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A kistrafikosok keresete. úgylátszik nem tekinti magát illetékesnek-
A doltányegyedáruság több mint Cél- 

százados fennállása óta, amely időből leszámí
tandó tizenhat év, amelyekben tudniillik az 
osztrák dohányjövedék gyakorolta Magyaror
szágban az egyedáruság jogát, a dohány- 
elárusítás még mindig nem vált oly élet
pályává, amelyet mint minden egyéb foglal
kozást, valamely kategóriába lehetne sorozni. 
Hiszen mindeddig lehetetlen volt a dohány- 
kisárost akár az állam által alkalmazott mun
kásnak akár pedig kereskedőnek tekinteni. 
A lárendelt viszonyát tekintve azt hihetnek, 
hogy állami alkalmazott, ellenben ha meg
adózásának mérvét tekintjük, akkor keres
kedőnek kell .tartanunk, mint a nagykeres
kedőt és a bankárt, akik szintén, miként ö is 
a. 11 T-acl osztályú kereseti adót lizetök sorába 
tartoznak. Voltaképen fölösleges volna arról 
beszélnünk, hogy mily kereseti osztályba ta r
tozik a dohánykisárus, ha egész jóléte és 
késéi vé nem iüggne ezzel össze. Ezt tőlünk 
telhetöleg be akarjuk o helyen bizonyítani. 
Kezdjük a tralikosok vasárnapi munkaszüne
tén. Evek sora óta folyik a harc az általános 
vasárnapi munkaszünetért. A pénzügyminisz
térium a lehetőség határain belül megtette 
kötelességét és az üzletek bezárását megen
gedte, a további lépéseket a kereskedelmi 
minisztériumnak kellene megtennie és az üz
letek bezárását elrendelni. A kereskedelmi 
minisztérium minden más szakmára vonat
kozólag már ily értelemben rendelkezett, csak 
a t ráfi kosokra vonatkozólag nem, ezekre nézve

Menjünk tovább. Van nekünk kereskedelmi 
kam aránk, amelynek fenntartásához a traíi- 
kosoknak is hozzá kell járulniok. Minden 
kereskedelmi ágat megvédelmez, mindegyikért 
helyt áll, csak a trafikosokkal nem törődik. 
Mién ? Nos, mert a kereskedelmi kamara sem 
tudja, hogy a tralikos hová. tartozik. De men
jünk még egy lépéssel tovább. Az adó kivető 
bizottság a dohányárust a harmadosztályú 
kereseti adó szerint adóztatja meg. M iért? 
Hisz itt inkább lehet fix jövedelemről szó, 
mint az ellenkezőjéről. Mert úgy a provízió, 
m int r,z elárusitás köre meg van határozva. 
De akárhogy is áll a dolog, semmi eseti-e sem 
lenne szabad a dohányárast a lIT-ad osztályú 
kereseti adót lizetök köze sorozni. Hogy ez 
megtörténik, ez annak a bizonyítéka, hogy 
foglalkozásának neme tekintetében nincsenek 
tisztában.

Számtalan hasonló dolgot soro.hatnánk 
még föl, melyek mind azt bizonyítják, hogy 
egyáltalán nincsenek azzal tisztában, a kis- 
traíikosok foglalkozását miképen kellene fel- 
logni. hogv a hatóságok és a publikum állá
sukhoz mérten bánjanak velük. Hivatalos 
helyiségében a legkisebb pénzügyőr is oly 
fesztelenül és parancsolólag viselkedik, mint 
maga a közönség. Kötelességek mindenkivel 
szemben és semmi jog, — ez a dohányárus keser
vessorsa. A dohányárust egyik é’etpályához ta r
tozónak sem tekintik s ez végzetessé válik 
reá nézve 11a valamit akar, úgy senki sem 
törődik vele, ellenben mindenki azt hiszi,
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hogy m indent k ívánhat tele, m intha csak 
egyedül a közönség kényelmére és semmi 
m ásért léteznék.

Ez az a körülmény, amelynek minden 
dohányárust közelebbről kellene érintenie Mert 
legkevósbbó sem közömbös, hogy a hatóságok 
és a közönség valam ely életpályát annak 
tekintik-e, ami, vagy pedig, hogy valami 
cigánym esterségnek tekintik.

T agadhatatlan , hogy e szégyenletes álla
potnak m aguk a dohányárusok az okai. Hiszen 
egy félszázadon á t egyszer sem kísérelték meg, 
hogy egy testü letté  egyesüljenek, hogy m ind
azt keresztülvigyék, ami érdekeiknek megfelel. 
8  amig nincs egyetlen társadalm i osztály, 
egyetlen hivatás, m elyet valamely oldalról 
nem tám ogatnának, m ert hozzájuk való ta r 
tozását bebizonyítja, addig a  kisárus m ind
ezeken kívül áll és ado tt esetben egyetlen 
közigazgatósági hatóság vagy testü let sem 
fogja pártjá t. M indeddig úgy az egyesek, m int 
az összeség mindazon esetekben, amidőn az 
eg)’esek vagy a trafikosok összeségének érde
keit m egsértették, szerényen hallgatott. Hogy 
is n e?  M ert m it használt volna az egyesek
nek vagy az összeségnek, ha épen valam ely 
alkalommal felléptek volna? Hisz ezt minden 
alkalom m al tüntetésnek tekintették  volna. 
Valamely életpálya, hogy ha az is akar lenni, 
m indenekelőtt testületet kell hogy alkosson, 
amely m int jogi személy m inden adandó a lk a 
lommal szavának sú lyát a serpenyőbe vetheti. 
M ert nem-e nevetségesen komikus dolog, ha
60.000 dohányárus közül, akik M agyarország
ban léteznek, vagy féltucat ember valam ely 
hatósági intézkedéssel szemben való elégedet
lenségének ad kifejezést és ez ellen állást 
foglal? Ennek az eljárásnak a hatóság jk és 
a  közönség gunyját és m egvetését kell kihívnia 
S végül, vájjon azok, akik ily bohóckodásra 
vállalkoznak, egyáltalán  komolyan vehetők ? 
Hisz az is igaz, hogy a 60,000 dohányárus 
közül 50,000-t alig lehet ilyeneknek szám i
tanunk. A falusi kisember, aki állandó üzlete 
m ellett egy trafikot is vezet, szigorúan véve 
m int tralikos nem jöhet szám ításba. De ezek 
m ellett a  hátralevő 10,000 tralikosnak annál 
nagyobb érdeklődéssel kell üzletük irán t visel
tetniük, ha  egyáltalán  meg akarnak élni. S

ennek a 10.000 tralikosnak kom olyan kellene 
törekednie arra, hogy egy é letpályát alkos
sanak. miáltal azt a. jogot szereznék meg, 
hogy üzletüket magtik vezethessek, ahelyett 
hogy azt a. legkülönfélébb eleinek vezetnék és 
befolyásolnák, am iként az ma történik.

Es épen e célból m anapság a dohanyarus 
már nem nélkülözhet egy bizonyos szövetség
hez való tartozandóságot. N agy belep ebbe a 
szövetségbe, vagy pedig azon kivid m arad, a 
legegyszerűbb emberek já tékául ad ja oda 
m agát és ezáltal ön tudatlanul is kartársai 
ellen harcol. A szövetség, amely igen komoly 
és áldásos működésre van hivatva, az összes 
trafikosok érdekében áll fenn és ehhez képest 
üdvös munkássága, minden dohányárusnak 
javára fog válni. Aki nem ak ar és a legrövi
debb időn belül nem is Ing e szövetséghez 
csatlakozni, nemcsak az összeségnek, hanem 
jelentékeny m értékben önm agának is árt. Ha 
azonban tényleg ilyen indolens és rosszakaratú 
trafikosok vannak, akkor a  tralikos pálya 
tényleg jobb sorsot nem érdemel.

Vegyes hirek.
A trafikosok vasárnapi munkaszünete. Még

élénk emlékezetben van az a koméd.a, amelyet a 
dohánynagyárusok szövetsége rendezett, amidőn néhány 
kistrafikost vezetett a különféle miniszterek ele, hogv 
ott teljesen jelentéktelen dolgokat adjon elő. Ezek 
közé tartozott az általános vasárnapi munkasziinet 
ki víin-ág a is. I ei mészetesen a ^küldöttség* rögtön 
elhíresztelte az újságokban, hogy sikerült neki ennek 
behozatalára nézve ígéreteket nyernie.

Hogy mily szánalmas eredményt ért el ez a kul- 
dötiség, az most kiviláglik. K o sá u l h kereskedelmi 
miniszter tudniillik egy rendeletet bocsátott ki, melym k 
értelmében a más üzletekkel kapcsolatos trafikok zárva 
tartandók, ellenben a trafikok, amelyekről tulajdonképcn 
szó volt, tetszés szerint, nyitva maradhatnak, vagy 
bee-ukhatnak. I'.szcrmt az ügy még kedvezőtlenebbül 
intéztetett el, műit ezelőtt. Mert most még azoknak a 
trafikosoknuk is, akiknek érdekükben állott üzletüket 
nyitva tartani, üzletüket be kell csukniok, noha ezzel 
ép oly kevéssé van a másik részen, tudniillik az igazi 
frankosokon segítve, mint előbb. F.zek a deputációk, 
melyek ügylatszik csak arra fektetnek súlyt, liogy tag
jaik névsorát a lapokban közölve lássak, tehát kartár- 
saikat érzékenyen megkárosították, amit mi teljesen 
felfogunk, mert az illető hivatalokban a dolgok állását 
igen jól ismerik.
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A bécsi kisárusok szövetsége. Szegény Sapita ! 
Ha te megérted volna, hogy mi lett a te eszméidből, 
a te becsületes munkásságodból, amelye: az ausztriai 
kisárusok érdekében kifejtettél, hogy ebből mily vesze
delem származott, még ma is megfordulnál sírodban!

Mintegy 10 évvel ezelőtt a derék -S a p i ta  Mécsben 
egy kisárus-sz.bvetscget és egy trafikos lapot alapított, 
amely u'óbbi egyszerű, de becsü'etes módon szolgálta 
kartársai érdekét, mert ő maga is traf.kos volt Azon
ban annyi akadni) t állítottak útjába, hogy a szegény 
ember csakhamar kedvét \ észt ette és otthagyta az 
újságot és a szövetséget is. Nemsokára ezután 
meghalt.

Azóta mar többször megkísérelték a megkezdett 
müvet folytatni, de nem sikerült. Végül azonban elő
került egy praktikus ember, egy hirdetési ügynök, 
akinek a szakmáról ugyan halvány fogalma sem vo!t> 
de annál több volt benne a vállalkozási szellem Meg
alapította az. egyesü'etet s rögtön egy lapot ts adott 
ki. De egy uj'-ág pénzbe, nagyon sok pénzbe kerül s 
miután ez a derék üzletember nemsokára belátta, hogy 
a kistrafikosokbcl c-ak keveset lehet kivasalni, a gazdag 
nagy árusokkal próbálkozott meg. I'.zek azonban csak 
azt akarták, hogy a kistrafikosok velük tartsanak s ne 
forduljanak ellenük, amit azonban a kistrafikosok tisz
telettel visszautasítottak. Szövetségükben nem akartak 
semmiféle közösséget a nagytraíikosokkal

Most e spekulatív szellemű vállalkozónak sikerült 
a pénzügyminisztériumtól engedélyt nyernie, hogy a 
kistrafikos-szóvetség javára sorsjegyeket bocsathasson 
ki. A pénzügyminiszter csodalatosképen belement ebbe 
a dologba anélkül, hogy legalább ellenőrzést gyako
rolna. Tehát az lett az eredmény, hogy az egész be
folyt összeg, 30 000 korona, eltűnt, illetőleg fölemész
tették a költ- égek, amelyekkel majd el fognak szá
molni.

A  szövetség fennáll ugyan, de miként a fenteb
biekből következtethetjük, létéért harcot kell folytatnia. 
Amint értesülünk, Schulzné elnöknő, az elnök, valamint 
a választmány tagja1, a legtöbb bécsi trafikos részéről 
támogatásban részesülnek, hogy a nemes céioknak, 
amelyeket a szövetség szolgál, szentelhessék magukat. 
Annak idején a magyar dohányárusok szövetsége elnö
két és titkárát Mécsbe küldte ki, hogy ezt a szövet
séget üdvözöljék és berendezését tanulmányozzák. Mit 
tanulhattak ott ezek az m ák?

Az úgynevezett Szt.-András-dohány termelői 
1 le v e s  és N ó ijr iid  megyében, kérvénnyel fordultak a 
pénzügyminiszterhez, amelyben a tcrmelvénycik sza
mára megállapított arak fölemelését kértek, l't a Mus
kotály, Vitnyédi, Verpeléti nevek alatt forgalomba 
kerülő legfinomabb magyar pipadohányról van szó.

A dohány-hulladék, mely kitűnő trágyaszernek 
bizonyult, a gazdák részéről oly keresett, hogy a 
dohánygyárairól a gazdasági egyesület részére áten

gedett mennyiséget szívesen vásárolják és megfelelően 
jól fizetik. Nem volna-e célszerű, ha a dohányjövedék 
évenkint pályázatot írna ki ezen rendkívül hasznavehető 
cikknek eladására ?

A budapestvidóki m. kir. pénzügyigazgatóságtól.

10(509 7 sz 
IV.— 1900.

Árlejtési hirdetmény.
A budapestvidóki m. kir. pénzügyigazgatóság ezen

nel közhírré teszi, hogy az előmozdítás folytan megiire- 
s. ilett kiskunfélegyházai dohanynagyáruda kezelésének 
biztosítása végett írásbeli ajánlatok utján versenytár
gyalást fog tartani,

A kiskunfélegyházai dohánynagyáruda, amellyel 
közön-égés dohánygyártmányok, valódi havan asz.varok 
eíad.i-a, valamint bélyegjegyek és váltóürlapok kicsin- 
bem el.id.isa s esetleg lation egességi dohanynemüek 
eladása is össze v m kötve cs amely dohányn igyaruda 
104 ki-á’U lát á té l  készlettel, a dohánygyártmányokat 
a szegedi dohányaiul aktárból szerzi be.

A d'dianyánidának az 1903 évben elért forgalma 
volt 232,327 1-or. 71 lill. azaz Kettős/ázharmmckettő- 
ezerharomsz.á/.huszonhét k r. 71 fii. es pedig:

1. a saját ü/letcben k csínyben eladott dohány
gyártmányokat 20.120 kor. ü3 üli. 2. a hozzáutalt kis- 
arusoknak kiszolgáltatott 197.292 kor. 28 lill. 3. mér
sékelt áru pipadohányban 1.707 kor. 02 fii'. 4 külön
legességi dohánynemiiekben 13.207 ko*. 88 fill. 
összesen: 232.327 kor. 71 fill.

A volt dohán világváros a közönséges dohány- 
gyártmányok má i D 8’/,,, a különlegességi dohánygyárt
mányok u áll 3'7„ tőzsdljat élvezett.

Az államkincstár az árúd inak bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosít.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 8 napi tartalék készletet minden időben érin
tetlen állapotban tartam.

Versenyzők tartoznak bánatpénz fejében 8000 
koronában megállapított állandó dohánykész et er.ékének 
l0"/(1-át azaz 800 koronát a csatolt minta szerint 
szerkesztendő, I koronás bélyeggel ellátandó, lepecsételt 
ajánlathoz vagy készpénzben mellékelni, vagy pedig 
ezen összeget valamely kincstári pénztárnál letenni 
és az erről szóló nyugtát az említett ajánlathoz 
csatolni Olyan ajánlatok, melyek kellőképen fei nem 
szerelvék, vagy más pa'ya/.ók ajánlatára hivatkoznak, 
úgyszintén a kitűzött határidő letelte után benyújtott 
ajánlatok, vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Távirati ajánlatok el nem fogadtatnak. A  verseny 
tárgyalásban részt nem vehetnek, a kik a törvény értel
mében szerződés kötésre nem képesek, avagy bűntény
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csempészet vagy másnemű jövedéki kihágás miatt el
ítéltettek, vagy az ellenök emelt vád terhe alól bizonyí
tékok hiánya miatt mentettek fel. Továbbá kizárvák 
az egyedárusági tárgyak volt árusítói, a kik a jogosí - 
vány gyakorlásától büntetésből elmozdittattak.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika csak az 
áruda átadása után jutna a hatóság tudomására, a 
pénzügyigazgatóságnak jogában áll az eladási enge
délyt azonnal megvonni, illetve a nagyárudát felmon
dani. A nagyáruda elnyerésére annak lehet kilátása 
a ki a százalékokban kifejezendő legkisebb tőzsbért 
igényli határozottan kijelenti azonban a pénzügyigaz
gatóság, hogy az ajánlatok közötti szabad választás 
jogát a kir. államkincstár magának fenntartja. Azon 
versenyzők bánatpénze, a kiknek ajánlata el nem fo- 
gadtatik a dohányáruda végleges betöltése után vissza 
fog adatni, az elfogadott ajánlat bánatpénze pedig csak a 
csonkithatlan tartalékkészlet beszerzése után fog vissza- 
adatni. Ha a vállalkozó a dohánynagyárudát az annak 
átvételére kitűzött határidőben át nem veszi, vagy 
ajánlatától később önként visszalép úgy bánatpénzét 
elveszti, a kir. pénzügyigazgatóság pedig a dohány- 
nagyáruda kezelésének betöltése végett újabb árlej
tést fog kiírni. Az ajánlatok, melynek a pályázók 
nagykorúságát, erkölcsiségét, vagyoni állapotát és 
fedhetlen előéletét igazoló hatósági bizonylatokkal 
felszerelendők. 190(1. é v i n o vem b er hó 2(1. n a p já n a k  
délelőtti 10 órájáig ezen pénzügyigazgatóság főnöké
hez nyújtandók be.

Budapest, 1906. október 25.

M a g y a r  k i r á l y i  p é n zü g y ig a zg a tó s á g .

165 dohány kisárus forgalmira, 466 kor. pedig a 
mérsékelt áru pipadohány forgalmára esik.

Az 1 koronás bélyeggel ellátott, saját kezűleg 
aláirt és lepecsételendő ajánlatokban — melyek leg
később f. évi november hó 14 én d e 10 órájáig az 
aradi m. kir. pánzügyigazgatóság főnökéhez közvetlenül 
benyújtandók, vagy posta utján beküldendők lesznek — 
a követelésbe vett kezelési díj % 'k an számmal és 
betűvel tisztán kifejezendő, s hozzá a magyar állam- 
polgárságot, nagykorúságot igazoló hatóságilag kiál
lított erkölcsi és vagyoni bizonyítvány is csatolandó.

Aradon, 1906. október 20.

71/. Icir. p é n z ü g y  igazg a tó sá ig .

Szerkeszői üzenetek.
K. F. úrnak Szeged. Igaza van, az ottani nagylraíik 

tényleg állami kezelésben volt. Azonban az nem áll, bog/ 
az elárusitás költségei emelkednek, ha az állam maga szol
gáltatja ki az árukat a kistraflkosoknak. Természetesen ágy
aimként akkor történt,  mindenesetre. De Ön elfelejti, hogy 
az összes lcisárusok közvetlenül a dohányraktárban is be
vásárolhattak volna. Mert kinek volna szüksége a dohány
raktárakra, ha nem volnának nagvtralikosok \>

K. K. úrnak Temesvár, önnek  teljesen igaza vau. Az 
illetőnek keze tényleg közrejátszott ebben a dologban.

M. J. úrnő Budapest. Szó sincs róla ! Figyelmeztetjük 
Önt, hogy ne féljen és ha ön t bárki megfenyegeti, forduljon 
csak hozzánk, mi majd intézkedünk, hogy más nagylraílk- 
hoz utasítsák vásárlás végett.

64086 
IV. 1906.

Ajánlati hirdetmény.
Az aradi m. kir. pénzügyigazgatóság részéről 

ezzenel közhírré tétetik, hogy az üresedésbe jött pan- 
kotai dohány nagyáruda kezelésének betöltése céljából 
alólirott m. kir. pénzügy igazgatóságnál 1906. évi no
vember hó 14-én d. e. 10 órakor Írásbeli ajánlatok ut
ján verseny' tárgyalás fog tartatni.

Az ajánlatok tárgyat a dohány forgalom utáni 
tőzsdíj fogja képezni.

A jogosítvány annak fog adatni a ki erre alkal
masnak talaltatik és ki a legkisebb tőzsdijat követeli.

Az eddigi dohány nagyárus a dohány anyagnak 
nagybani eladása után 6.2% azaz három egész kettő 
tized százalék tőzsdijat élvezett.

A kisárulási valamint a havanna szivar árusítási 
joggal bélyeg és váltóürlap árulási kötelezettséggel is 
egybekötött dohány áruda múlt évi forgalma 246878 
kor. volt, melyből 2412 kor. saját kisárudájára 244.006 
korona pedig az anyag beszerzés végett hozzá utalt
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„BOURBON
|  szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- 
|  hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére 
|  ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj
ti nos következménye, hogy a dohánynagyarusok és 
|  különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 
|  alkozhatnak haszonnal a hüvelyek darusításával, 
= Ezen visszás állapotra segítendő ily feltételek 
I mellett, hozza forgalomba az Elster esTopf cég 
|  a ,,Bourbon“ szivarkahüvelyeket, a melyek az 
|  inreális versenyt kizárják. A „Bourbon11 hüvelyeket 
|  kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 
|  árusító u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az 
| aradi, miskolezi, brassói, segesvári, kassai, kolozs- 
! vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns- 
! brucki stb. különlegességi árudák. Elster és Topf 
|  lembergi cég kívánatra szívesen szolgál minták- 
§ kai és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és 
I különlegességi árudák részére biztosított előnyök 
: megtudhatók.

............................................................................. ............. M im i in ............Mim ii ............ ......... ....... .................. .
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„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY€“
ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

IN H A I .T  : l)cr Erwerb ilcs Tabakkleinvcrschleisser). -  Vcrmisc.htc Nachrichten.

Dér Erwerb des Tabakkleinverscbleissers.
Wall rend des mehr als balbhundertjabri- 

gen Bestandes des T abak Monopols, von 
welcber Zeit sechzebn .Talire in A brecbnung 
kommen, wo die österreicbisclie Tabak Régié 
in U ngarn  das Tabak Monopol betrieben bat 
verm oebte das Tabakverschleisswesen nocli 
im m er nicht Bérűt zu werden, den mán, wir 
jéden anderon in irgend welche K ategorie 
einzureihen vennag. Es g a lt bisber tűr ganz 
unmöglieb den Tabakkleinverschleisser als 
einen vöm S taate  bestellten Arbeiter, oder als 
cinen H andclstreibenden zu betracbten. Ist 
von dér Subordination dér er un te rsteb t die 
Rede, kom m t m án auf die V erm utlm ng, dass 
er cin staatlicb  A ngestellter ist; siebt mán 
die A rt, wie er besteuert wird, dann m üsste 
er als K aufm ann betracb tet werden, wie dér 
Grossbilndler und Banquier, dér so wie er, 
in die III. Klasse K nverbsteuer zahlendcr, zu 
reiben ist.

Eigentlicb wilre es ja  überílüssig darüber 
zu sprecben, zu welcber Berufsklasse dér 
Tabakkleinverschleisser ziiblt, würdo dam it 
riiclit sein ganzes W obl und Welie zusam- 
m enbengen. W ir wollen diess, so gut es gebt 
liier nacbweisen.

Beginnen wir m it dér Sonntagsrube dér 
T raíikanten. Seit vielen Jab ren  wilhrt dér 
Kam pf um die obligatorisobe Sonntagsrube. 
D as F inanz Ministerium bat' im Ralimén sei- 
nens können seine Pflicbt getban und das 
scbliessen dér Gesch'lfte erlaubt. das Han- 
dels Ministerium müsste ciu weiteres tbun 
und das scbliessen dér GcschSlfte an Sonntag 
anbefeblen. E ine jede B rancbe wird von ibr 
demgemíiss befeliligt, die T raíikanten  nicbt, 
tű r dicse, so scbeint es, ba lt síeli das Han- 
dels-Ministerium als incom petent. Goben wir 
weiter. W ir babén eine H andelskam m er zu

dérén E rlialtung aucli die T raíikanten  beitra- 
gen müssen. Eine jede gescbaftlicbe B ranche 
vertheidigt sie, für eine jede ist sie da, nur 
tűs die T raíikanten  nicbt. W arum  ? Nun, aucli 
die H andelskam m er weiss niclit, wobin dér 
T raíikan t geliört. D odi, gébén wir nocli um 
einen Seliritt weiter.

Die Steuer-Commission besteuert den 
T raíikanten  gemass dér III. K lasse Erwerb- 
steuer. W arum  ? H ier kann ja  eber von ci
nem fixen einkommen die Rede sein. als vöm 
Gegentbeil. D enn sowobl die Provision wie 
aucli dér Rayon túr welcben dér Verscbleiss 
g ilt sind ja  zugemessen. Aber sei den wie 
immer, im keinem Falle wilre dér Tabak- 
tra iikan t in die III. Klasse Erw erbsteuer 
einzureihen.

Dass diess gescbiebt, beweist nur, dass 
m án iiber die A rt seiner Bescbaftigung im 
Irrthum  ist.

Und nocli eine Menge derartiger Dinge 
könnten wir aufzablen, die samm tlicb bewei- 
sen, dass m án vollstündig im U nklaren 
darüber ist, wie dér Berni des K leintraíikanten 
aufgefasst werden muss, soll ibn Behörde, 
sowie Publikum  aucli standesgem áss be- 
bandeln.

In seinem Gescbiif'tslokale bewegt und 
benimmt sicli dér geringste F inanzw acbter 
geradeso ungenirt und beíehlbaberisch, wie 
dass Publikum  selber. Pilicbten A llén gegen- 
über Reclite gar keine, das ist das Bittere. 
Dér Tabakverscbleisser, derm alen nocli we- 
der Fiseb nocli Fleiscb ziiblt eigentlicb zu 
gar keiner Berufsklasse und das wird ihn 
zum Verbílngnis. Suclit und will er Etwas, 
denn küm m ert sicli keiner um ibn, dagegen 
vermeint Jeder von ibn alles verlangen zu 
dürfen, als wilre er lediglicb zűr Bequem- 
licbkeit des Publikum s da und zu nichts 
Anderem.
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Diesel1 U m stand is t es, dér jeden einzel
nen Tabakversclileissor selír nalie gelien 
m üsste. D ean  es ist ganz und garniclit 
g leichgiltig , ob eine Berufsklasse, von Heli<)r- 
den und  Publikum , als eine solehe angesehen 
wird, oder ob maii sie als eine Z igeunerart 
untéi1 den Berufsga!uiiigen betrach tet.

Es ist unleugbar, dass an dicsem besclia- 
m enden Z ustande  die Tabakversclileisser sel- 
ber die Scliul'd tragon. H alién sie es doch 
innerhalb  eines Imiben .Tahrliunderts niemals 
versucht, sich zu einer K ürperschaft zu ver- 
einigen, uin all das durclizusetzen. was ikren 
Interessen entsjirielit Und wührend wie ge- 
sagt. kein einziger Stand, keine einzige Be
rufsklasse existirt, die nielit von irgend einer 
Seite gehalten  wird. weil sie die Zugeliürig- 
keit zu ilir naelivveist. liegt dér Tabakver- 
sclileisser ausserlialb (lesselben und koinerlei 
Y erw altnngsbohördo oder K orpuration iiim m t 
sicli ihrei1 gegebenen Falles an.

Bislier h a t dér Einzelne so wie die Ge- 
sam m tlieit. in allén Ei'dlen wo die Interessel! 
des E inzelnen odor dér G esam m thei, dér 
Versclileisser verletzt wurden. sittsam  ge- 
scliwiegen. W ie (lenn niclit ? Was h/itte die 
Einzelnen oder dér G esa in in theitgenü tz t, gerade 
bei irgend einer ( ielegenlieit au lzu tre ten ?  Das 
sieht sicli ja  iedesmal wie eine D em onstration an. 
EiiieBerufsklas.se, will sie eme solehe sein. muss 
vor Allém eincK orporation bilden, die als 
iuristisehe Person  bei jeder gegebenen ( í elegen- 
beit ih r Mnclitwt r t  in die W agseliale wirf't.

Denn ist es niclit lacherlicli komiseli, 
wenn von den (ÍOOOO Tabakverselilej<sern, die 
sich in U ngarn  befinden. ein halbes D utzend 
L eute seine ünzufriedenlieit m itirg en  welcher 
behördlichen Y erlügung zeigfc und dagegen 
S tellung n im n it?  Muss ein derartiges \'orgelien 
niclit den S p o tt und den Hóim sowolil dér 
Beliörden, wie des Publikum s lierausfordern ? 
U nd endlicli, sitid so'clio Leute, die sicli zu 
dériéi N arrenspossen liergeben, überliaupt 
e rn st zu nelnnen ?

Es ist j a  wabr. Von den (10000 Tabak- 
versolileissern in U ngarn, sind öOOOO kamu 
-'ds solehe m itzuznhlen. Dér kleino M ann auf 
den Dürf'ern, dér zu seinem jew eiligem  Ge- 
schüfte aucli eine T abak trafik  f'iiirt, kaim

streng  genommen als I rafikan t n ic lit reclit 
in Betrneht. kommen. A ber daíiir sind es die 
übrigen 10000 T ab ak tra lik an ten  im Eande, 
die ein ganz bedeuteudes In teressé  an ihi'em 
(leseim be an den T ag  legeli miissen, wollen 
sie überliaupt lobén. Und dicse 10000 \ é r
sek lei ssor, sie soilten n iclit das ernsto Bestre 
ben zeigen, eine Bt rulsklasse zu bilden, wo- 
dureh sie sicli das Keclit erw erben, das Ge- 
scliült sclbi r zu loiten. s ta t t  es von allén 
m öglichen E em enten leitcii und bclehligen 
zu lassen, sowie dics lieute dér Fali ist.

Und zu doni Zwccke. kaim  dér T abak- 
v trschleisser die Zugelnirigkeit zu cinem Yer- 
bande lieute niclit mohr en tbehren . Entw eder 
er t i i t t  in diesem seinem V erbaudo (in , oder 
aber, er stellt sich ausserlialb  desselbon, lilsst 
sich zuni Spielba.ll dér obskur.den L eute be- 
nü '/.en . und ktlmpft d ad u rd i unbew usst ge- 
í en Kollegen. D ér W r la n d  dér bernien ist, 
in selír , e rn ster und segonsreicher W’eise zu 
w irken, er ist tű r siim tliche Verschleisser da 
und demgem üss wird seine erspriessliche 
rl hiitigkeit auch allén Yerselileissern zu G ute 
kom m en. W ehr ilm niclit beitreten  wird und 
und zw ar in a llernachster Z e it n iclit beit ve
tőn wird, dér h a t niclit n u r dér Gosammt- 
]v©.it geschadet, sondern aucli sicli, in weit 
bedeutenderer . Weise. Danii aber, wenn es 
w irklich solehe m dolente, oder schleclit.be- 
ra th en e  T ra íikan teu  gibt. denn verdient aucli 
d i r  1 'ra likan tenbeiu l in dér T lia t kein solcher 
zu sein.

Vermischte Nachrichten.
Die Sontagsruhe dér Trafikanten. Maii er.miért 

sich jener Komódié, welclie dér Grosstraíikatuen Ver- 
bmid aulfuhrte, iiuieui er einige Kleinirafikanten zu den 
verxchiedenen Mimsterien fiilirte, um ganz unwesenl- 
liche Dinge dórt vorzubrmgen. Unter den Letzteren 
war aber auch das Yerlangen, die obligat lonische 
Son itagsruhe i iuzufuhren, Selbsiverstandlich v<. rkündete 
die < Deputanoii sofoit in den Zeiiungen, dass es ihr 
gelungen ist, das versprechen wegen einfiihrung der- 
selben zu erlangen.

Welcli klagliches Resultat diese «Ueputatation» 
nini erzudte, das zeigt síeli jetzt, I Iandelsminister 
Kossuth érhess ná.i.Jich eine Veroidmmg, dass die mit 
anderen Geschiifisartikeln verbundenen Trafikén ge- 
schlossen werden nuissen. I )ie Trafikén aber um die 
es s eh eigentheh liandelte, können je  nacli Belieben
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offen haltén oder schliessen. Demnach ist díe A nge- 
legenheit noch weit schliminer, wie sie war, erledigt 
worden Deiin jetz habén sogar jene Tralikanten welche 
ein Interes.se daran hatten offen zu haltén, das Geschaft 
zu scliliescn, wíihrend dem andern Theil, namlich den 
wirklichen Trafikén damit ebenso wenig gedient i«, wie 
írüher. Diese Deputationen welche, wie es scheint, nur 
Gewicht darauf légén, ifire Mitglieder in den Zeitun
gén genannt zu seben, habén daher ihren Collégén 
empflndlich geschadet, was wir recht gut begreifen, da 
mán in den betreffendnn Amtern den Sachverhalc recht 
gut kenut.

Dér Wiener Tabakkleinverschleisser Verband.
Armer Sapita! Wenn Du es erlebt hiittest, was mis 
Deinen Ideen, aus deiner ehrhchen Wirksamkeit, den 
Tabakkleinverschleissern in üstere ich  zu nützen, fúr 
Unhcil cntstanden ist, Du wurdest Dich noch heute 
im Grabe umdrehen 1 Vor ungefahr 10 Jahren hat dér 
wackere S u p ilc i  in Wien einen Trafikanten Véréin und 
eine Trafikanten Zeitung gegriindet, welch Letz tere  in 
schlichter, aber clirhcher Weise die Jnteressen seiner 
Kollegen, d = nn auch er war Tabakverschleisser, vertrat. 
Aber mán warf ilini so viel I’riigel zwischen den 
Füssen, das dér arme Maiin bald die Dúst an seiner 
Gründung verlor und Zeitung, wie Verem laufen hess. 
Hald darauf starb er.

Seither hat m in es schon des Oíteren versucht, 
das Angefangene fortzusetzen, aber es g e la rg  nicht. 
E n d ic h  kain ein prakti-cher Mensch ein Inseraten 
Agent, dér wohl kémén b’auen Dunst von dem Faclie, 
aber desto mer cU nternehm ungsgeist» halté E r be- 
gründete den Verem und gab auch sofort eine Zeitung 
heraus. Eine Zeitung aber Kostet Geld, sogar wiel 
Geld und da dér tiichtige Geschaftsmann bald einsah, 
dass die Kleintrafikanten wenig Wolle Iassen, wenn 
sie geschoren werden, so versuchte er es mit den rei- 
chen Grosstrafikanten. Diese aber wollten blnss die 
Kleintrafikanten fúr síeli und nicht gégén sicli habén, 
was aber die Kleintrafikanten höflichst ablelmten. Sie 
wollten keine Gemeinschaft nnt den Grosstrafikanten 
in ilirem Verbande habén.

Nunmehr gelang es dem spekulál ivén »Unter- 
nehmer> bei (Dm Finanz-Ministermm die Hewilhgung 
zűr Ausgabe von Loosen zu Gunsten des Verbandes 
dér Kleintrafikanten, zu erwirken. Unbegreifhcherwei.se 
liess sich das Finanz-Ministerium in diese Angelegen- 
heit ein, oline eme Kontrolle zumindest dabei auszu- 
iiben. Das Ergebniss war min, dass dér gesammte er- 
löste Hetrag in dér llohe von .'500 00 Kronen ver- 
schwunden. das heisst in Kosten aufgegangen ist, die 
nunmehr »verrechnet« werden.

Dér Verband existirt wohl, doch hat er, wie ge- 
folgert werden kaim einen Kantpl fúr seine Existenz 
auszufechten Wie wir hören soll dér Priisidentin Erau 
v. Schulz dér Priisident, wie auch dér Aussclutss, von 
den grössten Theil dér Wiener Trafikanten unterstüzt

werden, um den edlen Zwecken, (lenen dér Verband 
dienen soll. zu entsprechen.

Seinerzeit hat dér ungarbehe Tabakgrosstrafi- 
kanten Verband seinen Prasidenten und seinen Sek- 
retaire nach Wien entsendet um dicsen Verband zu 
begrüssen, wohl auch um seine Einrichtung zu stu- 
dieren. W as die Herschafcen dórt nur gelernt habén 
miissen.

Dér Staat als Melkkuh. Auf keinem Gebiete 
ist das Bestreben auf Kosten des S taates zu leben so 
bemerkbar, wie auf deni des Tabakmonopol Wesens. 
Nicht etwa das dér Staat die Arbeit die íhn geleistet 
wird auch entsprechend bezahlt, o nem 1 lm Gegentheil 1 
Gerade dadurch weil so Mancher sich die Protektion 
die er jeweilig geniesst auszunützen versteht, leiden 
Tausende Anderer, die für den S taa t  sich Plagend, 
bloss ein stück Brot als Lohn erhalten. Wir habén es 
mit den sogenannten «Unternehmern» zu thun, welche 
als Grosstrafikanten, oder Specialitatenhándler ein 
kleines Kapital in ihrem Geschafte investirten, irgend 
einer Person das Geschaft iibergeben und von dem 
verbloibítiden Nutzen herrheh leben. Namentlich in dér 
I’rovmz findet mán diese «Unternehmer> háufig, die, 
fúr geleistete Kortesdienste oder dergleichen, sich ein 
Jahres-Einkommcn von einigen Tausend Kronen sichern, 
ohne dabei das Germgste zu hantieren.

Iker in dér H auptsfadt hat ein Geldgeber ein 
sehr bedeutendes Einkommeu dadurch, weil er für die 
Spezialitiitentrafik die notlnvendige Kantion erlegt hat. 
Ohne das Geringste bei den Geschafte zu thun zu 
habén, erwirbt dér gute Mami jahrlich ungefahr 1 (5000 
Kronen

Ebenso geschieht diess in dér Ofner Gross- 
trafik, wo ein g-wesener Militár, nebst sem er holtén 
Pension und nebst dem Gehalte einer Verkehrs-An- 
stalt bei welcher er angestellt ist, noch ausserdem 
ein Einkonmien aus dér Grosstrafik des II. Bezirkes 
beziehr, welche em Anderer fiihrt. Unter solchen Um- 
standén ist es natiirlich sehr sclnver, auf die Bettel- 
groschen zu verzichten. die dér S taat von den amién 
Tabakkleinverschleissern in Form einer sogenannten 
Pachtzah’ung emheimsr. Wer diese Verháltnisse genau 
kenut und sieht in welch’ corupter Zeit wir leben 
dér greift sich wahrlich nach den K opf um zu er- 
grunden ob er nicht triiumt, denn, wahrlich so schlimm 
war es in den schlimmsten Zeiten nach dieser Rich- 
tung hien nicht und das will bekanntlich viel sagen.

Die Tabakproducenten, des sogenannten S s t . -  

A n d r ú s  Tabak, in den Comitaten l í e v r s  und N e o r /rá d ,  

sind beim h'inanz Minister bittlich, um die Erhöhung 
dér für ifire Tabake limitirten Preise eingeschritten, Es 
handelt sich hier um die unter die Namen Muskateller, 
Vitnyédi, Verpeléti in den Verschleiss gelangenden 
feinst ungarischer Rauchtabak.



DOHÁNYARUSÜK KÖZLÖNYK.

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhirré tétetik, hogy miután a M a g y a r  K i r á l y i  P é n z ü g y m i n is z -  

t e r iu m  ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztalysorsjátek ( T i z e n k i l e n c z e d i k  
s o r s j á t é k )  I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a iőárusitóknak áru
sítás végett kiadattak. — A M a g y .  K i r .  P é n z ü g y m i n is z t é r iu m  által jóváhagyott 
sorsolási terv itt következik :

A Magy. Kir. Szab. Os ztá lysors já ték  So r s o l á s i  Terve.
Tizenkilenczedik Sorsjáték. 125,000 sorsjegy 62,500 nyeremény.

Az I. osztály húzása 1900. november 22. és 23-án tartatik meg. A húzások a 
M a g y a r  k i r á ly i  á l la m i  e l le n ő r z ő  h a t ó s á g ,  és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek a huzási teremben. — S o r s j e g y e k  a  M a g y .  K i r .  S z a b .  
Ó s z t á ly s o r s j á t é k  v a la m e n n y i  á r u s í t ó i n á l  k a p h a t ó k .

Budapest, 1900. Október hó 28 án.

Magyar Kir. Szabad. Osztálysorsjáték Igazgatósága: 
L U K Á C S  L Á S Z L Ó .  H A Z A Y .
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A legjobb gyúfa
a legolcsóbb!!

Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fajta:

Biztonsági gyújtó: Szalon gyújtó:
Honvédszobor gyú jtó  
Millenium >
N épgyufa
B uzb ro ihers  (svédgyufa 

karddal)

Krokodil gyufa  
Eiffel to rony  gyufa  
Telegráf  »

Millenium gyú jtó  
N ép g y u fa  
Germ án g y u fa  
Krokodil » 
Pear lm atches .

Ezen fajok, kitűnő minőségüknél fogva, több világkiállításon nyertek dijakat 
legutóbb Parisban. 1900-ban, Grand Prix-t ós arany érmet. (Pojatzi eég.)

R a k t á r a k  B u d a p e s t e n :
DARVAS S. é s  TÁRSA

V., Hold-uteza 9.
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L 0 T T E R  A <j 0 S T jg
VI., Kemnitzer-ntcza 10.

1Ü72-906. Nyomatott Löblovitz Zsigrr.ond könyvnyomdájában, Budapest VII, Csömöri-ín 40.
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