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Egy hitelintézet a kistözsdásek részére.
Egy é'énk, zavarnak egyáltalán alá 

nem vetett üzletmenet első föltétele 
tagadhatatlanul a meglevő elegendő tőke. 
Ez minden üzletembernél áll, sőt azokra 
nézve is, akik elegendő áruhitelt élvez
nek. De mennyivel inkább szükséges ott 
a tőkéveli rendelkezés, hol az árút csakis 
készpénz lefizetése mellett lehet venni, 
hol, ha az árú elfogyott, újólag pénz 
által kell beszerezni, bárha ezen áru által 
elért bevétel kiadva vagy máshol lett 
letéteményezve.

Miután a dohánytőzsdés soha sincs 
abban a helyzetben, hogy az üzlet ki
adásait az üzletből egyszerre kivegye, mint 
teszem a házbér után járó összeget, a 
bérletfizetést, vagy akár más nagyobb 
összeget, úgy természetszerűen árurak
tárát tetemesen redukálja, ha ezt mégis 
teszi. Ezáltal azonban maga az üzlet 
szenved, ezt mindenki tudja, amiáltal 
aztán nem válik szükségessé az általunk 
való bővebb illusztrálás.

Egy pénzintézet hiánya, mely egyrész
ről kis pénzösszegeket, mely valamely 
czélból lesznek beteve őriz, másrészről 
hitelt nyújt olcsó kamatlábra, e hiány 
már igen sokszor vált érezhetővé, de 
sohasem annyira, mint jelenleg. Mi
után az üzletmenet a végletekig rossz
nak, lanyhának nevezhető, Így a dohány- 
tözsdéseknel is gyakrabban, mint ezideig, 
üzleti fennakadás lép be, mely az üzlet
menetre nézve a lehető legveszélyesebb. 
Ismerünk akárhány esetet, hogy a tözs- 
dés napokig áll a szükséges áruk nélkül 
és ez majd mindig olyan időben törté
nik, ha egy nagyobb összeget kell neki 
lefizetnie, ami arra készteti, hogy az 
összes bevételt felhasználja. Meg fogják 
engedni, hogy az ilyen üzletvezetés, és 
menjen az üzlet akármilyen élénken, vegre 
odáig jut, hogy tovább már nem mehet. 
Számosán, akik ezt idejekorán észre
veszik, azzal segítenek magukon, hogy 
üzletüket eladják, de kérdjük, segitség-e 
ez? Ez az annyira végzetes csapáson 
kell és legyen is segítve. Már többször 
igyekeztünk ezt létrehozni, de egy részről 
sem lettünk támogatva. Érthetetlen módon 
maguk a tőzsdések azok, kik kezüket 
sem mozdítják meg, ámbár valamennyien ; 
át vannak hatva a dolog nagymérvű j 
fontosságától. Miután az ilyen pénzintézet 
a tőzsdések részére kicsinynek tűnt fel, 
megkíséreltük más kisebb pénzintézetek- i 
kel kapcsolatosan ezt létrehozni. Mind- j  
annyiszor azonban úgy találtuk, hogy  ̂
ezáltal a tózsdéseken nem lenne segítve, 
ha nem mást egy kis hitelnél, magas kama

tokkal elérne, an.elyhez még több kezesre 
is van szüksége.

Ez az eset azonban mindegyik ilyen 
kisebb intézeteknél áll, már csak annál 
az oknál fogva is, mert valamennyi ilyen 
kisebb pénzintézetek nyereségre számí
tanak. Nekünk azonban egy olyan pénz
intézet eszméje lebeg szemünk előtt, 
melynek egyesegyedül czélja a tözsdés- 

; nek szolgálni. Saját pénzük legyen jól 
kezelve, saját tevékenységükkel legyen 
dolgozva, saját maguk által legyen ve
zetve az intézet. A pénzbetevőknél nem 

! sokat kellene határoznia annak, hogy 
| pénzükért 4 vagy 6 százalékot kapnak, 
1 de annál jobban kell azoknak, kik pénzt 
, kivesznek, ama körülményt döntőnek tekin
teni, hogy igen olcsó kamatláb mellett, 
—  melynek nem szabadna magasabbnak 
lenni, mint nagyobb bankoknál, kis
összegeket egész 400 koronáig kaphat
nak és ha az intézet nagyobb lesz, még 
azon felül is.

És még egy előnyt kellene elérnie a 
tőzsdésnek külömbségül mint más bank
intézeteknél, t. i. az, hogy a hitelt igénybe 
vevő egyen csupán saját aláírására meg
kapja a pénzt, anélkül, hogy mást kel
lene a kezesség általi szívességre fel
kérni, egy szívességre, mely a hiteit 
igénybe vevőt legtöbb esetben tönkre 
teszi, miután neki is viszont szívesnek 
kell lenni.

Ha egy bankdolgokban igazán szak
ember olvassa ezeket a feltételeket, úgy 
teljes lehetetlennek nyilváníthatná ama 
körülményt, hogy az ilyen hitelintézet 
állandóan fennálljon. És mégis könnyen 
lehetséges annak alapítása. Biztonság és 
előrehaladás, továbbá a résztvevők ér
deklődése, mind ez természetesen az 
utóbbiak kezében fekszik. Itt külön érde
kek nem beszélnek, itt a saját érdek 
lenne, mely biztosítaná a rentabilitást és 
a résztvevőket a károktól megőrizné. Ez 
okból azoknak a tőzsdéseknek kellene a 
vezetőknek lenni, akik a legtöbb rész
vénynyel rendelkeznek és az üzletveze
tésre is határoznának. Miután itt arról 
van szó, egyesegyedül csak egy fontos 
állásérdek szempontjából tevékenységet 
kifejteni, úgy minden egyes résztvevő, 
erejéből kitelhetően tenné kötelességét.

Tegyük fel, hogy egy tőzsdéz 100 
korona hitelt kapna, melyet heti 2 koronás 
részletekben visszafizetné. Ha e pénzt 8 
százalékkal lehetne kamatoztatni, úgy a 
pénzt igénybe vevőnek 8 koronát kel
lene kamat fejében egy évre fizetni, 
amiért azonban 4 koronát visszakapna. 
Ennek folytán a neki nyújtott hitel csu
pán 4 koronába kerülne. Az intézet 
részére nyert 4 százalékból 2 százalék a

' biztosítási alap részére lenne letéve, 
amelyből az esetleges veszteségek len
nének az év végén fe lezve és 2 száza
lékkal pedig a kezeléssel ’áró es egyéb 

1 kiadásai az intézetnek.
Az itt rövid körvonalakban ecsetelt 

; üzleti tevékenységből kitűnik, hogy itt 
egy igen kicsiny, de ugyanoly sürgősen 
szükséges, mint áldásthozóan működő 

í hitelintézetről van szó, mely azonban 
| semmiesetre sem fedezhetné a csekély 
bevételből a kezelési kiadás költségeit. 
Miután azonban magára a szakmára való 
tekintettel, amelyért minden mást kizá
rólag ezen intézet alapítva lenne, a tözs- 

j  dések magasabb megterhelése semmi 
körülmény által nem szabadna létrejönnie, 

I kell hogy a kérdéses intézet valamivel 
I összeköttetésbe jöjjön, mely az intézet 
I tulajdonképeni bevételét képezné, hogy 
nemes czélját teljesíthetné, de mindazon
által a tagoknak semmifele károkat nem 

| okozna, annyival inkább, mert a 2 szá
zalék kezelési kiadás, mely a hitelt igénybe 

j vevőnek levonatik, természetszerűen nem 
I elegendő arra a czélra, miután csak 
! nagyon gyér összeget tenne ki.

Kapcsolatosan ezzel, véleményünk sze- 
j rint jó lenne egy árueladási helyet is 
létesíteni, hol mindegyik tag az üzlet 
részére szükséges dohányeszközöket is 
venné. Minden kétséget kizárólag, az 

I egylet mindezen árukat sokkalta olcsóbb 
! árban kapná, mint a kistőzsdés, mint 
| ahogy el sem képzelhető, hogy egy ilyen 
fogyasztási szövetkezet nem lenne vala
mennyi tag által használva.

De az üzletvezetés ezen ágánál is az 
árus kimutathatóan előnyt érne el. ameny- 
nyiben a gyárosok kényszerítve lennének 
áruikat oly képen gyártani, mint ahogy az 

j árus kívánja és hogy egyáltalán az árust 
j annyira értékelje és fontosnak tartsa, 
mint ah így megérdemli, amely körülmény 
azonban ma semmiesetre sem létezik.

Ha vannak még a tőzsdések között hiva
tásszerű, kötelességtudó, szorgalmas és 
ami a fő, energikus emberek, melyek ily 

í nemes czélnak, mint amilyen ez intézet 
alapítása, segélyezésüket szentelik, úgy 
az rövid idő alatt meg van alakulva és 
üdvös módon mindegyik előnyére mű
ködne. Nem kételkedünk, hogy még létez- 

| nek ilyen emberek. Es ezek jelentkezni 
| is fognak nálunk, ezek a derék emberek 
és velünk szövetkezve egy intézetet ala
pítanak, mely a tőzsdések összeségére 
és egyesek részére is életkérdésnek 

j  tekinthető.
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A m. kir. dohányjövedék.
A  deliány és szivarok gyártása semmiesetre 

sem halad előre olyan mértékben, hogy elő
menetelt konstatálhatnánk. Szivarjaink minden
esetre fogyasztva lesznek, de semmiesetre sem 
exportálva. Nos. képzeljünk egy ilyen nagybani 
ipart, mint a milyen a dohányjövedék, kivitel 
nélkül ! A  laikus nem fogja megérteni, hogy a 
mi dohánytermékünk kivitele lehetséges, de aki 
tényleg éi ti, annak megfoghatatlan marad, 
hogy a m. kir. dohányintézöség miért fektet oly 
kevés súlyt a kivitelre, amely nem csupán 
nagyon is lehetséges, de gyakran óhajtva is 
lesz a külföldtől.

Persze nem a szivarjainkat kérik és ami a 
dohányt illeti, itl úgy vélekedik a m. kir. dohány- 
intézÖst g, hogy a dohánykiviteli r.-t. — öt 
részvényese százezreket kapnak keresetül a lelett 
néhány garasukért, — hogy ez a részvény-társa
ság egy hazafias lettet végez, ha a magyar 
dohányt külföldön eladja, mit természetesen 
száz más magánegyén sokkalta nagyobb terje
delemben tenne. Röviden, nincsen kivitelünk, 
sőt még a m. kir. dohányintézöségnek azt a 
szemrehányást is kell tennünk, hogy nem is 
igyekezik ilyen után, nem is kívánja.

Immár másodszor jön hozzánk a kérdés kül
földi résziől, hogy a m. kir. dohányintézöség 
hajlandó lenne-e nagyobb mennyiségű szivarka 
szállítására Először a Princessas szivarkákról 
volt szó, másodszor a .Sport szivarkákról. Mind
annyiszor azt kellett felelnünk, hogy a szivar- 
kák nem lesznek külföldre szállítva, egy válasz, 
melyet kérdezÓsködéseink után hivatott helyen 
nyertünk. Az okadatoJást elhallgatjuk, mert az 
nagyon is megszégyenítően hangzik a mi viszo
nyainkra nézve. Hisz évek óta úgy mondják, 
hogy azt, ezt nem tudunk szállítani külföldre, 
mert nincsen képességünk reá, mialatt a gyárak 
hiánya teszi lehetetlenné a szivarkák szállítását. 
Es ezt olyan országban mondják, amelynek dol
gozó népessége a kormányhoz fordul kenyérért, 
egy oly országban, hol évente ezreknek kell 
kivándorolni ok. mert kenyeret itt nem találnak, 
egy országban, melynek kereskedelme és ipara 
pang és ahol a kereskedelemügyi miniszter tel
jes erejéből oda igyekezik ipart akár a földből 
is előteremteni. Igazán érthetetlen lenne az 
ilyesminek a lehetősége, ha nem találnánk meg 
indokát, mely még megszégyenitöbben beszél 
viszonyaink ellen, mint az előbb felemlített.

Evek óta szállítja az osztrák dohányintézöség 
Németországba gyártmányait. Minden egyes, 
csak félig meddig is nagy városában Német
országnak vannak „osztrák tőzsdéig de egy 
magyarról sehol sincsen szó, azon oknál fogva, 
mert ez a osztrák és magyar dohányintézőség- 
nek ellenére van Ami a német üzérek szivar- 
káit illeti, úgy ez szintén a cs. kir. dohány
intézöség által történik. Így példának okáért ez 
egyetlen egy berlini kalmárnak a Sport szivar- 
Icákból sok száz milliót szállít. A  magyar do- 
hányintézőségnek. daczára annak, hogy kérik 
tőle. ezt nem szabad tennie, még abban az 
esetben sem, ha tehetné.

Es tudná is tenni, amit mindenki, legyen az 
szakember vagy laikus, be fog ismerni, ha a 
lehető legegyszerűbb eljárást íigye'embe veszi, 
mely a szivarok gyártásánál szükséges. De 
abban az esetben is kellene tennie, ha egészen 
uj gyárak létesítése szükségessé válna.

holytonosan keresnek hiszen, hogy újabb és 
újabb tért nyerjenek az iparosok és hogy ipa
rosok itt telepedjenek, mely az állam részérőli 
nagy áldozatokkal történhetik csak meg és 
akkor is csak nagyon gyér mértékben. Ezalatt 
pedig magától az államtól vezetett nagyiparral 
annyira mostohán lesz. elbánva, hogy a bizonyos

hasznot hagyják elve.-zni, a helyett hogy arra 
határoznák el magukat, nehány m lliót letenni, 
mely az üzemhez süigósen szükségeltetik.

Ami pedig az osztrák dohányintézöségnek 
eziranybani egyezkedését illeti, inkább azt hisz- 
szük, hogy itt gyöngéd tekintetbevételek játsza
nak döntő szerepet és nem kötött szerződések. 
Nem tudjuk, nem akarjuk azt elfogadni, hogy 
a két dohányintézöség, mely gazdaságilag telje
sen el van egymástól különítve, ilyen esetben 
legalább a közös ténykedésbe és eljárásba egyez
tek volna meg. Magatói értetődik, hogy egyik 
dohanyjövedéknek sem szabad a másikkal ver
senyeznie és véleményünk szerint ebből állna 
a nevezett egyezség, ennek ellenében nem hisz- 
szülc azt, hogy egyenlő árak, minőség s menny - 
ség mellett a Magyarország részéröl való szál
lítás akadályozva lenne. Ezen ügyet, mely 
kiválóan fontos érdeke az államkincstárnak, 
valamint nagy népgazda;-agi érdeket képez, 
azért hozzuk szóba, hogy alkalmas módon eset
leg megtörtént hibákat jóvá lehessen tenni. 
Bizony nem megy nekünk olyan nagyon jól, 
hogy a kivitel által elérhető sok millió korona 
bevételtől lemondjunk. Mindenesetre felvilágosí
tást várunk ez ügyben, melyet hazafias érte
lemben vitattuk meg. Szükségesnek tartjuk ezt 
említeni, miután nálunk mindazt, mely nem 
hasonlít dicséretnek, mint dorgálást tekintik, 
mialatt az ilyen kérdések megbeszélése azon 
okból látszanak szükségesnek, mert annyi min
den. ami kicsinynek tűnik fel, konzekvencziájá- 
ban nagy, jelentékeny hátrányokat rejt magá
ban az ország kárára.

Vegyesek.
Az adóprés reformja. Megint panaszkodik a 

pénzügyminisztérium, hogy nagyon lanyhán 
folyik be az adó és e miatt az adóvégrehajtó- 
közegeket okolja. Biztosokat küldtek ki, akik 
azt jelentették, hogy milliókra menő hátralékok 
szaporodtak föl az országban A hivatalos íöl- 
fogás szerint az adószedők nem teljesitik elég 
pontnsan a kötelességüket, a végrehajtók lassan 
mozognak s a pénz ennek íolylán csak gyérén 
ömlik az a Ham pénztárába Amint az állami 
tisztviselők lapjában olvassuk, hivatalos körök
ben komolyan fontolóra vették ezt a dolgot és 
úgy akarnak segíteni rajta, hogy az adóhivatalok 
fölé állandó ellenőrző-bizottságokat állítanak s 
ezek ügyelnek majd arra, hogy pontosabban 
folyjon be az adó. A z adóprésnek erre a terve
zett reformjára van egy rövid megjegyzésünk. 
A mostani szcmoiu viszonyok között minden 
hitelező panaszkodik azon, hogy rosszul folynak 
be a követelései s igy az állam nem áll egye
dül az 6 adókövetelései dolgában. Az emberek 
fizctÖképr ssége erősen megcsappant, de ennek 
nem a végrehajtó az oka. A  végrehajtó meg
teszi a kötelességét, de az okos és emberséges 
hitelező csak végső kényszerűség esetén él a 
segítségével. Az összes hitelezők köz.t pedig az 
államnak kell a legokosabbnak és legembersé- 
gesebbnek lennie, még pedig tisztán államér
dekből. Mert a végletekig forszírozott adóvégre
hajtások erősen megbosszulhatják magukat s a 
túlzott szigorúság pillanatnyi sikerét az adóalap 
pusztulása követheti Olyan kivételesen szomorú 
gazdasági viszonyok közt, amilyenek a maiak, 
inkább volna helyén a nagyobb kímélet, mint 
a nagyobb szigorúság. A  mi meggyőződésünk 
szerint az adóbehajtás elérte az erélynek azt a 
fokát, amelyen tulmenni sem emberséges, sem | 
okos dolog nem volna. Ezért, ha el is hisszük, 
hogy az adóhátralékok miatt jogos a panasz, I 
de nem érhetünk egyet ennek a panasznak 
azzal a konzekvencziájával, hogy a behajtást 
szigorítani akarják. Kimélet és türelem mellett I

a helyzet javulhat talán, de még több szigorú
ság mellett okvetlenül rosszabbodni fog.

A budapesti kereskedelmi és iparkam ara  múlt
napokban Eánczy Eeó elnöklésével teljes ülést 
tartott. A  személyes ügyek elintézése után a 
kamara néhány fontos kérdésről: a tervezett 
fővárosi vámról, a német autonóm vámtarifáról^ 
a polgári pörrendtartásról és az uj építőipari 
szabályrendelet tervezetéről tanácskozott.

A  kamarának már többször volt alkalma a 
városi vámnak az ipar és kereskedelem érde
keire gyakorolt káros hatására rámutatni és a 
vámok leszállítását, sőt lehetőleg teljes törlését 

i követelni. A  vámemelés ellen való tiltakozás 
j  most kétszeres kötelessége a kamarának, a 

mikor az ipar és kereskedelem a pangás szo
morú jeleit tünteti föl. Érdemben a kamara ma 
még nem íoglalkozhatik a kérdéssel, mert hite
les formában még nem került nyilvánosságra. 
De már most is fölhatalmazást kér az elnök 
arra, hogy a polgármesterrel az érdekelt iparos- 
és kereskedőkörök aggodalmait megismertesse 
s annak idején a főváros iparának és kereske
delmének kívánalmait illetékes helyen megfelelő 
módon tolmácsolhassa. A  kamara tagjai helyes
léssel fogadták az indítványt.

A z elnök ezután utal arra. hogy a német 
birodalmi kormány a német autonóm vámtari
fának olyan uj tervezetét dolgoztatta ki, a mely 
a németországi viszonylatban legfontosabb kivi
teli czikkeinkie nézve tulnagy tételeket tartal
mazván, életbeléptetése esetére Németországba 

| való kivitelünket egészen lehetetlenné tenné, 
; sőt az 1903. évben Hejáró többi kereskedelmi 
! és vámszerződésekre, vagyis a többi államokkal 

való viszonyainkra is hátrányos befolyást gya
korolna, de még az Ausztriával való közgazda- 
sági kiegyezés kérdését is bonyolultabbá tenné. 
Az elnökség szükségesnek látta mindjárt a vám
tarifa-tervezet közhírré tétele után megtenni az 
előkészületeket arra, hogy a kamara és ennek 
minden egyes tagja e nagy fontosságú kérdés
ben az ügynek alapos és részletes ismeretével 
állást foglalhasson.

Ezért elrendelte, hogy a kamarai iroda részé
ről az ügynek minden oldalút teljesen meg
világító szempontok és adatok egy tájékoztató 
előterjesztésbe összefoglaltassanak. Ez a tájé
koztatás már sajtó alatt van és a legrövidebb 
időn belül a kamara tagjainak rendelkezésére 
fog állani. Az elnök indítványozza, küldjön ki 
a kamara az ügynek tárgyalása és kimerítő 
javaslat előterjesztése végett egy külön bizott
ságot.

A  magyar polgári perrendtartásról szóló tör
vényjavaslat tervezetének tárgyalása czéljából 
kiküldött szakértekezlet tanácskozásainak ered
ményéül az elnökség kimerítő jelentést terjeszt 
elő, a melyben a tervezet némely intézkedé
sének módosítását, illetve kiegészítését javasolja.

A  kereskedelmi miniszter véleményadás vé
gett megküldte a kamaranak az uj építőipari 
szabályrendelet tervezetét. IC tervezetre nézve 
a kamara első sorban aggodalmasnak találja, 
hogy az 1884. évi ipartól vényben kilátásba vett 
végleges törvén) es rendezés helyett az építő
ipar viszonyaira nézve immár negyedízben csu
pán ideiglenes szabályrendelet lépjen életbe. 
A  kamara elérkezettnek latja az időt arra, hogy 
végleges épitő-ipari törvény alkottassák.

S zerkesz tő i üzenet.
K. I. u r helyben Szíveskedjék hozzánk fáradni 

itt megbeszéljük a dolgot.

Segédszerkesztő - Heltal Nándor.
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I N H A L T .  Ein Kreditinstitut für Kleintrafikantén. — Dió kön. ung. Tabak-Regio — Korrospondcnz dér Admin stration.

Ein Kreditinstitut für KleintrBÍikanten.
Zu den ersten Bedingungen einei 

flottén und keiner Störung unterliegen- 
den Gescháftsführung záhlt unstreitig das 
Vorhandensein genügenden Kapitals. Das 
gilt für jeden Geschaftsmann, sogar für 
diejenigen, welche einen ausreichenden 
Waarenkredit geniessen. Um wieviel mehr 
ist das Vorhandensein eines genügenden 
Kapitals jedoch dórt nothwendig, wo die 
Waare nur gégén Kassa gekauft werden 
kann, wo jeder Abgang dér Waare 
abermals durch Geld ersetzt werden 
muss, ob auch dér für diese Waare 
erzielte Erlös verausgabt, oder ander- 
weitig investirt wurde.

Da dér Tabak-Trafikant niemals in dér 
Lage ist, die Geschaftsspesen auf einmal 
dem Geschíiíte zu entnehmen, wie zum 
Beispiel den Miethzins, die Pachtzahlung, 
oder dériéi andere grössere Betrage, so 
reduzirt er natürlich sein Waarenlager 
um ein Betráchtliches, wenn er es doch 
thut. Darunter leidet jedoch das Geschaft, 
das weiss Jeder, weshalb wir dér Noth- 
wendigkeit enthoben sind, dies deutlicher 
zu illustriren.

Dér Mangel eines Geldinstitutes, wel- 
ches einerseits die kleinen Geldbetrage, 
welche für irgend welche Zwecke Zurlick- 
gelegt werden, aufbewahrt, anderseits 
einen Kredit gewáhrt zu billigem Zins- 
fusse, dieser Mangel wurde schon sehr 
oft empfunden, niemals aber in einem sol- 
chen Maasse, wie gegenwártig. Da dér 
Gescháftsgang ein ausserst miserabler 
genannt werden kann, tritt bei den meis- 
ten Tabak-Trafikanten auch öfter und 
mehr als sonst eine Geschaftsstockung 
ein, die für die Gescháftsführung ausserst 
gefahrdrohend ist. W ir keimen Falle, wo 
Traflkanten l age láng ohne die nothwen- 
digen Waaren dastehen und geschieht 
dies stets in solchen Zeiten, wo eine 
grössere Zahlung dazu veranlasst, die 
gesammte Einnahme zu benützen. Mán 
wird zugeben, dass eine derartige Ge- 
scháftsflihrung, und ginge das Geschaft 
noch so gut, endlich dórt anlangt, dass 
mán gar nicht mehr weiter kann. Viele, 
die dies noch rechtzeitig bemerken, hel- 
fen sich dadurch, dass sie ihr Geschaft 
verkauften, alléin, wir fragen, ist das 
eine Hilfe? Dem so sehr verhángnissvol- 
len Übel soll und muss abgeholfen wer
den, Schon öfter sind wir daran gegan- 
gen dies zu bewerkstelligen, alléin, von 
keiner Seite wurde uns dabei eine Unter- 
stützung zu Theil. Unbegreiflicherweise 
sind es die Traflkanten selbst, die keine 
Hand dazu rtihren, obgleich jeder von 
ihnen von dér Wichtigkeit dér Sache 
durchdrungen ist. Da uns die Errichtung 
eines derartigen Geldinstitutes für die 
Kleintrafikanten zu kiéin dünkte, versuch- 
ten wir es, in Verbindung mit anderen 
kleinen Geldinstituten eine Aktion ein- 
zuleiten. Jedesmal jedoch fanden wir, dass 
dadurch den Traflkanten nicht geholfen 
wáre, wenn er nichts anderes, als einen

kleinen Kredit, wozu er noch mehrere 
Bürgen braucht, zu hohen Zinsen erhált. 
Das war und ist aber bei jedem der
artigen kleinen Institute dér Fali und ist 
es schon aus dem Grunde, weil allé diese 
kleinen Geldinstitute auf Gewinn berech- 
net sind. Uns schwebt jedoch ein solches 
Geldinstitut vor, welches einzig und alléin 
den Zweck hat, den Traflkanten zu die- 
nen. Mit ihrem eigenen Gelde müsste 
manipulirt, mit ihrer eigenen Thatigkeit 
müsste gearbeitet werden, von ihnen 
selbst müsste das Institut verwaltet wer
den. Es dürfte den Geld-Einlegern weni- 
ger darauf ankommen, ob sie 4 oder 6 
Prozent Zinsen für ihr Geld erhalten, wie 
es mehr den Geldnehmern darauf ankom
men müsste, zu einem sehr biliigen
Zinsfusse, dér nicht hüher sein dürfte, 
als bei grossen Bankén, kleine Betrage 
bis zu 400 Kronen zu erhalten, wenn 
das Institut grösser wird, auch darüber.

Und noch ein Vortheil müsste den
Traflkanten zum Unterschiede gégén
andere Bankinstitute erwachsen, námlich 
dér. dass dér Kreditnehmer blos auf 
seine eigene Unterschrift hin das Geld 
erhált, ohne Andere um die Gefálligkeit 
dér Bürgschaft ersuchen zu müssen, eine 
Gefálligkeit, die zumeist den Kredit
nehmer ruinirt, da auch er gefállig sein 
muss.

Wenn ein B'achmann vöm Bankwesen 
diese Bedingungen liest, dürfte er es als 
vollstandig unmöglich erkláren, ein sol
ches Kreditinstitut dauernd zu erhalten. 
Und doch ist die Errichtung desselben 
sehr gut möglich. Rentabilitát, Sicherheit 
und Prosperiren, sowie Zuspruch dér 

i Betheiligten, das alles liegt natürlich in 
| den Hánden dér Letzteren. Hier spráchen 
| keine Sonderinteressen mit, hier ware es 

das eigene Interessé, welches die Renta
bilitat sichert und allé Betheiligten von 
Schaden bewahrt. Aus dem Grunde müss- 
ten auch diejenigen Traflkanten, welche 
die meisten Antheilscheine besitzen, an 
dér Spitze stehen und auf die Geschafts- 
führung Einfluss nehmen. Da es sich 
hiebei darum handelt, einzig und alléin 
den Standpunkt eines wichtigen Standes- 
interesses einzunehmen, so tháte auch 
sonst jeder Betheiligte nach Kraften 
seine Pflicht.

Nehmen wir an, es békámé ein Trafi- 
kant einen Kredit von 100 Kronen, die 
er in wöchentlichen Raten á 2 Kronen 
rückzuzahlen hátte. Würde das Geld mit 
8 Prozent zu verzinsen sein, so hiitte 
dér Geldnehmer 8 Kronen an Zinsen pro 
Jahr zu bezahlen, wofür er jedoch 4 
Kronen zurückerhielte. Demnach kostete 
ihm dér gewáhrte Kredit blos 4 Kronen. 
Die flir das Institut in Gewinn gebrach- 
ten 4 Prozent würden dazu dienen, 2 
Prozent als dem Sicherstellungsfonde zu- 
zuflihren, von welchem etwaige Verluste 
nach Jahresschluss gedeckt werden und 
2 Prozent als Kosten flir die Manipula- 
tion, beziehungsweise den Auslagen des 
Institutes.

In dem hier in kurzen Umrissen ge- 
schilderten Geschaftsgebahren ersieht 
mán, dass es sich um ein sehr kleines, 
jedoch ebenso dringend nothwendiges, 
wie segensreich wirkendes Kreditinstitut 
handelt, das jedoch keineswegs die Mani- 
pulationskosten aus dem sehr geringen 
Ertragnisse decken könnte. Nachdem 
aber, mit Rücksicht auf die Branche selbst, 
für welche das Institut ausschliesslich 
geschaffen werden soll, eine Mehrbelastung 
dér Traflkanten unter keinen Umstánden 
st.attfinden dürfte, müsste dasselbe mit 

■ irgend etwas in Verbindung gebracht 
werden, was das eigentliche Ertragnis 
des Institutes bilden müsste, soll dasselbe 
seinen edlen Zweck erfüllen und gleich- 
wohl den Mitgliedern keinerlei Kosten 
verursachen, zumal die 2 Prozent, welche 
als Manipulationskosten den Kreditneh- 
mern in Abzug gebracht werden, natür
lich nicht genügen, da sie nur eine sehr 
geringe Summe ausmachen dürften.

In Verbindung damit, würde unseres 
Erachtens nach gleichzeitig eine Waaren- 
verkaufsstelle taugen, wo jedes Mitglied 
seine, für das Geschaft nothwendigen 

: Rauchrequisiten bezieht. Es unterliegt 
• gar keinem Zweifel, dass dér Véréin all 

diese Waaren um einen viel billigeren 
I Preis erhált, als dér Kleintrafikant, wie 
! es auch nicht denkbar ist, dass ein sol- 
| cher Konsumverein nicht von sámmtlichen 
I Mitgliedern desselben benützt würde.

Aber auch bei diesem Zweige dér 
Gescháftsführung liesse sich für die Ver- 
schleisser ein namhafter Vortheil inso- 
ferne erzielen, als dass die Fabrikanten 
gezwungen würden, ihre Waaren in sol- 

! cher Weise zu fabriziren, wie sie dér 
| Verschleisser wünscht und dass dieser 
überhaupt auf den Verschleisser so viel 
Werth und Gewicht lege, wie ihm gebührt, 
ein Umstand, dér heute keinesfalls vor- 
handen ist.

i Gibt es noch unter den Traflkanten 
pflichtbewusste, eifrige und was die Haupt- 
sache ist, energische Mánner, welche 
solch edlen Zielen, wie es die Errich
tung dieses Institutes ist, ihre Mit- 
hilfe reichen, so ist dasselbe in sehr 

i kurzer Zeit errichtet und dürfte auch 
sehr bald in erspriesslicher Weise, zum 
Wohle Aller wirken. Wir zweifeln r.icht 
daran, dass es noch solche Leute gibt 
Und sie werden sich auch bei uns mel- 
den, diese wackeren Leute und im Ver- 
eine mit uns ein Institut begründen, das 
als eine Lebensfrage für Einzelne des 
Trafikantenstandes, sowie flir die Ge- 
sammtheit betrachtet werden kann.

Die kön. ung. Tabak Régié.
Die Fabrikation von Tabak und Zigarren 

schreitet keineswegs in dem Maasse vorwárts, 
dass mán von einem Fortschritte sprechen 
könnte. Unsere Zigarren werden allerdings hier 
konsumirt, keineswegs aber exportirt. Nun 
denke mán sich eine Grossindustrie, wie es
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diejenige des Tabak-Monopols ist, ohne E x 
port ! Dem Laien wird es all'rdings nicht ein- 
leuchten, dass ein Export unserer Tabak-Pro- 
dukte möglich ist, dem Kenner jedoch wird es 
unverstandlich sein, warum die kön. ung. 
Tabak-Regie so wenig Gewicht auí den Export 
legt, dér nicht nur sehr möglich, sondern dér 
auch háufig vöm Auslande verlangt wird.

Freilich, unsere Zigarren sind es nicht, die 
maa verlangt und was den Tabak betrifft. ver- 
meint die kön. ung. Tabak-Regie, dass die 
Tabak-Export-Aktien-Gesellschaít, dérén fünf 
Aktionáre Hunderttausende ins Verdienen brin- 
gen für ihre investirten paar Groschen, dass 
diese Aktién-Gesellschaít ein patriotisches Werk 
begeht, indem es den ungarischen Tabak im 
Auslande verkauft, was selbstverstándlich hun- 
dert andere Priváté in weit grösserem Umíange 
tháten. Kurz, wir habén keinen Export, ja wir 
müssen sogar dér k. u. Tabak-Regie den Vor- 
wurf maciién, dass sie einen solchen gar nicht 
anstrebt, gar nicht wünscht.

Zuni zweiten Male bereits wird von auslán- 
discher Seite an uns die Frage gerichtet, ob 
die kön. ung. Tabak-Regie zűr Lieíerung gros- 
ser Quantitáten Zigarretten béréit wáre. Das 
erste Mai handelte es sich um die Prinzessas, 
das zweite Mai um dic Sport-Zigarrette. Jedes- 
mal mussteu wir antworten, dass Zigarretten 
in das Ausland nicht gelieíert werden, eine 
Antwort, die wir über eingeholter Erkundigung 
an kompetenter Stelle erhielten. Das Motiv 
verschweigen wir, weil es zu beschámend für 
unsere Verháltnisse klingt. Heisst es doch schon 
jahrelang, dass mán Zigarretten nicht liefern 
könne, weil wir nicht leistungsíáhig sind, indem 
dér Mangel an Fabriken eine Lieíerung von 
Zigarretten zűr UnmöglLhkeit macht. Und das 
sagt mán in einem Lande, dessen arbeitende 
Bevölkerung sich án die Regierung um Brod 
wendet, in einem Lande, von welchem alljáhr- 
lich Tausende auswandern müssen, weil sie hier

kein Brod finden, in einem Lande, wo Handel 
und Industrie brach liegen und wo dér Han- 
delsminister mit allén Kráíten bsstrebt ist, 
Industrien aus dér Erde zu stampfen. Es wíire 
wahrlich unbegreifMch, wie dériéi möglich ist, 
würden wir nicht einen Grund finden, welcher 
noch beschámender für unsere Verháltnisse 
spricht, als genannte.

Seit Jahren liefert die österreichische Tabak- 
Regie ihre Erzeugnisse nach Deutschland. ín 
jeder halbwegs grossen Stadt Deutschlands 
gibt es „österreichische Tabaktrafiken" ; doch 
von einer ungarischen ist nirgends die Rede, 
aus dem einfachen Grunde, weil dies den be- 
stehenden Vertragén zwischen dér üsterreichi- 
schen und ungarischen Tabak-Regie zuwider- 
láuft. Was die Lieíerung von Zigarretten an 
deutsche Hándler betrifft, so geschieht dies 
ebeníalls durch die k. k. österreichische Tabak- 
Regie. So z. B. lieíert diese einem einzigen 
Hándler in Berlin die Sport-Zigarretten nach 

! Hunderten von Millionen. Die ungarische T a 
bak-Regie, trotzdem es von ihr verlangt wird, 
darí dies nicht. selbst in dem Falle, wenn sie 
es könnte. Und sie könnte es auch, was Jeder 
— ob Fachmann oder Laie —  einsehen wird, 
wenn er die áusserst einfache Fabrikation, 
welche für Zigarretten nothwendig ist, in Be- 
tracht zieht. Sie müsste es aber auch in dem 
Falle thun, wenn die Errichtung ganz neuer 
Fabriken hiezu erforderlich ware. Fortwáhrend 
geht mán ja auf die Suche, um Industrielle zu 
gewinnen, dass sie sich hier bei uns niederlas- 
sen, was nur mit grossen Opfern seitens des 
Staates und das auch nur in sehr spárlicher 
Weise geschehen kann. Unterdess wird eine 
durch den Staat selbst bstriebene Grossindustrie 
derart stieíraiitterlich behandelt, dass mán den 
sicheren Nutzen laufen lasst, bevor mán sich 
dazu entschliessc, einige Millionen zu investiren, 
welche zum Betriebe dringend nothwendig sind.

Was nun die Abmachungen mit dér ústerr.

Tabak-Regie in dicsér Hinsicht anbelangt, so 
glauben wir eher, dass hier zárté Rücksichten 
obwalten, als feste, bindende Vertráge. W ir 
können nicht annehraen, dass die zwei Tabak- 
Regieen, die wir hschaftlich vollstandig von 
einander getrennt sind, für solche Falié zu- 
mindest das gemeinschaftliche Handeln und 
Vorgehen abgemacht habén. Es ist selbstver
stándlich, dass eine I abak-Regie dér anderen 
keine Konkurrenz machen darf und darin diiríte 
unserer Meinung nach auch die erwáhnte Ab- 
machung bestehen; dagegen glauben wir nicht, 
dass bei gleichen Preisen und gleichen Quali- 
tiiten, wie Quantitáten eine Lieíerung seitens 
Ungarns verhindert werden könnte. W ir brin- 
gen diese Angelegenheit, die ein eminent wich- 
tiges Interessé für unseren Staatsschatz, wie 
auch ein hervorragendes volkswirthschaftliches 
Interes.se bildet, deshalb zűr Sprache, damit in 
geeigneter Weise eventuell begangene Fehler 
gut gemacht werden kőimen. Uns geht es 
wahrlich nicht gar so gut, um auf die Ein- 
nahmen von vielen Millionen, welche dér Ex
port einbringen könnte, zu verzichten. Jeden- 
falls erwarten wir eine Aufklárung in dieser 
Angelegenheit, welch letztere wir in pratrioti- 
schem Sinne erörterten. Wir haltén es für 
nothwendig, dies zu erwühnen, da mán bei uns 
all das, was keinem Lobé gleichkommt, als 
Tadel betrachtet. indess die Besprechung sol- 
cher P ragén aus dem Grunde nothwendig er- 
scheint, weil so Manches, was kiéin erscheint, 
in seinen Konsequenzen grosse, bedeutende 
Nachtheile zum Schaden des Landes in sich 
trágt.

Korrespondenz dér A d m in is tra tio n .
Herrn K. in V. Wollen Sie uns gefálligst 

Dátum angeben.
J. K. in D. Abgegangen

Hilfsrediikteur FerdinanJ Holt ti
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