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A létesítendő trafikosok egyesü
lete alapszabályainak vázlata.

7. Az egyesület czélja.

Az egyesület, melynek tagjai a kis- és 
nagy trafikosok, a következőket tűzte ki 
czeljául:

a) Első sorban oly testületet akarnak 
alkotni, mely a trafikosok érdekeit min
denütt képviseli, ahol arra szükség van.

fi) Az egyesület gondoskodik arról, 
hogy a trafik engedeJylyel bírók tiszte
letreméltó elemekből álljanak és fellep 
az esetle.g jogosulatlan konkurrenczia ellen, 
melyet a törvény úgy sem akadályozott 
eddig.

c) A tagoknak anyagi érdekeit oly 
módon védi, hogy adó megállapításnál, 
bérfizetéseknél az egyesület felügyel arra, 
hogy tagjainak érdeke jogtalan fizetés
emelésekkel csorbát ne szenvedjen.

d) Ügyel az egyöntetű eljárásra azon 
áruk bevásárlásánál, melyek a trafikok
ban mellékc/ikkek gyanánt árusittatnak, 
hogy egy szolid egységes árat hozzon 
létre és azonkívül hitelt teremt a trafiko
sok részére a kereskedőknél.

e) Végre egy kis hitelintézetet létesí
teni egy koronás res/letekre alapítva, 
úgy a betéteknél, mint a hitel vissza- 
fizetéseknél. 1". hitelszövetkezet kizárólag 
csak a kis- és nagy trafikosok hasznára 
működjék és czéljának megfelelően szin
tén törvényes alapszabályokkal bírjon.

2. Az egyesüld tagjai.

a) Az egyesület tagja lehet minden 
trafik-engedély tulajdonos vagy tulaj
donos nő, ki a magyar királyság terüle
ten vagy társ országaiban dohányárulás
sal foglalkozik.

/;) Az egyesület alapitó tagjai, vagyis 
azok a dohányárusok. kik az alapszabá
lyok jóváhagyásáig tagokul jelentkeznek, 
10 korona beiratási dijat es 1 korona 
havi tagsági dijat fizetnek.

c) Azok a dohányárusok, kik később 
jelentkeznek, 20 korona beiratási dijat és 
havonta 1 korona tagsági dijat fizetnek.

d) Azok a tagok, kik kötelezettsegeik- 
kel három hónapig hátralékban maradnak 
és a figyelmeztetés után * * nap múlva 
nem fizetnek, kilépettnek tekintetnek.

e) Vidéken, vagyis nem a fővárosban 
lakó tagok a dijat postautalványon kül
dik be az egyesületnek.

■V. A tagok jogai.

a) Minden tagnak joga van az egye
sület közbenjárását igénybe venni minden 
alkalommal, midőn üzleti érdekeit fenye
getve látja.

fi) Az ilynemű közbenjárásért a tag 
semmifele dijat nem fizet.

c) Oly esetekben, midőn előreláthatólag 
bélyeg vagy más hasonló költségek me
rülnek föl, azon tagnak kell erről előre 
gondoskodnia, mely a közbenjárást igénybe 
veszi.

d) Az önállóan vezetendő hitelszövet
kezel. hitelnyújtásáról es takarekbetetei- 
röl annak alapszabályai szólnak.

/. Az egyesület vezetősége á l l :

a) Egy elnökből,
» alelnökből,
» jogi képviselőből,
» pénztárosból,
» ellenőrből,
24 választmányi tagból és 

egy titkárból, ki a könyvelést isvégzi.
fi) Az elnök hatásköre az egyesületet 

bármily alkalommal méltóan képviselni;
az éleseket egybehívni;
az üléseken elnökölni es az ülést ve

zetni.
Továbbá a tagok kívánságait és törek

véseit egesz tudásával es lelkiismeretével 
támogatni és teljesülésbe vinni.

c) Az alelnök helyettesíti az elnököt 
annak távollétében.

d) Az egyesület jogi képviselője, mely 
fizetéses állás, köteles a vezetőség által 
kijelölt ügyeket a költségek felszámítása 
mellett elvégezni.

e) A pénztáros kezeli a befolyó össze
geket es utalvány ellenében a szükséges 
összegeket kifizeti.

/) Az ellenőrnek hivatása úgy a pénz
tárt, mint a folyó ügyeket havonkint 
ellenőrizni.

e-) A választmány, melyet az elnökség 
havonta ülésre összehív, 12 tag jelenlete- 
vel határozatképes. Az ügyek felett hatá
roznak, melyet nekik az elnökség elő- | 
terjeszt.

Sürgős ügyeket a választmány vagy 
elnökség önállóan is intézhet, de jóváha
gyás végett az ülés elé kell terjeszteni 
az ilyen eseteket.

5. A vezetőség választása.

a) A vezetőség választása egy köz
gyűlésben történik es pedig szótöbb- 
seggel.

fi) Egyenlő szavazatnál rögtön uj sza
vazat következik, ha ez sem vezet czél- 
hoz, akkor sors utján döntik el.

c) A választásokról a közgyűlési meg
hívó egyidejűleg ertesit.

d) Elnök, alelnök, pénztáros, ellenőr 
és jogi képviselő csak férfi tag lehet, 
ellenben a választmány 12 női és 12 
férfi tagból áll.

e) Az összes választottak ismét meg- 
laszthatók.

*

Miután tisztelt olvasóinknak fentebbiekben 
| eléte jeszlet ük az alapszabály tervezetet, enged

jék meg, hogy a szóban foigó egyesület meg
alapítását a következőkkel indokoljuk:

Habár az egyesület megalapítása oly dolog, 
melyről már a kis- és nagytrafikosok évek óta 
beszélnek, habár hatáskörét és czélját egy ilyen 
egyesületnek mindenki ismeri és mindenki el
ismeri, mégis figyelmeztetni akarunk arra, hogy 
a szüksége egy ily egyesület megalapításának 
napról-napra növekedik.

A mi a nagyira tikosakat illeti, megfogjak 
engedni, hogy üzleti jövedelmük, daczára a na
gyobb forgalomnak, nem szaporodott, hanem 
inkább csökkent. Ennek okai a rendkívül meg
nő vekedell terhek, a nagy igények, melyet egy 
nagylrafikoslól megkívánnak, a szivarládákat is 
saját számlájukra kellett venniük, sőt soknngy- 
trafikosnál a forgalom emelkedésénél fogva 
leszállított provízió. Mennyire jogtalan a jöve
delem e megcsonkítása. Nagyon hamis dolog 
az, mikor a forgalom emelkedésével a provízió 
leszállítása, mert tekintetbe kellene venni a 
forgalommal párhuzamban emelkedő kiadáso
kat is.

A nagytrafikosok majdnem kivétel nélkül a 
kiselárus.tás jövedelmére vannak s.oritkozvu és 
ez pedig tarthatatlan állapot. Mert hová jutnánk 
akkor, ha a nagykereskedő óriási tőkebefekte
téssel csak annyit érne el, hogy jó detail üzle
tet csináljon. Es ha már elérti* azt a czélt, hogy 
kis trafikjából meglehetős jövedelmet húz, ho
gyan lehet azt viszonyítani ahhoz a munkához, 
melyet százezrek forgalma megkíván?

A nagytrafikosok jól tudják ezt mind és azt 
is tudják, hogy itt csak egyesült erő segíthet. 
Es igy tényleg egy nngytrafikos sincs ellene, sőt 
ellenkezőleg amellett van, hogy a már oly 
sokszor napirendre tűzött egyesület alakítása 
teljesülésbe menjen. Még inkább szükségesebb 
és sürgősebb egy szervezett testület alakítása a 
kistratikosokra nézve, hogy érdekeiket minden 
kérdésben hathatósan megvédhessék. Nincs most 
szándékunkban, hogy a vigasztalan kínlódást 
mely e szerencsétlenek osztályrésze, ecseteljük, 
de meg kell mondanunk, hogy sok mindennek 
nem kellene úgy lenni, mint az jelenleg van és 
hogy ennek okai maguk a kistratikosok.

Áttérünk tehát mindazon körülményekre, me
lyek mai nnpság a kisárusitást hátráltatják, ne
vezetesen pedig a kistratikosok óriási szaporo
dására, mely annak egyik fő oka. Az illetékes 
elöljáró hivatalokban megvan a jó akarat a 
kistratikosok számát csökkenteni, de mit hasz
nál ez, ha a kistratikosok maguk nem emelik 
fel szavukat a szaporodás alkalmával.

Ha megtennék azt, már a közönségnek is ha
mar lelohadna a vállalkozási kedve a trafikokra, 
és az illető tisztviselők is komolyabban járná-
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nak el uj trafik engedélyek kiadásánál. Nem 
törődött eddig vele senki sem és azt a hitet, 
hogy a trafik valóságos aranybánya nem lehe 
tett kiirtani és igy szaporodtak a trafikok és a 
lét kérdése is folyton nehezült.

Továbbá a mellékczikkekről szólva ezek is 
nyújtanak némi kis jövedelmet. Azonban e té
ren is nagyon visszásak a helyzetek, amennyi
ben mig a gyárosok és nagykereskedők mellet
tük meggazdagodnak, nekik pediga legcsekélyebb 
haszonnal is meg kell elégedniük. A trafikosok 
szilárd egyesülése azonban egy kicsit meg
szelídítené a gyárosokat, áruczikkei a trafikok 
nélkül értéktelenné válnának. Az ilyen dolgokat 
ki lehetne majd használni, annyival is inkább, 
mert ezidcjüleg nem létezik osztály, mely nem 
keresné a helyzetét azáltal javítani, hogy egye
sült erővel érvényesítik akaratukat.

Hátra van végre még a hitelszövetkezet, 
melyről csak annyit akarunk mondani, hogy 
annak létezése valóságos áldás és jótétemény 
volna a dohányárusokra nézve.

Hogy mit ér az, midőn a kisiparos abban a 
helyzetben van, hogy mérsékelt kamatok mellett 
a neki sürgősen szükséges összeget megszerez
heti, azt azok tudják hginkább megítélni, kik 
sokszor jönnek abba a helyzetbe, hogy szüksé
gük volna egy összegre, de hitel hiányában nem 
juthatnak hozzá. Sőt még azokra nézve ir, kik 
jobb helyzetben vannak és kiadásait mindenkor 
fedezni tudják, előnyös volna és kollégáik egy 
közvetett támogatása, ha e hitelszövetkezetet 
mint takarékpénztárt használják fel.

Ennyit az uj alapítandó egyesületről, mely
nek keletkezése azok akaratától és szorgalmától 
függ, kik ezzel foglalkozni akarnak. És vannak 
ily bátor emberek és már mindent előkészítet
tek arra, hogy működésüket rövid idő alatt 
megkezdjék. Bár siker koronázná a fáradozá
sukat.

Vegyesek.
A pósti újítása. A budapesti posta- és táv- 

irdaigazgatósag, mint említettük, a székes fővá
rosba és a kerületéhez tartozó népesebb vidéki 
városokban egyes kereskedő cégeket, főleg tőzsde
tulajdonosokat, vagy más arra vállalkozó egyé
neket, kik alkalmas helyiséggel rendelkeznek, 
bárhová szóló díjköteles ajánlott leveleknek, 
nemkülönben a belföldre, Ausztriába, Bosznia- 
és Hercegovinába és Németországba szóló 400 | 
korona értéken aluli postacsomagoknak felvé- ! 
telével szándékozik megbízni. A berendezés célja 
az, hogy a pósta és távirdahivataloktól távolabb 
lakó közönség e gyakrabban előforduló és el
könyvelés alá eső küldeményeket az eddiginél 
könnyebben adhassa póstóra. A felvétellel meg
bízott egyének szolgálataik után részjutalékban 
részesülnek, mely főleg forgalmasabb pontokon 
tisztességes mellékjövedelmet biztosit. A székes 
fővárosban ily gyűjtőhelyek berendezésére egye
lőre a következő helyeket jelöli ki az igazgatóság.

1. A  Ferenc József rakpartnak a Sörház-ulca ! 
által keresztezett tája, 2. a Váci-köruton fekvő 
országház környéke, 3. Király-utcának a Nagy
mező- és Csányi-uteák által határolt része. 4. 
a Lövölde-tér, 5. Dohány-utcának a Károly-kör- 
utra való kiszögelése, 6. a Kerepesi-ut és Ka- 
zinczy-utca kcresztezési pontja, 7. Kerepesi-ut 
és Muzeum-körut keresztezése, 8. Kerepcsi-uton 
a Luther-udvar tája, 9. Csömöri-ulnak Murányi
utca által keresztezett tája, 10. Nefelejts-utca 
és Istvén-ut találkozási pontja, 11. Csömöri-ut- 
nak Stefánia-ut által érintett környéke, 12. Te- 
réz-körutnak Dessewffy-utca által keresztezett 
tája, 13. Aréna-ut 82— 100. számú házak tája, 
14. Erzsébet-körutnak Wesselényi-utca és Bar-

| csay-utca között eső része, 15. A József-kórut 
és Rákóczy-tér közötti rósz, 16. Üllői-ut 12—25. 
számú házak közötti rész. 17. Üllői-ut 57 — 63. 
számú házak tája ; 18. Baross-utca és Muzeum- 
körut találkozása, 19. Bajza-utca 22—28. sz 
házak közti rész, 20. Mester-utca 48—51. sz. 
házak közli rész, 21. Andrássy-ut eleje, 22 
Nagymező-utcának 18—28. sz. házak közötti 
tája, 23. Nagymező-utcának Váci-körutra eső 
sarka, 24. Alkotmány-utca 15— 17, 25. Arany 
János-utca 11 — 15. 26. Ország-ut 23— 27, 27. 
Gorvin-tér, 28. Lujos-utca 150— 155, 29. Zsig- 
mond utca 47— 50, 30. Szent-IIáromság-tér, 31. 

i Gellért-rakpartnak a Ferenc József-által szelt 
tája.

Akik ily gyűjtőhelyek kezelésére vállalkoznak, 
bővebb felvilágosítás végett forduljanak akár 
szóval, akár Írásban a budapesti pósta- és táv- 
irdaiga/gatóság ll-ik ügyosztályához (Főpósta 
II. cm. 21. ajtó.) Amennyiben a válalkozó a 
gyűjtőhely engedélyezése iránt mi djárt kérvényt 
nyújt be, azt igy korona értékű pénzügyi bé
lyeggel kell ellátni.

Megjegyezzük, hogy ez az újítás a póstán a 
<• Dohányárusok Közlönye* egyik múlt évi szá
mában megjelent cikkre vezethető vissza, mely 
az illető körökben úgy látszik visszhangra talált.

Ötkoronás ezüst pénzek. Egy hét múlva inár 
forgalomba kerülnek az ötkoronás tallérok. Az 
uj pénzegységnek ez lesz az ötöse, értékes szép 
nagy darab ezüst, melyről a pénzügyminiszter 
a következő hirdetményben tájékoztalja a pub
likumot.

Az 1899. évi XXXII. törvénycikk alapján 
vezetendő öl koronás ezüstérme képlapján ő 
Felsége mellképe a következő köriraltal:
• Ferenc József I. K. A. Gs. és M. II. S. D. 
O. Ap. Kir. azaz : Isten kegyeim* bői ausztriai 
császár és Magyar-Morvát-Szín von-Dalmálor- 
szágok Apostoli Királya, ő Felsége mellképe 
alatt a körrnöcbányai pénzverde jegye K. B. 
látható : a hátlapon, lebegő angyalok által 
tartva a magyar korona van, a korona alatt 
buzakalászból és cserfalombból fonott, felfelé 
nyitott koszomba foglalva az értékjelzés: 5 
korona és a veretes évszáma.

Az öt-koronás sima karimáján mélyített 
hetükkel e szavak olvashatók: Bizalmam az 
ősi erényben.

A lapok pereme emelkedett és sima és 
azon belül gyöngysor vonul körül.

Az öt-koronás átmérője 36 milliméter.
Az Ausztriában vert öt-koronás érme ötvö

zete, súlya és átmérője ugyanaz, mint a ma
gyar veretű érméé.

A  képlapon ő felségének niellképe látható 
a következő körirattal: Franc. Jós I. D. G. 
Imp. Aust. Rex. Boh. Gál. III. Etc. El. Ap. 
Rex Hung. A hátlapon gyöngysorból alakitott 
körben, az ausztriai császári sas látható és e ' 
felett az értékjelzés: Quinque eoronae; a 
gyöngysoron kívül alul nyitott babérkoszorú, 
melynek levelei közöli öt császári korona van 
körfoglalatban szimetrikusan elosztva. A sas 
alatt egy kis táblán 5 Gór. értékjelzés között 
a veretési évszám olvasható.

Az érme sima karimáján mélyített hetük
kel e szavak olvashatók: Viribus unitis.
Az uj pénz március tizenötödikén kerül for

galomba, ha ugyan meg nem késik kissé.

A biztosítás reformja. A biztosítási ankét ma 
délután folytatta és befejezte nagyérdekü tanács
kozásait. Ezúttal a biztositó ügynökök kérdése 
került megvitatás alá. A társaságok képviselői 
túlságosan radikálisnak tartják a törvényterve
zetnek idevonatkozó rendelkezéseit, különösen 
azt hibáztatták, hogy az ügynök kereskedelmi i 
alkalmazottnak tekintessék. Különbséget óhaj
tanak tenni a helyi ügynökök és az aquisitőrök

ÜOHÁN Y Á R U S OK KÖZLÜN YE.

(mozgó ügynökök) közt, mert az előbbiekről szé 
delgést föltenni az eddigi tapasztalatok alapján 
nem lehet. Az elnöklő igazságügyminiszter a 
hallottuk után kijelentette, hogy a tervezet át
dolgozásakor figyelembe fogja venni a társasá
gok aggodalmait. Azulán a már működő válla
latokra vonatkozó átmeneti intézkedésekről ta
nácskoztak, mire az igazságügyminiszter rövid 
beszéddel berokesztette az értekezletet. Meg
köszönte az érlekezleti tagok fáradozását s igy 
folytatta :

A tervezet a nagybecsű tájékoztatások és la- 
; nácsok alapján újból át fog dolgoztatni és re

ményiem, hogy ez javára fog válni. Hiszem, 
j  hogy ezek alapján képesek leszünk oly törvény- 
| javaslatot alkotni, amely a biztosítási ügynek 

valóban javára fog szolgálni, a mely elő fogja 
mozdítani annak szolidilását és az állami cllen- 

, őrzési, a mely ezt a szoliditást biztosítani fogja 
! és igy hasznára válik majd biztosi tollaknak és 
| biztosító vállalatoknak egyaránt, akiknek érdekei 

valójában végeredményük ben nem ellentétesek 
egymással. Ha felmerülnének még egyes kérdé- 

! sek, amelyek szakértő tanácsot tesznek szüksé
gessé, módját logom ejteni, hogy akár értekez- 

1 let alakjában, akár egyébként még bölcs taná
csukat kikeljem és ezzel, még egyszer köszö
netét mondva, bezárom az ülést.

Az igazságügyminiszter lelkes éltetése mellett 
I mentek szét a ankét tagjai.

Németország ktszülödéiei a vámén.elésre Az
1903-ik esztendőben uj kereskedelem-politikai 
periódus kezdődik, melyre Németország már 
1897 óla nagy előkészületeket tesz és ór úsi 
adathalmazt gyújt ös.-ze. Legújabban a német 
kormány kinyomuta a német birodalom jövendő 
vámtarifájának a névsorát. - Noha e javas
latnak a leglényegesebb része, vagyis a vámté
telek még nincsenek kilöltve, magáról a no
menklatúrái ol dr. Mallokovils Sándor hosszabb 
tanulmányt iri, s ezekből a címekből oly érde
kes és tanulságos köve keltetéseket von le a 

, német birodalom következő vámpolitikája, me
lyeket annál is inkább figyelemre kell méltatni, 
mert ennek a politikának a tendenciája rend
kívül súlyos módon irányul a mi kivitelünk 
ellen. A mi speciálisán állatkivitelünket illeti: 
az uj tarifa ugyancsak alaposan gondoskodik a 
német állattenyésztés védelméről, természetesen 
a behozatal rovására, noha az élő állatok for
galma az érvényben levő állategészségügyi intéz
kedések következtében jelenleg is teljesen a ha
tóságok önkényétől függ. Mindamellett a séma 
a vámvédelem alkalmazását sem engedi el és 
az állatok különböző súlykategóriába osztatnak 
természetesen azzal a célzattal, hogy a jobb 
kategóriák nagyobb vámlétel alá essenek, 
így pl. a borjuk számára két kategóriái állít 
fel a séma: 75 kgr. súlyon alul és azon felül. 
Ökrök részére is két séma van : 700 kgrnál 
súlyosabb és könnyebb. A sertéseket 60 kiló 
súlyon aluli és azonfölüli osztályba sorozták. 
Mivel pedig Németországba rendszerint jobb 
minőségű állatokat visznek be tőlünk, a súlyo
sabb állatok vámja magasabb lesz. Az állati 
termékek, melyek eddig vámmentesek voltak 
több vámtételbe osztatnak. így az eddig vám
mentes gyapjú most kilencz tételbe oszlik Ez 
azt a benyomást teszi, hogy a Németországban 
gyakrabban felvetett gyapjuvámoknt tényleg 
megakarják honosítani.

Szerkesztői üzenetetek.
H. M. ur B-ben. Kérjük közelebbi cimét ve

lünk tmlatni.

Segádizerkeiztti: Haltai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Statuten-Entwurf. — Hrieíkasten der R'daktion. — Annoneen

Statuten-Entwurf
filr den zu grtlndenden Tabak-Trafikanten 

Véréin.
/. Ziveclt des Vereines.

Dér Véréin, elessen Mitglieder aus 
Gross- und Kleintrafikanten, die in Un- 
garn ihr Gescháft ausüben, besteht, be- 
zweekt:

a) In erster Reihe eine Korporation 
zu bilden. welche die Standesinteressen 
überall zu vertreten hat, wo dies ange- 
zeigt erscheint.

/)) Dafűr zu sorgen, dass die Inhaber 
von Trafik-Lizenzen durclnvegs von acht- 
baren Elementen besteht, wie auch einer 
etwaigen Konkurrenz, die ohnehin gesetz- 
lich nicht gestattet ist, entgegenzutreten.

c) Das inaterielle Wolil dér Mitglieder 
insoferne zu schiitzen und im Auge zu 
behalten, als bei Steuer-Abgaben, Pacht- 
zahlungen und Miethzinsen, dér Véréin 
es sein wird, welcher im Interessé seiner 
Mitglieder gégén jede un erechtfertigte 
Erhöhung einschreiten wird.

d) Das solidarische Vorgehen bei Ein- 
káufen von Waaren, welche in den Tra
fikén als Nebenartikel geführt werden, 
zu dem Zwecke, um einheitliche, solide 
Preise, eventuell auch solide Kredite 
von Seite dér Fabrikanten und Hándler 
zu erlangen.

e) Endlich die Gründung eines kleinen 
Kredit-Institutes auf Hasis dér Kronen- 
Theilzahlungen, sowohl bei Einlagen, als 
auch bei den Kredit-Abzahlungen. Dieser 
Kreditverein soll lediglich nur zűr Be- 
nützung dér Gross- und Kleintrafikanten 
in Wirksamkeit treten und erhált in An- 
betracht seines Zweckes auch separate 
Statuten.

;J. l'on dér Mitgliedsehaf’t.
а) Mitglied des Vereines kann jeder 

Lizenzinhaber oder Lizenzinhaberin wer- 
den, welche im Königreiche Ungarn und 
ilessen Xebeniandern das Tabak-Trafik - 
Geschaft ausübi.

б) 1 )ie grlindendeti Mitglieder des 
Vereines, das heisst jene Tabak-Ver- 
schleisser, welche sich bis zűr Genehmi- 
gung dér Statuten von Seite des Minis- 
teriums als Mitglieder melllen, bezahlen als 
Einschreibegebühr 10 Kronen und einen 
monatlichen Beitrag von einer Krone.

c) Solche Tabak-Ver chleisser, welche 
sich spáter melden, bezahlen als Auf- 
nahmegebühr 20 Kronen und allmonatlich 
eine Krone als Mitgliedergebühr.

d) Mitglieder, welche mit ihren Bei- 
trilgen drei Monate im Rückstande sind, 
werden nach Aufiorilerung zűr Zahlung, 
wenn diese innerhalb 8 Tagén nicht er- 
folgt, gestrichen.

e) Die auswártigen, nicht in dér Haupt- 
stadt domicilirenden Mitglieder, habén 
ihre Geldbeitráge dem Vereine mitielst 
Postanweisung einzusenden.

,7. liechte der Mitglieder.
a) Jedes Mitglied hat das Recht, die 

Intervention des Vereines in allén Fallen

in Anspruch zu nehmen, wo nachweisbar 
sein geschaft iches Interessé bedroht er
scheint.

ö) Für eine derartige Intervention hat 
das Mitglied keinerlei Taxe zu ent- 
richten.

c) In Fallen, wo Auslagen für Stempel 
und nachweisbare Kosten entstehen, hat 
diese das Mitglied, welches die Inter- 
vention des Vereines in Anspruch nimmt, 
im Vorhinein zu entrichten.

d) Ueber die Art der Kredit-Gewáh- 
rung, sowie der Spareinlagen des selbst- 
standig geíuhrten Kredit-Institutes, spre- 
chen elessen Statuten.

Ver tv alt un g des Vereines.

a) Die Verwaltung des Vereines be
steht :

aus einem Prásidenten,
» > Viceprasidenten,
* > Rechtsanwalt desVereins,
» » Kassier,
» » Kontrolor
* 24 Ausschussuiitgliedern

und einem Sekretriir, dem auch die 
Huchung übertragen wird.

b) Der Wirkungskreis des Prásidenten 
besteht darin, in allén Fallen den Véréin 
zu reprasentiren;

die Sitzungen einzuberufen;
in den Sitzungen den Vorsitz zu führen 

und dieselben zu leiten;
ferner allé Wünsche und Beschwerden 

von den Mitgliedern entgegenzunehmen 
und diese nach seinem besten VVissen 
und Gewissen einer Erletl igung zuzu- 
ftihren.

c) Der Vicej. rásident vertritt den Prá- 
sidenten in elessen Abwesenheit.

d) Der Rechtsenwalt des Vereines, 
dessen Stellung eine bezahlte ist, ist 
verpfiichtet allé ihn, von der Vereins- 
leitung zugewiesenen Angelegenheiten, 
unter Aufrechnung der Baarauslagen zu 
erledigen.

*-) I )er K issiét* übernimmt die einlau- 
fenden Gelder und bezaht gégén An- 
weisungdes Prásidenten die nothwendigen 
Betriige aus.

f )  Der Kontrolor ist jener Funktionár, 
welcher sowohl die Kassa, als auch die 
laufenden Angelegenheiten allmonatlich 
kontrolirt.

g) Die Ausschussmitglieder, welche 
allmonatlich vöm Prásidenten zu einer 
Sitzung einberufen werden, sind bei An- 
wesenheit von 12 Ausschussmitgliedern 
beschlussfáhig. Sie beschliessen über 
sámmtliche Angelegenheiten, welche vor- 
liegen und die der Prásident ihnen vor- 
zulegen hat. Etwaige Antráge können 
bei einem Ausschussmitgliede oder dem 
Prásidenten eingebracht werden und 
müssen diese, in solchen Fállen, anláss- 
lich der Sitzung dieselben vorlegen.

.*». Wahl der Funktionáre.

a) Die Wahl der Funktionáre wird in 
einer Generalversammlung vorgenommen 
und zwar mit einer Stimmenmehrheit.

b) Bei gleicher Stimmenanzahl ent- 
scheidet eine neudurchgeführte sofortige 
Abstimmung und wenn dieselbe abermals 
resultatlos verláuft, das Los.

c) Die Vornahme der Wahl hat auf 
jener Einladung angezeigt zu werden, 
welche die Generalversammlung einberuft.

d) Prásident, Viceprásident, Kassier, 
Kontrolor, Rechtsanwalt und Sekretár 
können nur mánnliche Individuen sein, 
dagegen besteht der Ausschuss aus 
zwölf mánnlichen und zwölf weiblichen 
Mitgliedern.

e) Sámmtliche Funktionáre können im- 
mer aufs Neue gewáhlt werden.

*

Indem wir unseren geschatzten Lesem den 
Statuten-Entwurf im Vorstehenden unterbreiten, 
erübrigt es nur nocli die Begründung des in 
Rede stehenden Trafikanten-Vereines in Eol- 
gendern zu moliviren :

Obgleich die Gründung des Vereines eine 
Angelegenheit ist, die seit vielen Jaliren von 
Seite der Gross- und Kleintrafikanten vielfach 
besprochen wurde und obgleich der Wirkungs
kreis und Zweck, den óin solcher Véréin ver- 
folgt, von Jeden gekannt und auch anerkannt 
wird, wachst die Dringlichkeit eine solche Ver- 
einigung zu gründen, von Tag zu Tag und das 
ist es. worauf wir eigenllich aufmerksam machen 
wollen.

Was die Grosslrafikanton anbelangt, so wer
den dieselben zugeben, dass sich, wie es nur 
natürlich würe, ihr geschaft liches Ertragniss 
trotz des grösseren Konsumes nicht vermehrt, 
ja sogar verringert. Schuld hieran tragen die 
ungcheuer anwachsenden Lasten, die Ansprüche, 
welche dermalen an eine Grosstrafik gestellt 
werden, die Uebernahme der Kisten in eigener 
Rechnung, bei vielen Grosstrafikanten aber 
auch die Verminderung ihrer Provision, wegen 
Steigerung des Konsums. Wie sehr ungerecht- 
fertigt eine derartige Verminderung der Pro
vision ist, wie wenig gerecht es ist, dass der 
Grosstrafikant die Kisten auf eigene Rechnung 
beziehen muss, ist allbekannt. Ferner ist es sehr 
falsch, wenn der gesteigerte Konsum eine Ver- 
minderung der Provision herbeifül rt, weil da- 
bei doch unstreitig die vermehrten Koslen in 
Belracht zu kommen habén. Die Grosstrafikan
ten sind fást ausnahmslos heule auf das TOr- 
tiAgniss ihrer Kleinlrafik angewiesen, und das 
ist sehr schlimm. Wie komnit auch ein Gross- 
kaufmann dazu, ein Riesenkapital in sein Ge- 
schftft zu investiren, blos deshalb, damit erein 
gutes Delail-Geschftft maciit? Und wenn er 
dieses Ziel schon er.reicht, wenn er faktisch 
aus seiner Kleintrafik cinen ansehnlichen Nutz ,»n 
erzielt, was wiegt dieser auf im Verháltniss zu 
der Arbeif, die ein Konsum von Hunderttausen- 
den von Gulden verursacht.

Die Grosstrafikanten wissen das alles und sie 
wissen auch, dass nur ein einmüthiges Vor
gehen Aller hier Abhilfe schaflen kann. Und so 
ist denn aiuli in der That kein Grosstrafikant 
dagegen, im Gegentheil, fást ein Jeder ist da- 
für. dass die schon so oft auf die Tagesord- 
nung gesetzte Vereinsgründung endlich zűr 
Wahrheit werde.

Mehr jedoch und dringender als die Gross-
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tral'ikanten bedürfen die Kleintrafikanlen eine 
festgeschlossene Kőrperschaft, die in allén 
Fragen, welche das Standesinleresse berühren, 
solidariseh einschreiten müssten, uni ilir Inter
essé zu wabren.

Habén wir auch nicbt die Absicht, liier ein 
Bild des trostlosen Jammers zu entwerfen, dér 
diesem unglückseligen Berufszweige anhaftet, 
so muss gleichwohl gesagl werden, dass Vieles 
und Mancbes nicht sein müsste, was lediglich 
von den Kleinverschleissern selbst verursacht 
wird.

W ir übergehen daher all jene Umstánde, 
welcbe den Kleinverschleiss heute wesenllich 
behindern und die namentlich durch die un- 
gebeuere Ausbreitung des Verschleissernetzes 
verursacht wird. Dér gute W ille dér vorgesetz- 
ten kompetenten Behőrden ist ja vorlianden, 
die Zalil dér Kleintrafiken zu vermindern, alléin, 
was nützt dies, wenn die Kleintraflkanten sel- 
ber nie und nimmer Einsprache erheben, so 
olt diese Zahl vergrössert wird. Würde dies 
aber dér Fali sein, dann würde fürs Erste im 
Publikum die Sehnsucht nicht so sehr vorhan- 
den sein, eine Trafik zu besitzen und auch 
die betreffenden Aemter würden ernster und 
strenger bei dér Beurtbeilung von neu zu or- 
theilenden Lizenzen vorgehen. Dermalen nimmt 
sich keiner dér Sache an und da dér Glaube, 
dass die Trafik eine Goldgrube ist, nicht aus- 
gerottet werden kann, so nimmt die Anzahl 
dér Trafikén zu statt ab und in diesem Um- 
stande ist aucb die schwere Existenzfrage ge- 
legen.

Des Ferneren sind es die Nebenartikel, wel
che, wie mán weiss, eineri kitinen Theil des 
Verdienstes hereinbringen sollen. Nun wird 
aber in dieser Hinsicht derart gewirthschaflet, 
dass die Fabiikanten und H&ndler sich dabei 
bereichern, dér Trafikant selbst aber sicb mit 
einem sehr geringen Nutzen begnügt, wo es 
umgekehrt sein sollte. Eine fesle Vereinigung 
dér Trafikanten jedoch, würde den Fabrikanlen 
dikliren und diese müssten gute Miene zum

D O H Á N Y Á R S O K  K Ö Z L Ö N Y E .

bősen Spiele maciién, denn ihre Ariikéi würen 
ohne dér Trafik vollstftndig werthlo?. Dériéi 
Dinge müssen ausgenützt werden und das um- 
somehr in einer Zeit, wo es keinen Berufs- 
zweig gibt, dér nicht seine Exislenz dadurch 
zu verhessem suclit, in dem er als testes | 
Ganzé vorgeht, um seinen W illen durchzu- 
setzen.

Schliesslich ist es dér Kredi tv erein, zu dem 
wir nur soviel zu sagen habén, tLss dessen 
Greirung ein Segen und eine Wohlthat túr 
Tausende von Verschleissern würe. Was es 
heisst, wenn ein Kleingewerbetreibender in die 
Lage versetzt wird, sich zu müssig biliigen 
Zinsen ein kleines Sümmchen, welclies i r drin- 
gend nothwendig braucht, zu beschaíl'en, das 
mögen Diojenigen beurtheilen, die so ott in 
die Lage kommen davon Gebrauch maciién zu 
müssen, ohne den Kredit zu erlangen. Aber 
auch í'tir Diejenigen uie besser situirt sind und 
im Standé würen sich den Betrag t'ür Lokal- 
miethe oder andere grőssere Ausgabon all- | 
wöchentlich aufzusparen, würe es ein Vorlheil 
und ausserdem eine indirekte Unterstützung 
ihrer Kollegen, wenn sic dieses Kredit-Institut 
als Sparkassa benützen.

Soviel über den neu zu gründenden Y'erein, 
dessen Erstehen von dem Fleisse und dem 
guten Willen solcher wackeren Leute abhangt, 
die sich damit befassen wollen. Und sie sind 
vorlianden, diese wackeren Leute und sie be- 
reiten auch jetzt schon alles vor, um in Kur- 
zem die Aktion zu bogiimén. Möge ibr Vorha- 
ben v í  n Értőig gekrönt sein !

Briefkasten dér Redaktion.

Herr J. W. in Wien. Unser Lcitarlikel dér 
vorliegenden Nummer ragt alles, bis ins kleinste 
Detail. W ir konnton nicht früher, da es mit 
grossen Schwierigkeiton vorbundcn war. Hof- 
fentlich werden die Leute einsehen, dass es 
unser vollster Ernst ist den Véréin zu gründen.

Nun liegt es an ihnen, uns de i Plán verwirk- 
lichcn zu helfen. Gruss!

Josef K. in B. Die Sache ist nicht neu. Nur 
müssen Sie mit Vorsicht vorgehen. Es wiire 
gut. wenn Sie uns nüliere Dalén angeben 
würden.

B. W. in Kaschau Die Provinz ist nicht bes
ser daran, als die llauptstadt. Es fehlt leider 
dórt, wie da das Tnteresse für die Sache. 
Gruss!

K. U in Budapest. Ibr Scbreiben erhalton. 
Es freut uns von einem so altén Freundc un- 
seres Blattes die Nachrii bt zu erfahren. Niichs- 
tens werden wir die Sache bringen.

i. L. in H. Bitté sieti un die Finanz-Direktion 
zu wenden. Los nietit gezogen.

W. A in B. Warum so spüt? In nüchster 
Nummer bestimmt! Gruss.

Ililfsredakteur : Fcrdinand Haltai.

M örathon
O ftor a ls  e ii im u lig o r  V e rw iich  n ic h t  n ü lh ig ,  
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D a u c l i c r u  U b e rh au p t  ilr z t l ic h  •

Au f  0  T h u ilu  I 'f o i  fon tab u k  od. 4
Z igu re tton tu lm k  i s i  ..in T h e i l  M u ra - 

t lio n  zu  n eh n ien .

Tú lia k , d a m it  g o m is c h t ,  v o r l ie r t  
d ón  h ro n n o m lo n ,  h e is se n d o n  Ge- 

H chn iack.

Hi ic l is t  s c h i id lic h o  W i r k n n g o n  
d ó s  N ik u t tn s  a u f  d en  M a g o n  

w e rd e n  d a d u r c h  p u ra ly s ir t .

Or i g in u l - I ’ac.k. á l ’ackc i 3 0  kr. 
P n d ie p a c k . 10 k r. So p a ra l.  r 
S c h n it t  u nd  l 'a c k u n g  fü r  
l ’ie ifen - u. Z ig u ro t lo n U b a k .

Nu r  o c h t  m ii 
a ls  S e b e

i 'r id io s o n d u  

l ’acke t f ra n k o  
r N a .h m .h m o  ve

Fü r W ie de rw e rküu fe r se h r  o intrfig llch.

A l le in ig e r  Erz.ouger :

T O D OR  M Ű R A T H ,  Droftuerie, G raz.
Iln n p t -D e p o t  f h r  U n g a r n  u '* d  N e b c n ll in d e r  :

JO H ANN D V O H ZSÁK
Budapest V I, Gyár-utcza 43.

„ L E  G F ? I F F O N “ -  -  -  
-  -  -  „ L E  SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt Pranzösische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintrafiken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

G E N E R A L -D E P O T :

GOLDZIEHER GE^A
B u d a p e s t ,  V., S a s -u t c z a  29. szá m .

líckstnin Hernát ét Fin. Biidapert, Kerlösz-utczn :Í7
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