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Kistdzsdetulajdonosok szövetkezése. a me'y  megérdemli, hogy tömörüljenek
| és megvédjék érdekeiket; ez mind meg

váljon valóban oly nagyok-e ama aka- j annyi életbevágó kérdés, mely megol
dások, melyek eddigelé a kistözsde- ' dásra vár, halasztást nem tűr s a ki 
tulajdonosok szövetkezését megakadd- | ebben kételkedik.

nem
nem

Jyozták? Váljon valóban nem lehetneezen 
segíteni? Hát igazán nehézségekbe üt
közhet, egy pár száz embert, a kiknek 
közös az érdekük, közös a bajuk, egy 
kalap alá hozni? Avagy ezek érdekeik 
szót sem érdemelnek? Sokat irtunk már 
erről a tárgyról. Olvasóink mindegyike 
már nagyon is jól ismeri intencziónkat, 
tudják jól, hogy az csak arra irányul, 
hogy az eddig oly semmibe sem vett 
tózsdetulajdonosok hivatását, az őket 
megillető jogos magaslatra emelhessük. ,
Mai nap, jól tudjuk, alig akad hivatás, 
melyben az illető hozzátartozók, úgy az 
egyes érdekek, mint az összesség érdé- [ 
keinek megóvása czeljából, ne tömörül
nének ; alig van hivatás, melyben ne 1
szövetkeznének s hogy úgy kifelé, mint javukra szolgál, az kétségtelen. A szö- 
bcfelé ne gondoskodjanak exisztencziá- j vetkezetnek mint olyannak módjában ál
jukról. j lana mindama forrásokat igénybe venni,

Mi is csak ilyen szempontból bíráltuk melyek alkalmasak arra, hogy bajaikon 
el a kistőzsdetulajdonosok szövetkezését segítsenek. Közönséget, sajtót, hivatalo-

csak máról 
holnapra nem törődik sorsával, de még 
a jelen óráig se okoz neki gondot, mert 
eleg indolens tud lenni hozzá. Pedig a 
legtöbb dohányelárusitó keresetéből el, 
vagyis arra van utalva, - hogy ily módon 
fentartsa magát s ha meg oly kevés is 
a keresete, mégis iparkodnia kellene

bizony- 
agyobb

gondot képzelni, mint azt, hogy az 
ember éveken át fárad, hogy létét 
fentartsa — mert megtakarításról szó 
nem is lehet s a keresetforrását idő
vel el is veszítheti.

Hogy a szövetkezés képes-e ezen 
bajon segíteni, képes-e tagjainak hely
zetét javítani es mindazt elérni, a mi

en.

s ha eddig ez meg nem is történt, az 
egyesek mégis tudatában vannak annak, 
hogy erre nagy szükség van. Érzik, hogy 
szinte nélkülözhetetlen, hogy az egyes 
és a tömeg valami módon megvédve 
tudja érdekeit.

Sajnos, hogy ennek mindenkori meg
valósulása alkalmával egyrészt a pénz 
kérdése, másrészt a mértékadóknak indo
lens viselkedése volt az oka, hogy a 
terv mindezideig csak terv maradt.

A  szocziális elet azonban magával 
hozza azt, hogy ilyfajta tömörülések nél
külözhetetlenek. Bármiképp történjék is, 
az élet kényszeríti majd arra az illetőket, 
hogy szövetkezzenek; nem lehet annak 
útját állani, meghozza azt a szükség, mit 
éveken át hiába kísérlettek meg.

Az, a ki kételkedne abban, hogy a 
dohányelárusitóknak szükségük van a 
szövetkezésre, nem tudja, nincsen tisztá
ban avval, hogy mivé fejlődött a dohány- 
elárusitás mint olyan egy évtized óta. 
Az elárusítók jelenleg úgy vannak, mint 
az, a ki kénytelen nagy lábon élni, de 
jövedelme legkevésbbé sincsen arányban 
költekezésével. Csekély bevétel a költ
ségek megszaporodásával szemben. Na
gyobb tőkére van szükségük, mint annak 
előtte, pedig alig van módjukban ezt 
beszerezni, előteremteni. A kereset bizony
talansága, a mennyiben közülük bárkivel 
is megeshetik, hogy a nélkül, hogy bár
mit is vétett volna, az eladáshoz való 
j©got megvonhatják.

Lám, ez mind megannyi körülmény,

magat sem tartja kereskedőnek; az állam- 
nak közvetítője lévén, úgyszólván az 
áltam alkalmazottja inkább, mint szabad, 
önálló kereskedő s mint ilyen állami 
alkalmazott, inkább kénytelen a körül
ményekre tekintettel lenni, mint bármily 
más szakmabeli kereskedő. Ez volt is 
oka eddig főkép, hogy mindama hátrá
nyokat, miket reájuk róttak, hallgatagon 
el kellett viselniük. Most azonban, hogy 
eme hátrányok olyannyira nyomasztóak, 
h°gy elviselni már alig lehet, megérett 

azon, hogy legalább az ne váljon bizony- | annak a szüksége, hogy magukon tötnö- 
talanná; mert. csak nem lehet nagyobb j rülés utján segítsenek.

De még ha úgy fogjuk is fel a dol
got, hogy a kistőzsdetulajdonosok léte
lüket az államnak köszönhetik, még akkor 
is annyival is inkább azon kell lenniük, 
hogy ne csak az állam szolgái legyenek,’ 
telve kötelezettségekkel, hanem élvezi 
hessék az őket megillető jogokat is. 
Ezekhez a jogokhoz első sorban, kétsé
get kizárólag, az tartozik, hogy létük 
ne legyen bizonytalan, hogy ne kelljen 
óráról-órára a lét miatt remegésben 
élniök.

Ezekhez a jogokhoz még számos oly 
dolog tartozik, a mi egész természetesen 
hangzik, de a mit nem tudnak maguk
nak a kistőzsdetulajdonosok kivívni, mert 
nincs faktor, mely azt kérhesse. Azért is 
csak újból hangoztatjuk ; Teljesítsétek 
kötelességeiteket, de ne mondjatok le 
jogaitokról, már csak azért sem, mert 
ha azokra igényt nem tarttok, megszűnik 
a lét kérdése.

kát mind igénybe veheti a szövetkezet, 
de egyes nem.

Arról is már többször szólottunk, hogy 
tőkehiány miatt hány tőzsdetulajdonos 
nem képes üzletét oly módon vezetni, 
mint azt megtehetne, ha rendes tőkéje 
vagy hitele volna. Azon időben ajánlot
tuk is egy kis pénzintézet létesítését, 
mely azonban csak úgy mutatkozott élet
képesnek es kivihetőnek, ha más szakma
beli is hozzájárul — már az anyagiak 
előteremtése czeljából is annak meg
alapításához. Ez nem szolgálná igy azon
ban azt a czélt, melyet mi követni aján
lottunk, miért is egyelőre ezt a tervet 
el kell ejteni.

Mindennek daczára mégis kellene vala
mit cselekedni s talán nem is volna oly 
elvetendő, ha sikerülne egy kisebb pénz
intézettel megállapodásra jutni, hogy az 
kebelében egy osztályt létesítsen — csak 
kizárólag dohányé.árusítók reszere nyúj
tandó hitel számára. Czélja lenne, hogy 
azok tagjai olcsó kamatláb mellett meg
felelő kölcsönhöz jussanak.

Nagy es fontos feladat várna a kis
tőzsdetulajdonosok szövetsegere s nem 
is igen tűrne halogatást mindaz, a mit 
czélul tűzne ki magának. Ennek a szö
vetségnek szükségét napról-napra jobban 
erezzük. Nem is ütközne egy ilyen tömö
rülés semmiféle nehézségbe, csak komo
lyan hozzá kellene látni. Igaz, hogy a 
dohányelárusitó nem tarthat lépést más
fajta kereskedővel épp foglalkozásánál 
fogva, mely oly specziális, hogy ő saját

A m. kir. pénzügyminiszter 42,372 számú 
magas rendeleie

;» dohAnyárusok üzleti helyiségeinek nyitvalnrtásn és a 
doháuygyáitinányok eladása tárgyában.

A  dohányárusok üzleti helyiségeinek nyitva 
tartását szabályozó és a dohánygyártmányok 
eladására vonatkozó szabályok 15. g-ában fog
lalt, valamint e tárgyban időközönkint kiadott 
összes rendelkezéseknek hatályon kívül való 
helyezésével, az 1891. év XIII t.-cz. 5. §-ában 
nyert felhatalmazás alapján, a kővetkezőket el
rendelem :

A  dohányárus köteles áruhelyiségét általá
ban reggeli 7 órától, a fő- és székvárosban 
esti 9 óráig, városokban esti 8 óráig, egyéb 
helyeken esti 7 óráig nyitva tartani s ezen 
idő alatt úgy a hozzá anyagbeszerzés végett 
utalt árusokat, valamint a náluk megjelenő 
fogyasztó közönséget a kivánt anyaggal pon
tosan, gyorsan és készségesen kielégíteni.

Vasárnap és Szent István napján kisárolagos 
dohányárusok reggeli 9 órától déli 12 óráig, a 
nem kizárólagos dohányárusok pedig addig 
kötelesek üzlethelyiségeiket nyitva tartani s az
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eladást ott közvetíteni, a meddig föüzletük 
nyitva tartására, az ipari munkának vasárnapi 
és S^ent István napi szüneteléséről szóló 1891. 
évi XIII. t. ez 3. $?-a alapján, engedélylyel 
bírnak

Megengedem továbbá, hogy :

1. a katholikus vallást kővető dohányárusok 
husvét, pünkösd, karácsony első napján és űr
napján ;

2. az ág. hitv. ev. az ev. reí. és az unitárius 
vallást kővető dohányárusok husvét, pünkösd, 
karácsony első napján, nagypénteken és áldozó 
csütörtökön;

3. az izraelita vallást követő dohányárusok 
Roshasonoh (újév) 2 napján és s j om Kipur 
(engesztelő) napján;

4. a görög kel. román és szerb egyházak 
vallását követő dohányárusok husvét. pünkösd 
és karácsony első napjain üzleteiket zárva 
tarthassák.

Jelen rendeletem 1902. o*t 1-én lép életbe.

Budapest, 1902. szeptember 24

L. K  s k.

Vegyesek.
A gyufanemüek eladásáról. A  dohányelárusi- 

tókat minduntalan zaklatják azért, hogy ujíajta 
gyufát hozzanak forgalomba, melyek tulajdon- 1 
képpen megelőzőleg még ki sincsenek próbálva. 
Majd egy gyáros iparkodik oly módon újfajta 
gyufákat kédveltté tenni, hogy 5 % -o t felajánl 
jótékony czélra. tehát jótékonyságot kivan gya
korolni másnak a pénzén; majd ugyanezt — a 
hazaíiság leple alatt, avagy kulturális czélokra 
felajánlott ürügygyei tudják forgalomba hozni. 
Legújabban „hazai gyártmány‘ ‘-nyal agitálnak, 
csakhogy ily módon nagy keresletet biztosít
sanak maguknak termékeik részére.

Nem ítélkezünk felettük, hanem mások Íté
letére bízzuk, váljon az ilyfajta reklám használ-e 
vagy sem ; azonban bizonyos, hogy a legjobb 
reklám a gyártmányra nézve, hogy nagy 
kelendősége legyen, ha jó. kifogástalan az áru. 
Ha egy gyufaszál meggyújtása alkalmával an
nak égő feje arezunkba ugrik, eldobjuk az egész 
dobozt s nem fogunk újból hasonló gyártmányt 
kérni; ki az ördögbe törődik ilyenkor avval, 
hogy „hazai gyártmány1* az, vagy sem. Miért 
is inkább jó minőségű, veszélytelen gyártmányt 
előnyben fogunk észesiteni.

Ilyen gyártmánya van például Deutschlands- 
bergában a FI. Pojatzi Comp.-nak.

A dohányelárusitókra nézve a fődolog azon
ban az, hogy honnan származik az az áru. 
a mit fogyasztó közönségének ajánl, mert rájuk 
nézve nagy fontossággal bir az, hogy váljon 
jó minőségűt tud e szolgálni vevő közönségének. 
A  fent leirt körülményekre csak akkor lehet
nek a dohányelárusitók tekintettel, ha épp oly 
jó minőségben tudja már azt elkészíteni, mint 
a hogy azt külföldön készítik.

Azt, hogy jótékony czélra 5 % -o t ajánl a 
gyáros a fogyasztás mennyisége után, ne igen 
serkentse a dohányelárusitót az eladás körül 
való buzgólkodásra, ha maga az áru nem kiváló 
minőségű. Nem mondjuk, ha ezt az 5 % -o t a 
gyáros a dohányelárusitóknak adná, hogy ak
kor még volna értelme fáradozásuknak.

A ..Hazai-'* és „K apadoiány" csomagolásáról.
Eme megemlített dohánynak 100 grammos 
csomagolása oly hanyag, hogy a ládákban 
kevés kivétellel felhasadt állapotban hevernek. 
Nem lehetne ezt a dohányt keményebb fajtájú 
papirosba csomagolni ?

Dohánytőzsdék beszüntetéséről. Minthogy nem
régiben némely dohánytözsdetulajdonos eladta 
tőzsdéjét, beszüntették jogaikat. Mindenesetre 
elismerjük a pénzügyigazgatóság részéről ennek 
jogosultságát ott, a hol nincs kilátás arra, hogy 
azok utódai eredményesen folytathassák a 
dohánytözsde vezetését. Mindazok, kik ilyen 
üzletet megvettek s pénzüket vesztik a fent 
említett beszüntetés következtében, mindenkor 
sajnálatra méltók; azonban az eljárás már csak 
azért is helyes, mert megrendszabályozza és 
meggátolja a dohány tőzsdékkel való üzérkedést 
s gyakran megóv ártatlan embereket attól, 
hogy pénzüket elveszítsék.

A dohányelárualtó helyettesítéséről. Azon 
esetben, ha a dohányelárusitó akadályozva 
volna —  akár betegség vagy akár más oknál 
fogva —  üzletét saját maga vezetni, köteles 
ezt a pénzügyigazgatóságnak bejelenteni és 
kérvényezni, hogy helyettesítésével mást biz
hasson meg. Ezen engedély a pénzügyiga/.gató- 
ság részéről, kellő okoknál fogva, 6 hónapra 
megadatik.

Nagytözsdéknél is csak 6 hónapra ád helyet
tesítésre engedélyt a pénzügyigazgatóság; 
hosszabb vagy állandó helyettesítés alkalmával 
az engedélyért a pénzügyminteriumhoz kell 
folyamodni.

Szerkesztői Üzenetek.
B. F. Budapest. Aggodalma —  a mint mai 

számunkban közölt min. rendeletből Játhatja, 
—  fölösleges volt.

K. S. Sopron. Most már nem tehet semmit; 
azonnal intézkedni kellett volna, még pedig az 
általunk egyik utóbbi számunkban körülirt mód 
szerint.

E. L. Budapest. Mi osztjuk nézetét. De 
ezúttal erős a reményünk, hogy megalakul az 
annyira nélkülözött egyesület. Hiszen el sem 
képzelhető ezen ügy további elodázása.

43292 sz.
IV 1902.

Árlejtési hirdetmény.
A  székelyudvarhelyi m. kir. pénzügyigazga

tóság ezennel közhírré teszi, hogy Csíkszereda 
rendezett tanácsú városban létesítendő egy 
dohány- és szivar különlegességi áruda keze
lésének biztosítása czéljából ezen királyi pénz- 
ügyigazgatóságnál 1902. évi oktúber hő 1-éti dél
előtt 9 érakor Írásbeli verseny tárgyalás fog 
tartatni.

Ezen áruc’a létesítése a nagyrr.éltóságu m 
kir. pénzügyminisztériumnak folyó évi augusztus 
hó 28-án 63815 szám alatt kelt magas rende
letével oly feltétel alatt engedélyeztetett, hogy 
ennek véglegesítése az első üzletév eredményé
től tétetik függővé.

Az Írásbeli zárt ajánlatok 1902. évi szeptem
ber hó 30-án délután 4 óráig ezen igazgatóság 
főnökénél benyújtandók, melyek a versenytár
gyalás napján nyilvánosan fel lógnak bontatni

A  jogosítvány elnyerésére annak lesz kilátása, 
ki erre alkalmasnak találtatik és a ki a száza
lékokban kifejezendő legkisebb tőzsdijat követein 
mindazonáltal a kincstár fentartja magának azon 

jogot, hogy a versenyzők között szabadon 
választhasson miért is egyik ajánlattevő sem 
támaszthat igényt azért, mert olcsóbb ajánlata 
el nem fogadtatott.

Ezen dohány- és szivarkülönlegességi aruda 
készletét a Kolozsvári m. kir. raktárból fogja 
beszerezni.

Versenyzők tartoznak 1 kor értékű bélycg- 
jegygyel ellátott és a 2000 koronában meg
állapított tartalék készlet értékének 10% -á t, 
vagyis 200 azaz kettőszáz koronát készpénzben, 
vagy ovadékképes érték papírokban alábbi 
minta szerint szerkesztendő lepecsételt ajánla
tukhoz mellékelni, vagy valamely kir. adóhiva
talnál letenni és az erről szóló nyugtat a fent 
említett ajánlathoz mellékelni Az ajánlatok, 
melyekhez a pályázó erkölcsi, vagyoni és nagy
korúságát igazoló bizonylatok < magyar honosá- 
got, a magyar nyelv tökéletes bírásat, polgári 
állását születési levél) is csatolandók következő 
czim irattal : „Ajánlat a Csíkszeredán létesíten
dő dohány- és szivar különlegességi áruda ke
zelésének elválalására".

A z ily módon felszerelt ajánlatok legkésőbb 
1902. évi szeptember hó 30-án délután 4 óráig 
ezen kir. pénzügyigazgatóság főnökénél be
nyújtandók.

A Kitűzött határidő után beérkezendő, vala
mint az ezen rendelkezéseknek meg nem felelő 
ajánlatok figyelembevétetni nem fognak. A tár
gyalás befejezése, illetve az árlejtési eredmény 
jóváhagyása után az elfogadhatónak talált aján
lathoz csatolt bánatpénz vissza tartatik. a többi 
versenyzők bánat pénze pedig vissza fog utaltatni.

A  különlegességi dohány- és szivar árus 
tartozik az árudáját a megkötendő szerződés 
jóváhagyása után 14 nap alatt megnyitani, 
és azon idő alatt magát a szükséges dohány-és 
szivar anyagokkal, valamint az elhelyezésre és 
elárusitásra alkalmas bolthelyiséggel ellátni

P^gyebekben a dohány gyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok mérvadók és ezek a kir 

pénzügyigazgatóságnál vagy a pénzügyőri bizto
soknál megtekinthetők. A  dohány- és szivar
áruda vállalkozó által személyesen eszközlendő.

A  versenyezésben részt nem vehetnek azok, 
leik terhes szerződés kötésére nem képesek, 
továbbá, kik valamely bűntény, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágás miatt illetékesen 
elítéltettek, vagy más egyéb oknál f')gva al
kalmatlanoknak találtattak. Ha a fentebb em
lített akadályok egyike vagy másika csak az 
üzlet átadása után jutna a pénzügyigazgatóság 
tudomására, az eladási engedély azonnal be fog 
vonatni. Hogy ha vállalkozó az árudát a kitűzött 
napon meg nem nyitja, vagy később ajánlatától 
önként visszalépne, bánatpénzét fogja veszíteni.

Ajánlati minta :

Alulírott ezennel késznek nyilatkozom a Csík
szeredán felállítandó dohány és szivar különle
gességi áruda kezelését, az erre vonatkozó sza
bályok pontos betartása mellett____  . _%

—---------------  százalék eladási dij mellett elvál
lalni s föltétlenül alávetem magamat a pályá
zati hirdetményben foglalt határozmányoknak. 
A  hirdetményben megjelölt okmányokat vala
mint a megfelelő biztosítékot csatolni. Kijelentem  
továbbá, hogy a dohány és szivar különleges
ségi áruda betöltésére vonatkozó feltételeket 
teljesen ismerem, és magamat azoknak alávetem

K e lt ......... .....................................

(sajátkezű aláirás)
A  czimlapon vagyis a borítékon :
Ajánlat a Csíkszeredái dohány- és szivar

különlegességi áruda átvételére.
Kelt Székely udvarhely tt 1902. szeptember 12.

M. k ir. pénzügyigazgatóság.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor



D e u t e c h e r  T h e l l

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLŐNYE“
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT. Verbaad dér Kleintrafikanten. — Vermischtes.

Verband dér Kleintrafikanten.
Sind die Schwierigkeiten, welche die 

Kreirung eines Verbandes dér Kleintra
fikanten bisher verhinderten, in Wirklich- 
keit gar so gross, dass sie nicht aus 
dem Wege geráumt werden könnten ? 
Soll es unmöglich scin, einige hundert 
Menschen, welche gleiche Interessen zu 
verfolgen habén unter einen Hűt zu brin- 
gen ? Oder sind etwa diese Interessen so 
leichtwiegend, dass es nicht dér IVIühe 
lohnt sie niiher ins Auge zu fassen ?

Wir habén über diesen Gegenstand 
schon sehr viel geschrieben. Ein jeder 
unserer Leser kennt unsere Intentionen, 
welche dahin lauten, den bisher kaum 
beachteten Beruf des Tabak-Kleinver- 
schlcissers als einen solchen, zu seiner 
rechtmassigen Existenz zu verhelfen. Von 
dem Grundsatze ausgehend, dass es 
heutzutage kaum möglich ist, cinem Bé
rűié anzugehören, dér nicht nach Innen 
und Aussen für seine Existenz Sorge | 
triigt und diese seine Existenzberechti- 
gung auch vertheidigt, habén wir von 
jeher die Angelegenheit des Verbandes 
in Angriff genommen und wenn bisher 
nichts in dér Angelegenheit geschah, hat 
glcichwohl jeder Verschleisser die Noth- 
wendigkeit eingesehe.n, einen Verband zu 
schafi'en, dér die Interessen sowohl des 
Einzelnen wie dér Gesammtheit vertritt.

Immer und immer war es jedoch die 
leidige Geldfrage welche dér Kreirung 
des Verbandes im Wege stand. Wie es 
aber anderseits dér Indolenz gerade dér 
massgebenden Faktorén zuzuschreiben ist, 
wenn bisher alles beim Altén blieb.

Nun aber gibt es gewisse Einrichtun- 
gen im sozialen Lében, die auf die Dauer 
nicht entbehrt werden können. Was auch 
immer geschieht, oder dabei unterlassen 
wird, die Nothwendigkeit erscheint stets 
als schafTencle Kraft, denn sie drángt 
sich mit Allgewalt auf und aus ihr selbst 
entsteht dann dasjenige, was mán Jahre- 
lang vergebens angestrebt hat.

Wer an die Nothwendigkeit, dass die ; 
Tabak-Kleinverschleisser unter sich einen 
Verband schafifcn müssen, im Geringsten 
zweifelt, dér weiss es eben nicht, welche 
Gestalt das Trafikwesen in den letzten 
Jahren angenommen hat. Namentlich dem 
hauptstádtischen Tabak-Verschleisser er- ; 
geht es so, wie Jemandem dér ge/wun- | 
gén ist grosses 1 laus zu flihren und des- j 
sen Einkommen jedoch damit in gar kei- ; 
nem Zusammenhange steht. Vermehrte 
Kosten, geringeres Einkommen, Bedarf 
grösserer Kapitalien, die nicht vorhanden J 
sind und nicht beschafft werden können, 
zahlreiche Miseren, welcher dér Ver- 
schleiss selbst mit sich bringt, endlich 
die schwere Sorge dér Unsicherheit des 
Erwerbes, zumal es Jedem passieren kann, 
dass er eines schönen Tages seines Ge- 
schiiftes, beziehungsweise seines Erwer
bes verlustig wird, ohne dass er sich 
das Geringste zu Schulden kommen lásst.

Wie mán sieht, gind es sehr ernste

Lebensfragen, die einer Lösung bedürfen 
und wer bei Erwágung derselben noch 
immer daran zweifelt, dass die Lösung 
derselben nicht einer sehr dringenden 
Nothwendigkeit entspringt, dér denkt 
eben nicht einmal von heute auí Morgen, 
er denkt sogar für die Stunde dér Gegen- 
wart nicht.

Und doch sind ja zumeist Allé, die 
sich mit dem Verschleisse dér Tabak- 
Produkte befassen, auf ihren Verdienst 
angewiesen und ware dieser auch noch 
so gering, so müsste zumindest die Ge- 
wissheit, dass dieser Verdienst auch im
mer vorhanden sein werde, beruhigen, j  
wenn auch die Existenz an und für sich ; 
keine rosige; alléin, bei schmaler Kost 
und harter Arbeit, nicht nur nichts zurück- 
legen können, sondern noch vur dér 
trüben Aussicht zu stehen, nach Jahre 
langem Mühen und Plagen auch das zu 
verlieren, kann es wohl eine grössere 
Sorge gébén ?

Ob dér Verband, wenn die Kleinver- I 
schleisser einen solchen begründen, im I 
Standé wiire, seinen Mitgliedern all das 
zu sichern, was geeignet ist ihre Lage 
in Gegenwart und Zukunft zu verhessem, j 
steht ausser Zweifel. Dem Verbande als 
juristische Person würde es obliegen je- j 
des ihm zu Gebote stehende Rechtsmit- 
tel in Anspruch zu nehmen, Publikum 
und Presse, Behörden und Legislative, 
für seine Angelegenheiten zu gewinnen, 
wodurch dér Berufsklasse selbst alljene 
Vortheile gesichert, all jene Nachtheile 
beseitigt: werden könnten, welche der-
malen mangeln, beziehungsweise lástig 
fallen.

Wir habén auch über jene Nachtheile 
schon öfter unsere Meinung gesagt, wo- 
nach es gerade den Tabak-Verschleissern, 
bei mangelndem Betriebskapital nicht 
möglich ist, sich einen gesunden, leicht 
rückzahlbaren Credit zu verschafTen. Wir 
habén auch seiner Zeit die Errichtung 
eines klemen Geldinstitutes zu diesem 
Zwecke in Vorschlag gebracht, jedoch 
hat es sich gezeigt, dass die Beschaffung 
dér Mittel ein solches Creditinstitut zu 
begründen, nur dann möglich ware, wenn 
derselbe auch andere Branchen unter 
sich autnehmen würde. Dadurch ware 
aber dér Zweck ein ilusorischer, weshalb 
vor dér Hand daran nicht gedacht wer
den kann.

Gleichwohl muss auch nach dieser 
Richtung Ilin etwas geschehen, und es 
dürfte nicht schwer fallen, ein schon be- 
stehendes kieines Geldinstitut zu finden, 1 
welches in seinem Schosse eine beson- 
dere Abtheilung für die Kleinverschlei- 
sser errichtet und dadurch dem credit- 
bedürftigen Verbandmitgliede zu biliigen j 
Zinsen entsprechende Darlehen gewiihrt. !

Dér Verband dér Kleintrafikanten hatte | 
bedeutende und wichtige Aufgaben zu 
erfüllen. Seine Nothwendigkeit wird von 
Tag zu Tag fühlbarer, denn alles was 
er auf sein Programúi setzt, kann nicht 
líinger unerledigt bleiben. Die Gründung

des Verbandes begegnet in dem Augen- 
blicke keinen Schwierigkeiten, wo mit 
Ernst dars n geschritten wird, sich selbst 
zu helfen.

Dér Beruf des Tabak-Verschleissers 
ist kein solcher, dass er mit andern 
Faktorén des Handelsstandes Fühlung 
nehmen könnte, weil diese in keiner 
Weise mit ihm und seiner Branche direkt 
in Verbindung ware. Dadurch ist dér 
Tabak-Verschleisser auch ganz auf sich 
selbst angewiesen. Die eigenthümliche 
Art seines Gescháftes, wonach er eigen- 
tlich eher ein Bediensteter des Staates, 
als ein freier Kaufmann ist, dér all das 
thut was er will, zwingt ihn dazu, gleich 
Staatsdienern, gewisse Rücksichten zu 
beobachten, die andere Branchen nicht 
berücksichtigen müssen. Das war auch 
bisher dér Grund, dass die Verschleisser 
allé Nachtheile die für sie geschaffen 
werden ruhig hinnahmen. Nun aber sind 
diese Nachtheile so schwerwiegend und 
drückend geworden, dass eine Selbst- 
hilfe dringend von Nöthen ist.

Aber auch von dem Standpunkte auf- 
gefasst, dass die Tabak-Kleinverschleisser 
ihre Existenz dem Staate zu verdanken 
habén, müssen dieselben nur umsomehr 
darauf bedacht sein, sich als das zu de- 
klariren was sie sind, als eine für den 
Staat arbeitende Berufsklasse, die nur 
sammtliche Pflichten des Dieners zu er
füllen hat, ohne auch die ihr gebühren- 
den Rechte zu geniessen. Zu diesem 
Rechte gehört doch unstreitig zumin
dest dassjenige, welches darin besteht für 
seine Existenz nicht stündlich zittern zu 
müssen.

Zu diesen Rechlen gehört so Manches 
und Vieles was ganz selbstverstandlich 
lautet und was nur nicht gewahrt wird, 
weil kein berufener Faktor dasselbe ver- 
langt. Und darum, wie schon so oft, 
können wir auch heute sagen: Uebet
Eure Pflichten, bethiitiget sie, entsaget 
aber nicht dér Rechte, schon aus dem 
Grunde nicht, weil mit dérén Entsagung 
auch die Existenzfrage aufhört, zumal 
von Existenz dann keine Rede sein wird!

Vermischtes.
Die Packung dér Tabake „Hazai“ und „Kapa 

dohány“ á 100 Gr. ist eine derart nachlássige, 
dass sammtliche Pakete in auígerissenem Zu- 
stande in den Packkisten umherliegen. Konten 
diese Tabake nicht in ein stárkeres Papier ver- 
pakt werden r

Einstellung von Tabak-Verschlelssstellen. In
den jüngsten Tagén wurden einige Tabaktrafik- 
Verschleissstellen eingestellt, weil dérén Besi- 
tzer die Trafikén verkauft hatten. Wir biliigen 
durchaus diese Veríügung dér hauptstádtischen 
Finanz-Direktion. welche dies, wie ersichtlich, 
bei solchen Gelegenheiten thut, wo keine Au.s- 
sicht ist, dass cier Nachfolger zu reussiren im 
Standé ware. Es trifft wohl Denjenigen sehr hart, 
dér sein Geld für ein Gescháft hergegeben, 
das keinerlei Werth besitzt, anderseits jedoch 
sind derartige Massregel nothwendig um den 
Schacher mit Trafikén hintanzuhalten, wobei 
oftmals unschuldige Leute ihr Geld verlieren 
können.
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Fontes tudnivaló

doh.jagy- és kistöszdések részére.
Kitűnő minősége folytán nagy elő
szeretettel használják a czigaretta- 

fogyasztók az

a  s  a  ©  1 1
nevezetű czigaretta-papirost és hü
velyt, miértis közkedveltségnekörvcnd

Ktpviselfiji J .  H ,  C Z Ü C K E R  BUDAPEST
V., AULICH-TJTCZA 7 .

\TTWa I «•». »
Für

Tabak Gross- und Kleinverschleisser
von W ichtigkeit

ist das wegen seine besondereGütevon 
den Zigarettenrauchern gewünschte

Zigarotten-Papier und Zigarelten-Híilsen.
V e r t r« t« r  :

J. H C Z Ü C K E R
Budapest, V., AuHch-ntcza 7 .

JSlagy- é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e í

P O J f l T Z I  FL»- és T Á R S A
C8, klr. szabadalmazott gyufanemli gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb minöségíieknek elismert gyufa-gyártmányaikét ás pedig úgy k é n e s - ,  mint különösen s  a t o n - g y u f á j o k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedvcttségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M iilen  n iu m -g y u fa ,
M a g ya r  k o ro n a -sv éd g y u fa ,
M agya  r hon  véd  - szob  o r -g y  11 fa, 
k r o k o d i l -  g y u fa  és
M a g ya r  Im p er ia l-g y u fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam 

férfiak arczképeivel diszitvék. \
R ip s -g y u fa  dobozokban és csomagokban kapható. ;

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landibergbe intézni. A legolcsóbb ártételeket tartalmazó t 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  H i n n h a c h - u t c z a  8 . s z .  : 
a la tt van raktárunk. _  _  , .............................  ....  ,  \

pojatzi fl . és tá r sa  aB3yj::^r^r  3
DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz m ellett). _ 5

" " O K

F E L T Ű N Ő  Ú JD O N S Á G .

Delice M i n d e n  h i r d e t é s  f e l e s l e 

g e s ,  a  d o h á n y z ó  e g y s z e r  

v e s z i  é s  t ö b b é  m á s t  n e m
« v t h a t  ■ - - -----

legjobb oalódi francia

SZIYARKAPAPIR ÉS SZIYARKAHÜVELYJ
:.i _ v  •vr*

Ó V Á R I  R A K T Á R :.... y ' :  • y. v

G Ö L D Z I E H E R  G É 2 Á - n á l
BUDAPEST, V., SAS-UTCZA 29. SZÁM.

fcrkslftin Rfrnát ös Fia utóda, Elek Lipót Budapest, Kertész-ntcza 3'
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