös is volt, hogy ez a 
bérösszeg évi i vagy 10 forint volt és a 
pénzügy igazgat óságok régi könyveiben tény
leg nem is ta álhatni nagyobb bérösszegeket 
bejegyezve, mint évi 1 — 10 forintot.

Későbben, Vörös kir. tanácsos igazgató
sága alatt Charmant akkori pénzügyi titkár 
azt a javaslatot te te, hog\ ezen bérösszegek 
részint a pénzügv igazgatóság által határoz- 
tassanak meg, részint pedig árlejtés utján és 
egy magasabb aján at elfogadásává, állapíttas
sanak meg. E rendelkezés azonban nem volt 
hosszú életű, minthogy a főváros majdnem

összes dohányelárusitúi aránytalanul meg let
tek adóztatva. Mintegy 15 év előtt arra hatá
rozták el magukat, ezt az eredetileg bérösszeg 
jellegével biró megterhelést, méh' tulajdon
képen csak formai dolog volt, szabályszerű 
fogyasztási adóra átváltoztatni, úgy hogy 
minden dohányárus 1, illetve 2, illetve 13 szá
zalék „bért" fizetni tartozik. így maradt ez 
a mai napig is.

Szigorúan véve, a kir. magy. pénzügy
igazgatóság jogügyi osztályának állást kellett 
volna foglalnia ezen rendelkezés ellen. Mert 
először nem lehet egyszerűen kéz alatt egy 
„bérfizetésből" „fogyasztási adót" csinálni; 
másodszor a kincstár eredeti szándéka, hogy 
„földesúri jogait" védje, e mellett megsemmi
sült, minthogy ez idő szerint tényleg fogyasz
tási adót fizetnek és nem bért. A szerződés 
aláírása a fél részéről és nem egyúttal a kincs
tár részéről is szintén bizonysága annak, bog}' 
itt nem „bérletről" van szó. Továbbá ép oly 
kevéssé köteles a tözsdés a ;3 évre szoló szer
ződést, betartani, mint a kincstár, minthogy 
úgy az egyik mint a ma,sík fél háromhavi fel
mondás jogával bir, a mi beküvetkezhetik akar 
mindjárt a „szerződés" megkötése után is.

Egy másik nevezetessége ezen „szerződés
kötésnek," melynek azonban semmi hatálya 
nincs, abban áll, hogy a tözsdés a szerződés 
után járó be'yegilletéket 13 évre előre fizetni 
tartozik, dacára annak, hogy ö semmiféle biz
tosítékot nem kap. a mint hogy ö sem nyújt 
természetesen semmi határozott biztosítékot, 
annál kevésbé, mert hiszen neki, a mint mon-
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dót tűk, jogában van, az átvett tőzsdét 3 hó
nap múlva visszaadni további fizetés kötelezett
sége nélkül. Látnivaló tehát, hogy itt nem 
lehet szó „bérfizetésről", minthogy a födolug, 
a bérlet táigya nincs meg. Ausztriában, a hol 
ezen „bérfizetés11 szintén létezik, a fizetendő 
összeget maga a fél ajánlja fel, másodszor 
pedig —  és ez a fődolog —  a bérfizetés egy 
bizonyos meghatározott területre szól, melyen 
belül egy másik tőzsde fel nem állítható ad
dig, mig a bérleti viszony tart. Ez már egé
szen más. Nálunk könnyen megeshetik, hogy 
valaki GOO korona „bért11 fizet és fizeti ezt 
az összeget, ha tőzsdéjét vissza nem adja, 13 
éven át még akkor is, ha szomszédságában 
egy másik tőzsdét nyitnak, melynek forgalma 
talán nagyobb az övénél.

Könnyen kimutatható e szerint, hogy 
„bérfizetésről11 már nem lehet szó, szigorúan 
véve még szerződésről sem, mert képtelenség 
„szerződésnek11 nevezni egy iratot, mely sen
kit és semmire sem kötelez a szerződés tar-

jelent az rá nézve, évnegyedenként összege
ket fizetni, melyek oly magasak, mint a lak
bére. Nem kisebb igazságtalanság az is, hogy 
ezt a „fogyasztási adót11 a bruttó bevétel után 
kell fizetni, jóllehet igen jól tudják, hogy az 
ezen fogj'ászt ás utáni jövedelemnek a felér, 
sokszor az egészet a költségek emésztik fél.

A kistőzsdések körében eddigelé, sajnos, 
nem akadtak hangok, melyek ezen „fogyasz
tási adó11 ellen felszólaltak volna. Pedig ennek 
eltörlése a szószoros értelmében élet kérdés. 
De ez nem lehetett máskép. A  mint a kis
tőzsdések sorsának javításáról van szó, azon
nal akadnak emberek, a kik e törekvéseket 
saját céljaikra szeretnék kiaknázni és elterelik 
mértföldnyire a kiküzdendő céltól. Az ezen 
kérdés iránt érdeklődő kistüzsdéseket ezért o 
helyen szólítjuk fel, hogy hozzánk forduljanak. 
A. mi dolgunk lesz, az ügyet az illetékes 
fórum elé vinni, hogy véget vessünk egy álla
potnak, mely ép oly igaztalan mint tartha
tatlan lett.

tama alatt, mely meg van nagyon határozva, 
de melyet betartani nem kell. Mint „fogyasz
tási adót11 azonban, melyet a minisztérium 
határoz meg és mely szerint minden bevett 
forint után 1 krajcár fizetendő, ezt az u. n. 
bérfizetést nemcsak jogtalannak tartjuk, hanem 
szinte képtelennek. Azt mondják ugyanis az 
eláiusítónak: „Itt van az én portékám, mely
nek elárusításáért én neked 10 százalékot biz
tosítok. Ebből a 10 százalékból azonban tar
tozol nekem 1 százalékot visszafizetni!“ Hogyan? 
Miért? Talán adó fejében? Nem! Mert az adót 
a dohányelárusító külön tartozik megfizetni 
es pedig ugyanazon összegben, mint a bért, 
mert hiszen 10 százalékot fizet tiszta jöve
delme után. E szerint a dohánytőzsdés két
szer te magasan van megadóztatva mint bár
mely állampolgár. Igazságos ez? Egy régi, 
elavult rendelkezés értelmében, mely az absolu- 
tistikus időkből származik, furfangos módon 
el akarták ismertetni a „kincstár földesúri 
tulajdonságát.11 Ezen eszme megteremtője csak 
ezt tartotta szem előtt és megelégedett néhány 
garas lefizetésével. Ezen jogi óvatossági rend
szabályból azután rendszeres adó lett, mely 
reme a dohányárusuknak. Ismerni kell a kis
tőzsdések viszonyait, hogy felfogni bírjuk, mit

Esztendő végén
Komoly jelentőségű változások és fordulatok vol

tak, miket az elmúlt esztendő nemcsak a politika, ha
nem az ipar és kereskedelem terén hozott. A két állatn- 
fentartó tényező, mely az újkori Magyarországban 
hatalmas szerepre van hivatva, az eddigi mindenkori 
kormányok részéről a legnagyobb jóakaratban és hat
hatós támogatásban részesült. A változás és bizony
talan politikai viszonyok folytán előállott állapotok 
természetszerűen nem hagyhatták érintetlenül az ipart 
es kereskedelmet sem, úgy hogy haladásra gondolni 
sem lehetett. Mi csodálni való van tehát azon, ha a 
dohány monopólium és mindaz, a mi vele összefügg, 
szinten szenvedett. Igaz ugyan, hogy az állami dohány
gyártmányokkal való nagyipar és nagykereskedelem 
o y természetű, hogy egy pangásnak káros következ
ményei nem ötlenek azonnal szembe; azonban, ha uj 
befektetéseket nem eszközölnek, a gyártás terén meg- 
nagyobbítasok és kialakítások nem történnek, egyálta- 
an semmi sem történik a dohánymonopolium általános 

előmozdítására, mindezt nagyon sajnálni kell a jövőre 
nezve a melyben majd a mostani pangás súlyosan 
érezhetővé fog válni. Az elárusítás terén hasonlóan 

em mutatható fel a legcsekélyebb haladás sem. A kir. 
magy. pénzügyminisztérium meghagyott mindent a ré- 
g.ben es mitsem tet, a haladás érdekében. A legtöbb 
esetben lépest tartva az osztrák monopóliummal, még 
a fővárosi dohanynagyórudák átalakításának a kérdé 
set -  becs, minta szerint -  sem vette fontolóra. Nem
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csoda, ha meggondoljuk, hogy az összes minisztériu
mokban ez idő szerint csak az elodázhatatlan ügyeket 
intézik el.

A mi az elárusítókat illeti, a vidéki nagytőzsdé- 
sek részéről, akár tartoznak a szövetségbe, akár nem, 
nem volt praktikus dolog, hogy a szövetség budapesti 
vezetőségében az ő nevükben szabad kezet engedtek 
Mert elvégre, a mi ott történik, az az összeségnek tör
ténik és jóllehet eddig semmi sem történt, a nagytőzs- 
dés hivatása teljesen ferde világításban tűnik fel, ha 
nevében oly dolgok történnek, a melyek alkalmasak 
arra, hogy az összeségnek lényegesen ártsanak.

A dohány kisárusításnak nagy nehézségekkel kel
lett megküzdenie, a nélkül hogy mentő kéz nyúlt volna 
utána. A fővárosban, a hol a kistőzsdés nemcsak a 
dohányeladás jövedelmére van utalva, hanem a hol te
temes költségeinek fedezésére még súlyt kell helyeznie 
a dohánytőzsdéhez tartozó mellékcikkek elárusítására 
is, rendkívüli nehézségeket kell leküzdenie, hogy egyál
talán megélhessen. Első sorban a nagyárudák azok, 
melyek mind kistczsdével vannak egybekötve és melyek 
épen a mellékcikkekben is mint legveszélyesebb kon- 
kurrenseik állanak szemben kistralikosaikkal. És kell-e 
annak igy lennie? Kell, hogy a »nagy« a »kicsit« 
pénzhatalmával elnyomja ? Nem tudja magát a fővárosi 
nagytőzsdés, ez a legfölöslegesebb bútor darab, más
ként regreszálni, mint azáltal, hogy a szegény kistőzs- 
dést uton-utfélen károsítja ?

De nem tudott kedvező eredményt elérni a dohány-, 
szivar- és szivarka elárusítás sem, a fővárosban ép oly 
kevéssé, mint az egész országban. Az a reménye min
den elárusítónak, hogy meg kell javulnia mindennek, 
meghiúsult és minthogy a lakbérek és az élelmiszerek 
árai egyre emelkedtek, a dohánykisárusok helyzete ter
mészetesen egyre rosszabbodott.

Vájjon a jövő esztendő megvalósítja-e a remé
nyeket ?

E kérdésre felelni felette nehéz. Első sorban függ 
ez a politikai viszonyoktól, melyeknek a közel jövőben 
meg kell változniuk. De függ a nagy- úgy mint a kis- 
tőzsdések sorsának megváltozása még a saját önsegé
lyüktől is.

Látjuk, hogy minden szak, minden hivatásbeli ág 
kénytelen érdekeit megvédelmezni, anyagi helyzetét 
megjavítani. Az a hivatásbeli ág, mely ezt nem teszi, 
elsenyved, legjobb esetben tengődik, mint a hogy ezt 
fényesen mutatja a dohányelárusító. Kinek árt az, ha 
ő munkáját jobban megfizetteti ? Csakhogy okosan kell 
a dolgot megfogni és tudni kell felülhelyezkedni ósdi 
berendezéseken és nézeteken. Nincs ma az a szakma, 
mely nem igyekeznék minden erővel megfelelő jutal
mazást elérni munkájáért, csak a dohányárusok tekintik 
magukat valami kivételes hivatásnak. Száz millió koro- 
nányi árut adat el évente az állam, melynek nagyban 
való darusításáért jóformán egy fillért sem fizet, mint
hogy a províziókat felemésztik a költségek, .-'z önfen- 
tartási ösztön készteti aztán a nagytőzsdést, hogy kái-
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pótlást keressen azon a jövedelmen, mely egyesegyediil 
a kiselárusítót illeti. Oly szomorú és szégyenletes álla
potok ezek, hogy bővebb magyarázatokra nem szorul
nak. Ép ezért a mi feladatunk, e viszonyok javítására, 
némely tekintetben ezeknek gyökeres megváltoztatására 
törekedni, még sokkal fontosabb és sürgősebb, mint 
eddigelé volt. Miután azon számos akadályhoz, mely a 
dohányárus hivatását oly nehézzé teszi, még az Ínség 
is csatlakozik, első sorban ennek orvoslására kell gon
dolni. Az idő remélhetőleg már nincs messze, a mikor 
a pénzügyminisztérium az elárusítók dolgával törődni 
fog. Reméljük, hogy a kedélyekbe nemsokára be fog 
vonulni az oly hőn megkívánt nyugalom és béke és 
komoly, céltudatos munka fel fogja virágoztatni édes 
hazánkat.

Vegyes hirek.
A  d o h á n y n a g y á r n s o k  b o o g r e s z u s a  

B e c s b e n  A dohánynagyárusoknak e hó 12 én Becs
ben tartott kongreszusa azon kérdéssel foglalkozott, 
vájjon a dohány nagyárusok a kistőzsdések szövetségé
ben külön osztályt alakítsanak-e, mely kérdés, mint 
magától értetődő, elvettetett. Azon határozatokat ille
tőleg, miszerint a bélyegek és levél bélyegek utáni 
provízió 11/3 — l° /0-ról 2—3°/„ ra emeltessék, a kérvé
nyezők véleményünk szerint csakhamar meg fognak 
arról győződni, hogy kérelmük fölösleges volt, mint
hogy a kincstár e kérelmet nem teljesítheti, annál 
kevésbé, niert tárt kapuja nyílnék ezzel a legnagyobb 
visszaéléseknek. A mi az engedélyek átruházását más 
családtagokra illeti, az ilyen nagytőzsdei engedély 
bírása egyenlő volna egy vagyonértékkel, de ezenkívül 
elvesztené a kincstár azt a jogát, hogy saját állami 
közegek, ha azokat ellátni kívánná, előnyben részesítse. 
Ha a nagytőzsdések azt az egyetlen eszmét, m ely  
mitőlünk eredt, a fuvar kedvezményt szintén a 
magáévá tette, akkor ez csakugyan az egyetlen szak
kérdés is volt, mely a kongreszuson szóba került. 
Minden egyéb c«ak szószátyárkodás volt, épen arra jó, 
hogy az időt valahogyan agyonüssék.

D ohányosok  figyelm ébe. A dohánytőzs- 
dékben B. Mi la rés név alatt kapható 13 filléres szivar 
újévtől kezdve egészen uj alakban és ui minőségben 
kerül forgalomba. E szivart, mely már sok változaton 
ment keresztül és egykor »Havannah«, majd »Cabanos« 
név alatt ismert és becsült szivar volt, ezentúl holland 
minta szerint fog készülni, még pedig igen kitűnő 
anyagból, úgy hogy finom, könnyű szivart nyerünk 
benne.

M in ta sziv a ro k  és sz lv a rk á k . Az osztrák 
cs. kir. dohányjövedék a karácsonyi és újévi ünnepek 
alkalmából igen praktikus újítást hozott, mely megér
demelné, hogy nálunk is bevezessék. Különböző fajtájú 
és különböző árban levő szivarok és szivarkák skatu
lyákba csomagolva kerülnek majd a külön’egességi



4 DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY'K

árudák utján forgalomba, miáltal az érdeklődő dohá
nyosok abba a helyzetbe jutnak, hogy minden fajtával 
külön megismerkedhetnek. Igen szerencsés ötletnek 
tartjuk ezt, mert tetemesen megkönnyíti az árusító 
dolgát. Ha már ez idén az idő előrehaladottsága miatt 
el is késtek vele nálunk, nagyon ajánlatos lenne, ha a 
kir. magy. dohányjövedék jövőre szintén megvalósítaná 
ez eszmét.

G öm bölyű szivarok. A dohányosok Ízlése 
újabban ugylátszik ismét a gömbölyű szivar felé for
dul, mert utóbbi időben nagyon keresik a gömbölyű 
szivart. Az ízlés ezen változása érthetetlen, mert indo
kolni ezt senki sem tudja. Meg lehet, hogy az utóbbi 
időben gyártott szivarok oly lazán vannak csavarva, 
hogy molestálják a dohányost azáltal, hogy a füst 
túlságosan erősen áramlik a szájba, a mi a gömbölyű 
szivarnál nincs meg

Németországból is újabban igen sok gömbölyű 
szivar kerül forgalomba és nevezetes, ép a drága faj
ták azok, melyeket gömbölyűre csinálnak. Minthogy 
csak csekély változásról van szó a gyártásban vala
mint a csomagolásban, azt hisszük, hogy a gyárak 
helyesen cselekednének, ha legközelebb kisérletképen 
gömbölyű szivarokat is gyártanának.

A *  osztrák  dohán yn agyáru sok  körében 
felmerült a terv, beadványt intézni a cs. kir. pénzügy
minisztériumhoz azon kéressél, hogy elhalálozás esetére 
az illető nagyáruda ne árlejtés utján töltessék be, hanem 
az elhalt nagytozsdés hátramaradottjaira ruháztassék át

Ennek a beadványnak a mi nézetünk szerint 
kevés kilátása lesz sikerre, minthogy egy nagytőzsde- 
engedély megadása bizonyos feltételekhez van kötve, 
melyeknek mindenekelőtt jelen kell lenniök, hogy egy 
ily árudának átvitele egy második személyre igazoltnak 
léssék. Sajátságos, hogy az osztrák nagyárusoknak 
nincs egyéb kérni valójuk, mint ezen engedély meg
adását ököseiknek, a mi a minisztériumban tényleg azt 
a hitet keltheti, hogy a nagytrafik valóságos tökeélve- 
zet lehet. Néhány év előtt volt alkalmunk Morvaország
ban és Sziléziában nagytozsdéket látni, melyek egyál
talán províziót nem kapnak vagy olyant, mely igen 
csekély jövedelmet hajtott. Minden esetre megindító 
szerénység jele, ha az osztrák nagytőzsdések ily módon 
gondoskodni kívánnak árváikról. Avagy talán itt is 
szemmel tartják a >kiselárusítást,« melytől hasznot 
várnak? Az természetesen más lenne. De ezen esetben 
az összes kistozsdéseknek is kellene ezt a trafik- 
örökséget* biztosítani.

F u rcsa  szivar ka h áb orú  tört ki Mandzsú
riában mint következménye egyes amerikai gyárosok 
azon kísérletének, hogy az orosz-japán háború befeje
zése után a híres »nyilt ajtón* át oda behatoljanak,
A Pritich-American Company, mely kitűnő dohányból 
gyáitja szivarkáit és a japán dohánymonopolium erősen 
pályáznak a Mandzsúria szivarkát szívó lakosságára 
Mindkét részről hangosan cs mulatságos módon ütik a 
reklám dobot. Rikítóan tarka reklám lapok, hasonlóan I 
a rémdrámákat hirdető amerikai hirdetésekhez, fedik ;

épületek falait és a tisztes chinai falakat. A  japánok 
hirdetései legtóbbnyire vérvörös alapon az egyik olda
lon a sárga chinai sárkányt, a másikon a japán napot 
ábrázolják. Mig az amerikaiak a virginiai dohány jósá
gát vásári hangon dicsérik, a japánok virágos fráziso
kat használnak, azt állítva, hogy a japán kormány által 
gyártott szivarka a dohányokban oly érzést kelt, mintha 
álomban a »Soo Shan* meseszerü hegyén lenne stb. 
De azután praktikusan demonstrálják is ezt: próba
csomagokat osztogatnak, kártyalapokat, melyekre rá 
van erősítve egy-egy szivarka és egy japán zászló, 
melynek rudja egy gyufaszál. A japán dohanymonopo- 
Jium ügynökeinek katonai honfitársaik segítségével 
mindenütt az országban van szabad közlekedésük, mig 
az amerikaiaknak eddigelé még nincs megengedve, a 
városok határait átlépni.

Szerkesztői üzenet.
N y. M. u rn ák , H  Azt kérdezi, hegy az u n. 

»láda kérdés« miért végződött oly siralmas eredmény-, 
nyel? E kérdésről mi itt mar gyakran irtunk és egye
lőre nem is szándékozunk erről tovább nyilatkozni.

K. urnák , TJ. A lapot hosszabb időn át járatni 
és azután megtagadni a fizetési nem nagyon úri dolog. 
Ha azzal a csekély összeggel netalán áruraktárát akarja 
nagyobbítani, tessék ; lemondunk róla.

Y . Z. urnák . Névtelen leveleket, még akkor 
is, ha udvarias hangon vannak írva, minden szerkesz
tőség egy helyen helyez el, a papírkosárban.

K .r B - asszonynak, B udapest. Ki kény
szeríti Ont, hogy ez »egyletbe* lépjen? Ha kínozzak, 
jelentse be nyugodtan Wolfrumb kir. tanácsos urnák, 
a fővárosi pénzügyigazgatóság iga/gatójámk.

S p  A  asszonynak, B udapest Hol kapni 
a sorsjegyeket, miket a nagytőzsdések kibocsátanak? 
Kerdezze a saját nagyárudájában. Ad II. Hogy öreg 
korában gondoskodni tartoznak-e Önről, minthogy 
özvegy.- Természetesen, de előbb férjhez kell mennie 
voT emberhez, a ki ezt a kötelezettséget el-
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szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- 
hanynagyarusok es különlegességi raktárok részére 
ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny sai- 
nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és 

egessegi raktarak tulajdonosai már nem fog
lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek darusításával 
K/en visszás állapotra segítendő ily feltételek
,Ue Rnú h°nZZ.i forp lomba az Elster és Topf cég 

Bourbon szivarkahüvelyeket, a melyek az 
e „ verse,,yt kizárjak A „Bourbon1* hiiOpiv*

a

I  " ' S r - r r  kiz;irj,ak A Bourbon** hüvelyeket | kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy-
I r  l! ' m; Hirsch Jakab budapesti, továbbá az
-1 S r i  w a b id íS 1’ brassói> segesvári, kassai, kolozs-
I  briioki «fih Í uk ,.,raflai’ brunni’ olmüci- linzi, inns- i brneki stb. ku onlegessegi árudák. Elster és Topf
§ embergi cég kívánatra szívesen szolgál minták
I  kü ö n l  31 a l ’ " , e l > 'e k b < ’ 1 a dohánynagy- és I kulonlegesseg, árudák részére biztosítón dőnyök 

megtudhatók.
.................................................................



Deutscher Theil

„POHÁHYÁRUSOK KÖZLÖNY€“
ORGAN FÜR DAS G^SAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, W1E AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

IN H A L T  : Dic Pachtznlilung dcr Kleinverschlcisser. — Zum Jahresschluss.

Tabakversohlelafler unteratiitzet Eure Faohpresse 
Kaufet kalne Nebenarlikel und Rau hrequlsiten 1

dia Eure Fachprease nlcht em pflthlt!! 1
W eadat Euoh gofort an u m , wean mán an Euoh 

Vexatlonen auBűben w lll ! ! i
Nehmet weder B eklam tafeln oder Grállá Papier- 

sackhen an, denn dle bezahlten Leute, welche Euoh 
dteae achtcken, benützen Eure Guta zu lhrem elgenen 
Vorthei' ! Ü

Beid sínig und achaart Euoh um u n s I  ’

Die Pachtzahlung dér Kleinverschleisser.
Als Anerkennung dessen, dass das Finanz- 

Aerar, Eigenthümer einer Tabakversclileiss- 
stelle ist und dass dér Besitzer dér Trafik 
das Reclit, Tabak und Zigarren zu verschleis- 
sen g e p a c h t e t  hat ,  wurde vor vielen 
Jahren vöm Causarium regaliuni Directorat 
die Verfügung ausgeklügelt, dass dér \ er- 
schleisser eine sogenannte Pachtzahlung zu 
leisten hat.

Diese Pachtzahlung hatte aber, wie ge- 
sagt, nur deli einen Zweck, das Eigenthums- 
recht dós Aerars auf die Verschleissstelle 
sicher zu stollcn. Fs kam daher aucli durch- 
aus nicht darauf an, ob jöhrlicli 1 («ulden 
oder 10 Gulden bezalilt wurden, aus welchem 
Grunde nian auch in den altén Büchorn dci 
Finanz-Directionen kamu höhere Betrílge als 
Pachtzahlung eingezeichnet ünden vvird, als 
iührliche Zalilungen von 1 -  10 Gulden.

Spater, unter dér Direction des königl. 
Rathes Vörös, hatte dér damaligo Finanz- 
Sekretair Charmont den Antrag eingcbracht, 
dass die Pachtzahlungen theils von dér Finanz- 
Direction bestinunt, theils irn AN ego dói Ijizi- 
tation und dér Annahme eines höheren An- 
botes stipulirt werde. Diese Prozedur hielt 
sich jedoch nicht lángé, nádidéin fást siimt- 
liche Tabakverschleisser dér Hauptstadt un- 
gleichmtissig besteuert wurden. Vor ungefílhr

15 Jahren entschloss mán sich dazu, aus dér 
ursprünglicli als Pachtzahlung geltemlen Be- 
lastung, dió ja eigentlich nur eine Formsache 
war, eine regelrechte Consumsteuer zu machen, 
wobei jeder Tabakverschleisser 1, bezielmngs- 
weiso 2, beziehungsweise 5 Prozent an „Pacht“ 
zu bezahlen bemüssigt ist. So blieb dies 
auch bis zum heutigen Tagé.

Streng genommen, hatte die iuridische 
Abtheilung dér k. u. Finanz-Direktion gégén 
diese Verfügung Stel lun g nehmen und davon 
abrathen müssen. Denn erstens kann mari 
nicht itn Handumdrehen aus einer „Pacht- 
zahlung" eine „Consumsteuer" machen; zwei- 
tcns ist dabei die ursprüngliche Absiclit des 
Aerars, seine „grundherrlichen Recheu zu 
wahren, in Verlust gegangen, nachdem der- 
rnalen thatsachlich eine Consumsteuer und 
keine Pachtzahlung geleistet vvird. Das Unter- 
schreiben des Vertrages von Seite dér Parthei 
und nicht auch von Seite des Aerars, bc- 
weist ebenfalls, dass hier von „Pacht" keine 
Rede ist. Ferner ist ebensovvenig dér Trafi- 
kant, wie auch das Aerar verpflichtet, den 
auf i3 Jalire lautenden Vertrag einzuhalten, 
zumal sovvohl dem einen Theil, wie auch dem 
andern, dreimonatlicli gekündigt werden kann, 
was auch sofort nádi Schliessung des „Ver- 
tiages geschehen kann.

Eine zweite Merkwürdigheit, dieses „Ver-  
tragschliessens“ . welches aber keinerlei Kralt 
besitzt, besteht darin, dass dér Verschleisser 
die für den Vertrag zu zahlende Stempel- 
gebühr für 5 Jalire im \ orhinein zu entrich- 
ten verpflichtet ist, trotzdem ilun garnichts 
zusresichert vvird und auch er natürlicli niciits 
Bestimmtes zusicliert, zumal er ja, vvne ge- 
sagt, den ilm übertragonen \ erschleiss schon 
nádi í3 Monaten zurücklegen kann, ohne be- 
nuissigt zu sein, vv'eiter zu bezahlen.

Mán sielit alsó, dass es sich hier um
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keine „Pachtzahlung11 handeln kann, da ja 
die Hauptsache, nilkmlich das Pachtobjekt 
mangelt. In Österreich, wo dieses „Pacht- 
zahlen" ebenfalls besteht, wird fürs erste dér 
zu zahlende Betrag von dér Part bei angebo- 
ten, fürs zweite aber —  und das ist die Haupt
sache dabei —  gilt die Pachtzahlung tűr einen 
bestinnnten Rayon, wohien keine andere Trafik 
ertheilt werden darfj so lángé das Pachtver- 
haltnis aufrecht steht. Das ist aber ganz et- 
was Anderes. Bei uns kann es leicht gesche- 
hen, dass Jemand 600 Kroaen „Pacht“ be- 
zahlt und diesen Betrag, wenn er die Trafik 
nicht zurücklegt, 8 Jalire láng bezalilen muss, 
auch daun, wenn eine zweite Trafik in seiner 
Nachbarschaft errichtet wird, dérén Consum 
vielleicht grösser ist, als dér seine.

Es ist daher leicht nacliweisbar, dass 
von einer „PachtzahluDg“ nicht mehr die 
Rede sein kann, streng genonnnen auch von 
keinem Vertragé, da es absurd ist, ein Schrift- 
sttick „Vertrag" zu nennen, dass Niemandem 
und zu garnichts verpliichtet wahrend dér 
Dauer des „Vertrages", die wohl bemessen 
ist, aber nicht eingehalten zu werden braucht. 
Als „Consumsteuer“ aber, welclie von Minis- 
terium bestimmt nach jedem erlösten Gulden 
1 Kreuzer, entrichtet werden muss, finden 
wir diese sogenannte „Pachtzahlung" nicht 
nur für ungerecht, sondern geradezu fiir ab
surd. Mán sagt namlich dem Verschleisser: 
„Hier hast Du meine Waare, fiir dérén Ver- 
kauf ich Dir 10 Prozent sichere. Von diesen 
10 Prozent hast Du mir 1 Prozent zurückzu- 
zahlen!“ Wozu? Wieso? Und scliliesslich: 
„Für was?" Villeicht als Steuer? NeinlDenn  
die Steuer muss ja dér Tabakverschleisser 
seperat bezahlen und zwar im gleichen Be- 
trage wie diese Pachtzahlung, denn er be- 
zahlt ja 10 Prozent von seinon Reinertrflg- 
niss. Denmacli ist ja dér Tabakverschleisser 
doppelt so lioch besteuert, wie welcher Biir- 
ger des Staates immer. Ist das gerecht? Oder 
hat das Kind gar einen Namen? Einer altén, 
verrosteten Verfiigung gemftss, die aus dér 
absolutistischen Zeiten stammt, hat mán spitz- 
finstigerweise ein fiskalischos Mittelchen an* 
gewondet, um die „grundhorrliche Eigenschaft 
tles Aerars" anerkannt zu wissen. Dem Schöp- 
l'er dieser Idee kam es damals auch blos

auf das an und er begnügte sich mit dér 
Bezahlung von einigen Groschen dafür. Aus 
dieser juridischen Vorsichtsmassregel ist eine 
Steuer geworden, welcher dér Sclirecken aller 
Trafikanten bildet. Mán muss nur in den Ver- 
haltnissen dér Kleinverschleisser eingeureiht 
sein, um zu ermessen was es heisst, viertel- 
jührig Betrüge bezahlen zu müssen, welclie 
dem Miethzinse gleichkommen. Eine fernere 
Ungerechtigkeit besteht aber auch darin, dass 
diese „Consumsteuer" vöm Bruttobetrage des 
Erlöses bezahlt werden muss, wo mán doch 
recht gut weiss, dass fiir diesen Consum ja  
zumindest mehr als die Halfte des Ertrag- 
nisses auf die Kosten verwendet werden, sehr 
oft so gar das Ganzé.

Leider habén sich in den Kreisen dér 
Kleinverschleisser bislier keine Kraffte gefun- 
den, welclie dicsér „Consumsteuer" energisch 
zu Leibe gerückt wáren. Und doch bildet die 
Abscliaffung derselben ja eine Lebensfrage 
im engsten Sinne des Wortes. Und das 
konnte ja auch gar nicht anders sein. Wo es 
sich darum handelt, das Wohl dér Tabak- 
kleinverschleisser anzustreben, sofort sind 
Leute da, welclie diese Bestrebiingen zu ilirem 
eigenen Zwecken ausniitzen möchten und so
főrt werden die tollsten Dinge vorgebraoht, 
welclie von den eigentlichen Zielen, welchedie 
Verschleisser verfolgen miissen, meilenweit, 
entfernt liegen. I nd darum, indem wir diesen 
ausserst wichtigen Gegenstand heute erörtern, 
fordern wir jene Kleinverschleisser, welclie 
sich für die Saclie interressiren, auf, sich an 
uns zu wenden. Es wird uusere ,Saclie sein, 
die Angelegenheit vor das competente Fórum 
zu bringen. um einen Zustand abzustellen, 
dér ebenso ungerecht wie auch unhaltbar ge
worden ist.

Zum Jahressch!uss.
Gleichwie auf politischen Gcbiete, hatten auch 

in dem abgelaufenem Jahre Handel und Industrie 
einen Wandel durchzumachen von crnster Bedeutung. 
Oie beiden staatserhaltenden Faktorén, die in dem 
neuen Ungarn eine máchtige Rolle zu spielen berufen 
•sind, erfuhren von Seite den bisherigen jeweiligen 
Regierungen das grösste wohlwollen und die mamg- 
faclnte UnierstíUzung Sclbslvcrslái.düch mussten die



D O H Á NYÁRUSOK KŐZLÖNYK. 7

von den táglich wechsnden, wie auch unsicheren 
Vcrhaltnissen in dér Politik hervorgerufenen Zustande, 
ihren verderblichen Einfluss auch auf Handel und 
Industrie ausüben, derart, dass an cin Vorwartsschreiten 
nicht zu denken war. Was YVunder daher, wenn auch 
das Tabak-Monopol und in dessen Folge auch alles 
damit zusammenhángende bedeutend gelitten hat. Die 
Grossindustrie und dér Grosshandel dér vöm Staate 
erz ugten 1 abakprodukte sinb zwar derart geartet, 
dass sich die schlimmen Folgen eines Stagnirens nicht 
augenblicklich zeigen; indess, wenn neue Investionen 
nicht gemacht, das Gebiet des Fabrikationswesens 
nicht vergrössert und ausgestaltét, sowie iiberhaupt 
nich:s veranlasst wird, was zu allgemeinen Förderung 
des Tabakmonopoles beitragen könnte, so ist das Alles 
fúr d.e Zukunft zu bedauern, in welcher das jetzige 
Siagniren sclnver empfunden wird.

In gleicher Weise hat sich auch auf dem Gebiete 
des Verschleisswesens nicht dér geringste Fortschritt 
bemerkbar gemacht. Dns k. u Finanz-Ministerium hat 
d e Dinge so belassen wie sie waren und nichts unter- 
nommen. was einem Forischntte gleichkáme. In den 
meivten Falién mit dem österreichischen Tabak-Mono 
pole gleichen Schritt haítend, hat es gleichwohl nicht 
cinmai die Frage dér Umwandlung dér Tabakgross- 
veischleisse in dér Hauplstadt, nach gleichem Muster 
wie sie in Wien sind, in Erwegung gezogen. Kein 
Wunder, wenn mán bedenkt, dass in í-ámmtlichen 
Mmisterium dermalen nur solche Agenden erledigt 
werden, die einen Aufschub nicht dulden,

Was die Verschle'sser anbelangt, so habén die 
Tabahgrossverschleisser in dér Provinz, ob sie jetzt 
dem Verbande angehören oder nicht, sehr unpraktisch 
gehandelt, dass sie die Budapester Leitung des Ver 
bandes, in ihren Namen schalten und walten liess 
Dcnn am Ende was da geschieht, das geschieht ja für 
Allé und obgleich bisher garnichts geschehen ist, er- 
sch-int dér Beruf des Grosstrafikanten in einem ganz 
verkehrten Licht, wenn er in seinem Namen Dinge ver- 
anlassen liisst, die geeignet sind dér Gesammtheit 
wesentlich zu schaden.

Dér Tabakkleinverschleiss hatte mit grossen 
Schwierigkeiten zu kámplen, ohne dass sich fúr ihn 
ciné rettei de Hand gelunden halté In dér Hauplstadt 
wo dér Kleintrafikant nicht nur auf den Ertrag aus 
dem Tabakverschleisse angewiesen ist, sondern, wo er 
auch um die verháltnismássig grossen Kosten zu decken 
bestehendes Gewicht auf den Verkauf dér zűr Trafik 
gehörigen Nebenartikel légén niuss, lner hat dér 
Kleinverschleisser nahmhafte Schwierigkeiten zu über- 
winden, damit er iiberhaupt existiren kann. Vor allém 
sind es die Tabakgrossverschleissstellen, die sámthch 
mit einer Kleintrafik verbunden sind und die gerade 
auch in den Nebenartikeln ihren Kleinverschleissern 
als Konkurenten gefahrhchster Art gegenüberstehen. 
Und niuss denn das sein r Muss dér cGrosse* den 
« Kleinen> durcli seine Geldmacht erdrücken ? Gibt es 
für len Grosstrafikanten dér Hauptstadt, dér ja eigent-

üch das überfiüssigste Möbel Ft, keinen anderen 
Regress, als denjenigen, den er durch die Benachtheiii- 
gung dér armen Kleinverschleisser. erzielt ? Aber auch 
dér Tabak, Z'garren und Zigarettenverschleiss in dér 
Hauptstadt, wie auch im ganzen Lande vermochte kein 
günstiges Ergebnis zu liefern. Die Hoffnung eines jeden 
Verschleissers, dass es ja immer besser damit werden 
niuss, Llieb aus und da die Mieth und Lebensmittel- 
preise stets in die Höhe gingen, so musste natürlich 
die Lage dér Tabakkleinverschleisser eine sehrschlimme 
werden, was sie auch in dér That war.

Wird es im kommenden Jahre besser werden?
Die Beantwortung dieser Frage falit natürlich 

sehr schwer. Vorerst hangt sie von den Kingangs er- 
wahnten politischen Vcrhaltnissen ab, die sich ja in 
naher Zeit iindern müssen. Dann aber auch, hangt das 
bessere Fortkommen, sowohl dér Gross wie auch dér 
Kleinverschleisser von dérén eigenen Selbsthilfe ab.

Mán sieht, ein jeder Stand ist dermalen bemüssigt 
scíne Interessen zu wahren um nach Móglichkeit 
seine materielle Lage zu verhessem. Dér Berufszweig 
dér es nicht tinit dér verkümmert und vegetirt im 
bestem Falle, wie ein deuiliches Beispiel davon, dér 
Pabakverschleisser liefert, Es schadet niemanden, 
wenn er seine Arbeit besser bezahlt erhált, weder dem 
Tabak Gios-s noch dem Kleinverschleissser. Nur muss 
mán es klug anfangen und sich über althergebrachte 
Einrichtungen und Anschauungen hinwegsetzen. Es 
gibt heute keinen Berufszweig, dér nicht Tag und 
Nacht darauf bedacht ist, für seine Leistungen ent- 
sprechenden Lohn zu erhalten, als jenen Ausnahms- 
beruf des Tabak-Verschleissers, dér seine Stellung und 
Amep, als etwas ganz anderes aufzufassen scheint, 
als er ist. Um Hundertmillionen Kronen Waaren lásst 
dér Staat jahrlich verkaufen für dérén Grossverschleisser 
£ nau genommen nicht einen Heller bezahlt, weil die 
Provisionen in Kosten aufgehen. Dafur aber erfordert 
dér Selbsterhaltungstrieb des Grossverschleissers dass 
er sich an dem Gewinnste, welchen dér Detailist er- 
ziclen sollte, ressire. Das sind Zustande, die so traurig 
und für das Jahrhundert in dem wir leben, so be- 
schamend sind, dass jeder weitere Commentar hierzu, 
als überflüssig erscheint. Unsere Aufgabe, eine Ver- 
besserung, wie in mancher Beziehung eine gründliche 
Umgestalhung dér Vercchleissverhaltnis.se herbeizuführen 
ist daher noch eine weit machtigere und unerlásslichere 
geworden, als sie es schon war. Da sich zu den zahl- 
reichen Hindernissen, welche dem Tabakverschleisser 
seinen Beruf ersclnveren, nunmehr auch die Noth 
gesellt hat, muss vor allém daran gedacht werden 
derselben abzuhelfen. Hoffentlich ist die Zeit nicht 
férné, wo mán im Finanz-Ministerium sich dér Ange- 
legenheiten dér Verschleisser erfolgreich wird an- 
nehmen können. Hoffentlich ist unserem geliebten 
Vaterlande die so sehnsüchtig erwartcte Ruhe dér 
Gemuther und dér P'riede besclueden, um ernster, ziel- 
bewusster Arbeit pflegen zu können.
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A leg jobb gyűfa
a legolcsóbb!!

Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

BiztopSági gyújtó:
Honvédszobor gyújtó 
Millenium >
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegráf »

Szaloo gyújtó :
Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil • 
Pearlmatches.

E zen fnjok, k itű nő m in őségü k n él fo g v a , több  v ilá g k iá llitá s o n  n y e rtek  d ija k a t  
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FeitüQ Ö  ú jd o o s á g .

OELICE Minden hirdetés felesleges, a 

dohányzó egyszer veszi és többé 

m ást nem szíhat — -----

Elism ert legjobb

szivarkapapir és szivarkahüvely.
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Goldzieher Gézánál
Budapest, V., Báthory-utcza 7. szám.
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