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A mi tisztelt előfizetőinkhez!
A mai számmal megszűnik a mtilt negyedre 

szóló előfizetés és kérjük a mélyen tisztelt elő
fizetőinket, hogy azok, akiknek előfizetésük az 
I negyed végével lejárt, a következő második

évnegyedre szóló 2 kor. 50 lill.-nck
postautalványnyal való beküldése mellett, az 
előfizetést megújítani méltóztassék.

Kgyidejüleg lapunk Összes barátaihoz azt a 
kérelmet intézzük, hogy lapunkat az érdekelt 
körüknek ajánlani és előfizetését előmozdítani 
szíveskedjenek.

A „Dohányárusok Közlönye'*
k iu d ó h ivs ttu la

B udapest, V I , N agy-János-u tcza  l /B .

A dohányelárusitási engedélyek 
adományozása.

Otl lent a várban áll agy ház, a mely
nek külső falai, lópesöháza és falazata az 
idő vasfoga által megviselve, mégsem ér
demli azl, hogy korái tiszteletreméltónak 
nevezzük, hanem az elhanyagoltságnak és 
ligyclmcllenségnek korái viseli magán, 
tekintettel rendeltetésére. Oll a pü. mi
nisztérium van elhelyezve. És épugy, a 
mini az épület sürgős javítást igényel, 
mini a korhadi uhlakok, melyek a leg
kisebb széll'uvalom melled a járó-kelők 
életéi lezuhanásukkal fenyegetik, ép úgy 
a jelenleg oll a hivatal vezetésében ural
kodó állapotok sürgős lijilási igényelnek, 
hogy ha nem akarjuk, miként oly szeren
csétlenség történjék, a melyei a világ 
egyik sebésze sem képes meggyógyítani.

A dohányengedélyek kiszolgáltatása kö
rül most divéi eljárás régi, rozoga, szúelle 
eljárás s a mi nézetünk szerint már rot
hadásnak indul. Az állam rendelkezik 
egyedánisággal. melynek jövedelmezőségét 
az állampolgárok szolgáltatják. S ebből ter
mészetszerűleg folyik, hogy ép ezen állam
polgárok nála kenyérkeresetei találjanak 
s abbéd mindazoknak jusson, a kik ide
jükéi s összes erejüket az államszolgálal- 
nak áldozatul hozzák.

Tényleg ily értelemben lelt és van léle- 
sitve az állami dohányegyedáruság. Az 
.illáin ad s nyer, ö ép úgy abban a 
mérvben oszlja el a nyert adószolgállalá- 
-ilkat, a mily mérvben neki szolgálatul 
tel jcsilcnek. csak az uléihhinál az a kérdés, 
vájjon ezek közölt kit kötelessége legelső 
sorban kártalanítani.

A mily használatosak lehetnek a dő
lni nylőzsde-ei igedél yek kiszolgál látásánál 
dívó szabályok s azok értelmezése, ép 
ug\ egy tényező egészen világosan beszél.

\ dőlitínytőzsde-engedélyek kiszolgáltn-

i tásánál mindenekelőtt ligyelemhe veen- 
i dök oly egyének, akik az államot akár a 
j véderőben, akár polgári állásban haszno

san szolgálták, azoknak özvegyei, árvái 
stb., stb.

Fellehető, hogy ez legtöbb esetben meg 
is történik és hogy a megüresedós vagy 
uj tözsdefelállitásnál öreg keresetképtelen 

j államszolgák tekintetbe vétetnek. Ausz- 
I Iriában e tekintetben oly szabadelvűén 
járnak el, hogy a dohányengedélyre pá
lyázd) egyének lajstromban nyilvántartat
nak. Nálunk ezt nem tartják szükségesnek. | 
Egy öszbeborult baka szakála nem nyom 
annyit a latban, mint két szép szem, ter
mészetesen nem a baka szemei. Miután 
a protekcziól a mágnások, magas állami 
dignitások és országos képviselők gyako
rolják, nagyon természetes, hogy az ily 
protegáltaknak több kilátásuk van a lözsde- 

I engedély elnyeréséhez, mint azoknak, a 
kik csakf.épen prelegálva vannak.

Mi nagyon jól tudjuk, hogy a pü. mi
nisztérium tisztviselői ezzel szemben te
hetetlenek. ilyen protekeziókkal szemben 
még legmagasabb tisztviselő sem képes 
igazság és jog szerint cselekedni. És épen 
ez az, a mit mai ezikkünkben megbeszélni 
akarunk.

A rendszer régi és korhadt : félő, hogy 
inegrotliad. Micsoda rendszer is az, a 
mely semmi meghatározott hivatalos kö
telességhez kötve nincsen, a melyei még 
a legmagasabb rangú tisztviselőnek tör
vény szerint betartania kellene és hu be 
nem tartaná, a legdurvább törvénysérlésl 
követne el.

Egy pár hónap előtt egy magasrangu 
pü.-miniszteri tisztviselő előtt feljelentést, 
lettünk, a ki annak megvizsgálását meg
ígérte. Miután ebben nem egy. hanem 
több dohányengedély megadásról volt szó, 
és ebbey egy hölgy szerepel, a ki egy 
pü.-miniszteri tisztviselő nevél viseli, s ez
zel a névvel egy dohánynagytözsdének 
engedélyezése kapcsolatba hozatott, azl 
hittük, hogy feljelentésünk azl a ezéll 
fogja elérni, hogy vagy világosságot Imz 
e téren, vagy a forgalomban lévő hirekel 
el fogja némiluni. Sajnos, eddig erre választ 
nem kaptunk, mi való ebben és mi nem 
és Így kényszerítve érezzük magunkat 
ezen az utón ezt az illetékes helyen 
emlékezetbe hozni, hogy ily feljelentésekre, 
tekintettel arra, hogy egy szaklappal van 
dolga, a mely pletyka s szószál válsággal 
nem foglalkozik, válaszra van szükség. 
Mi egyébiráni ezen esetet fontosnak és 
olvasó közönségünk érdekében fekvőnek 
tartjuk, hogy öl egyelőre név megjelö
lése nélkül megemlítjük és mi csak örül
nénk, ha szóbeli feljelentésünk igaznak 
nem bizonyulna.

Az általunk megbeszélt s a dohánv- 
lözsde-engedélyek kiszolgáltatása tekinte
tében felhozott thema ügyeimet érdemel. 
Akár igaz, akár nem a feljelentés, annyit 
mindenesetre bizonyít, hogy téves utón 
haladnak, ha oly tényeket agyonütnek, a 
mely tények úgy a hivatalnokok, mint a 
közönség körében közszájon forognak. 
Ezen körülmény oly veszélyes ős oly nagy 
horderejű, hogy gyenge toliunk ezt leírni 
nem tudja.

Hála istennek, vannak még elég lelki- 
ismeretes, becsületes, kötelességtudó hiva
talnokaink ! Miért legyenek ezek a forga
lomba hozott hamis, esetleg tényeken 
alapuló hírek által ártatlanul ineghur- 
ezolva?

Mi ezt ismételjük, a mennyiben a be
vezetésben említett szavunkat fentartjuk. 
A dohánytözsde-cngedélyek megadásánál 
követeti rendszer elavult, lejárt és nagy 
bonyodalmakra vezet, melyek kiszámithat- 
lanok. És azért félre a romokkal, uj 
életre fe l!

Jogorvosló intézmény.
Tekintetes szerkesztő ur !
A jogorvosló iroda vagy ha úgy tetszik in

tézmény létesítéséi ezélzó szándékát minden 
erőmből támogatni kész vagyok, bár meg kell 
vallanom, hogy azon jogok, melyek a dohány
árusokat megilletik, előttem ismeretlenek.

S miben is álljanak ezen jogok ? Talán abban, 
hogy naponta kénytelen vagyok egy dohos üz
letben 12 órát eltölteni, hogy a rézpénzkarjezá- 
rokal átvegyem, a melyeknek nagyobb része 
megint oda vándorol, ahonnan eredetileg szár
mazik? Vagy az én jogom abból áll, hogy 
dohányt s szivart addig szabad árulnom, amíg 
ez a felettes pénzügyi hatóságoknak tetszik, 
miután mindig ki vagyok távé annak a veszély
nek. hogy ma vagy holnap irigy szomszédom 
által l'elvállassam V Vagy talán azt a jogot él
vezem. a melyet minden ember élvez s senki 
fiától el nem vehető, t. i. ;i meg nem hallga
tott panaszkodás?

Amint látni tetszik lek. szerkesztő ur, a do
hányárasok jogai nagyon rosszul állanak s .azért 
fel nem foghatom, hogy lehet valamit megvé
delmezni, ami tényleg nem létezik.

Sói ellenkezőleg, azon óhajomnak kívánok 
kifejezést adni, bárha sikerülne önnek oly in
tézményt vagy egyebeket életbeléptéim, amely 
ama kötelességei tűzte maga elé. hogy a do- 
hánytözséreknek jogokat szerezni vagyis rövi
den szólva (így oly módot találjon, amely al
kalmas volna a nagyon megterhelt hivatásos 
osztálynak, amilyen a dohányárusok, jogok élve
zetébe megsegíteni.

Tessék csak a bécsi dohánytőzsde ügyet 
megfigyelni s tessék azl a mi divó viszonyaink
kal összehasonlítani s csakhamar azon meg-
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gyöződésre jön, hogy ha oly bánásmódban ré
szesülnénk mi, mint amilyen bánásmódban 
részesül a lOzsde-ügy Ausztriában, ily jogor- 
tosIó intézmény felállítására szükség sem volna. 
Én csak egyet említek s ez a vasárnapi munka- 
sziinet. Mióta Ausztriában a törvényhozás által 
a vasárnapi munkaszünet behozatott, úgy a do- 
liánytőzsdóknek is meghagyatott üzleteiket be
zárni; daczára annak, hogy sokan ellene voltak, 
mégis úgy maradt. Nálunk senki sem türíídik 
az ily kicsinységekkel és ha tisztelt lapja a va
sárnapi szünetet védelmébe nem veszi, erről 
egyáltalában említés sem tétetnék.

Ausztriában kétféle dohánytőzsde van, s. p. 
versenytözsde és engedélyezett tőzsde. Az első
nek, úgy mint nálunk a dohány nagytőzsdék
nél, árlejtés utján adatik meg az engedély, a 
második oly kérvényezőknek engedélyeztetik, 
akiknek erre törvényes igényük van. Én sokáig 
laktam Bécsben s nem tudok reá emlékezni, 
hogy ott a doliánytőzsde-engedély elnyerése 
ügyében protekczióról egyáltalán szó lelt volna.

Ez ott teljesen ki van zárva ős maga a minisz
ter sem merne egyeseket protegálni. Nálunk 
nyíltan dicsekednek vele és ha reászorult, be
csületes és arra legméltóbb ember pályázik egy 
dohányáruda engedélyéért, mindenekelőtt arról 
kell gondoskodnia, hogy protekcziót találjon, 
mert a legnagyobb érdemek s minden egyéb 
nem használ semmit.

Ausztriában a tőzsdebér fizetése akkor kez
dődik. hogy ha az illető évenként legalább 12000 
frtnyi forgalmat csinál, nálunk minden körül
mények között s még akkor is kell azt fizetni, 
hogy ha a dohányárus bebizonyithatólag kárát 
kimutatja. Ugy-e ezek különbségek, amelyek 
az embert gondolkozóba ejtik s csak üres 
szalmacséplés volna, hogy ha törvényes utón 
nem volna előbb elérhető az. ami elérhető, hogy 
legalább életét lengethesse.

Honnan s honnét van az, hogy nálunk egé
szen másképen van. mint Ausztriában, azt nem 
tudom. Tudtommal ott a dohánytőzsérek érde
kükben eddig semmi lépést nem tettek és erre 
nem is volt szükségük. Nálunk erre feltétlenül 
nagy szükség van és még tovább megyek, hogy 
nem elégszem meg azzal, miszerint sgy egyletet 
vagy jogorvoslásra hivatott intézményt életbe- 
léptessünk, hanem azt hangsúlyozom, hogy Ma
gyarország dohányárusai először egy kérvénynyel 
járuljanak a kormány elé s ha ez nem hasz
nálna. esetleg az országgyűléshez.

Ezen beadványban ne legyen más óhajtás 
kifejezve, mint az, hogy Magyarország dohány
árusai a mk. pü.-minisztérium részéről abban 
az elbánásban részesillessenek, mint a milyenben 
az osztrák dohányárusok az osztrák pü.-minisz- 
terium részéről részesülnek. Én nem kívánok 
égetőbben semmi egyebet, mint azt, hogy ez 
bekövetkezzék és úgy hiszem ezzel férfi- s hölgy
kollegáimnak segítségére legyek. És hogy ezt 
nekünk magyar dohányárusoknak kérni jogunk 
van, ezt senki kétségbe nem vonhatja ; s hogy 
a magyar kormány erre tagadó választ nem 
adhat, ezt majdnem biztosra foghatom.

Hagyjunk tehát egyelőre fel a tervezeti egylet 
és jogorvoslattal foglalkozó intézmény életbe
léptetésének eszméjével s hagyjuk ezt a jövőre 
mint időelőltit nyugodni, s törekedjünk erélye
sen a mi érdekeinket, a melyek reánk nézve 
életkérdést képeznek, a jelzett utón rendületlenül 
és minden felhasználható eszközökkel előmoz- 
ditani. Kn remélem, hogy ez annál könnyebben 
elérhető lesz, a mennyiben nem kivárniuk mást, 
mint azt, ami a testvérországban a dohány
árusoknak nyújtva van.

Még arra kérem a lek. szerkesztő urat. hogy

ezen levelemet közzétenni szíveskedjék, melyek 
után maradtam tek. szerkesztő urnák

alázatos szolgája:
S. D.

A midőn a fenti levelet közzétesszük, be 
kell vallanunk, hogy az abban jelzett ajánlat 
nekünk tetszik, miért is olvasóinknak azt leg
melegebben ajánlhatjuk.

Daczára annak, hogy nem tudjuk felfogni, 
hogy épen nálunk, a szabadság országában, ab
ban a nagyhírű országban, amelynek lakói az 
élvezett jogokért megirigyeltetnek, egy osztály 
létezik, melylyel rosszabbul bánnak nálunk, mint 
társaikkal Ausztriában. Ausztriában, a melynek 
bürokratikus intézménye sok oldalról ki lesz 
gúnyolva. De látjuk, hogy ezen gúnyolódások
nak nincsen igazságos alapja, mert a fenti levél
ben közlőitek valóságon alapulnak, sőt hozzá 
tehetnőnk még egyel-mást és felhozhatnék, a mi 
tényleg áll és ami az ausztriai dohányárusoknak 
javára válik, sok egyéb mást, ami fölött csodál
koznunk kellene.

Az okokat, melyek ezeket előidézik, jelenleg 
különféle okokból szellőztetni nem akarjuk. De 
minek is? Nekünk, valamint a beküldőnek érde
kében van jobb állapotokat teremteni s ehhez 
a jelzett okoknak nincsen semmi köze. Hogy a 
dohányárusoktól magoktól függ sorsuknak az 
osztrák kollegáik sorsához való javítása, arról 
biztosíthatjuk őket. Azért tehát fölöslegesnek is 
tartjuk a dologhoz fogni! Tegye mindenki köte
lességét saját érdekében, s forduljon mindenki 
hozzánk, a ki a tárgyhoz szólni akar, mi a 
megpendített eszmének gyors megvalósításához 
szükséges kezdeményezést magunkra vállaljuk, 
hogy a magyarországi dohányárusai sorsán se
gítve legyen, mert él még itt az igazság és 
törvény, a melyek az állampolgárokat megvé
delmezni hivatva vannak. A szcrkcsztöséfj.

Vegyesek.
Az exlex vége. Hetven ki len ez napig tartott az 

úgynevezett exlex, a törvényen kívüli állapot. 
Holnap végre benne lesz a Budapesti Közlöny
ben az ideiglenes pénzügyi felhatalmazásnak, 
az indemnitásról szóló törvénynek a királyi 
szentesítése. E törvény felhatalmazza a kormányt 
hogy addig is, inig az 189í)-ik évi államháztar
tásról szóló törvény megalkotva lesz, a múlt 
évi költségvetési törvény keretében szedje be 
az adókat, teljesítse az állam fisetési kötelezett
ségeit. E törvényes felhatalmazás hiánya okozta 
az exlex-, a törvényen kívüli állapotot, amelyre 
hivatkozva megtagadták úgy az adófizetést, mint 
megtagadta egy-két vármegye már az ujonezozást 
is. E (örvényes felhatalmazás hiánya hozta 
kényszerhelyzetbe a volt Bánfíy kormányt. Végre 
február 25-dikén aláírta a király a Bánfíy kor
mány felmentését, s Széli kormány kabinetjének 
kinevezését, Ezzel végeszakadt az ellenzék 
obstrukeziójának, de a törvényes állapotba helye
zése az ország kormányzásának még időbe került. 
Az alkotmányos formaságokra majdnem egy 
hónap kellett. Végre holnap vége lesz az exlex- 
nek s örvendjünk mindnyájan annak, hogy csak 
törvényen kívüli álapolban voltunk s nem kerül 
a sor a törvényellenes kormányzásra. Az utóla
gosan megszavazott indemnilási törvény ugyan 
nem mentette fel a késedelmi kamatok fizeté
sétől azokat, akik az exlex ideje alatt nem 
fizetlek adót, de hát ez a késedelmi kamat az 
alkotmányos törvényes állapotok visszaállításáért 
csekély áldozat.

Első Leánykiházasitási-Egylet m. szövetkezet 
XXXVI. rendes közgyűlését f. hó 19-én tartotta 
Schwarz Ármin elnöklete alatt nagy részvétel 
mellett. Az évi jelentésből kivesszük, hogy az
1898. kezelési év az igazgatás minden ágában 

lendületes emelkedés mutat. A mérleg egyes 

tételei világosan hirdetik, hogy ezen intézet a 
gyermekbiztositást eredménydusan kulliválja.
1898. évben 10208 jutalékrész, tulnyomólag a 

| a fiatalabb korosztályokból lett beírva. Nász
jutalékok és visszatéri lések fejében 439,286*26 

| koronát fizettek ki. A 923,286*64 korona üzleti 
j eredményből 757,709*44 korona a mathematikai 

dijtartalékhozcsatoltatott, melylyel az 4.120,480*84 
koronára emeltetett. A hivatalnoki nyugdíjalapra 
4000 koronát szavaztak meg. Ezen alap tehát
29,08716 koronát tesz ki. A fennmaradó 
161,577*20 korona alapszabályszerü javadalma
zásokra a külön tartalékalaphoz és a nászjutalék

j felemelési alaphoz csatoltatott, mely alapok ez 
által 440,419*80 koronára emelkedtek. A mérleg
szerű ig kimutatott 4.724,4 17*80 korona vagyon
fedezetet nyer jó jövedelmű budapesti házakban, 
melyek leírások után 1.501,195*72 korona befek
tetési értékkel vannak felvéve, 1,225.503*18 
korona takarékbetétekben, 1,351.096 korona 
4,/j°,0-os elsőrendű biztonsági értékpapírokban, 
továbbá kölvénkölcsönyökben és kintlevő köve
telésekben. Dr. Alexander Bernál, a felügyelő 
bizottság elnökének előterjesztett indítványai a fel- 
mentvény megadására egyhangúlag elfogadtatott. 
Schwarz Ármin elnökségének 30. évfordulója
alkalmából az ez évi igazgatósági jelentéshez egy 
a többi igazgatósági tagok által aláirt emléklap
mellékelteiéit, melyben méltatnak azon érdemek 
miket 30 évi működése alatt szerzett. Ezen
emléklap tartalmának felolvasása viharos helyes
léssel találkozott. Miután még lernhényi Dávid 
Endre tag indítványára, ki szép szavakkal szin
tén Schwarz Ármin elnök érdemeiről megemlé
kezett. az igazgatóságnak és felügyelő bizott
ságnak köszönetét és elismerést szavazlak, a 
közgyűlés az előbbi felügyelő bizottsági tagokat 
egy évi tartamra újból megválasztotta. A jegyző
könyv hitelesítésére Dietz Miksa és Nemes 
Henrik urak küldetlek ki. A közgyűlés Schwarz 
Ármin elnök élénk éltetésével végződött.
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INHALT. Die Ertheilung dér Trafik-Lizenzen. - - Das Kechlssehutz-Inslitut. Verniischtes. — Annouuen.

Die Ertheilung derT rafik-Lizenzen.
Droben in dér Feslung stcht cin Haus, 

dessen Aussenwiindo, (lessen Trcppon- 
haus und dessen Gomüuer, vöm Zahn 
dér Zeit benagt, keineswegs jenes Altér 1 
triigt, das maii mit ehrwürdig bezeichnet, 
sondern es triigt das Altéi' dér Ver- 
nachliissigung und des Nichtbeaehtel- 
werdens in Bozug seiner dringend notb- 
wendigen Adaptirungen. Bort ist das 
Finanzministeriuin untergebraehl. Und so 
wie das Áussere des Gebiiudes dringend 
eme Abandorung erheischl, sowie die 
morsch gewordenen Fenslerstöcke bei 
dóm geringsten Sturmwind dem I’ assanlen 
auf (len Kopt zu fallen (trolién, so ist 
auch die Einführung gründlicher Reformén 
in Bezug dér dórt herrschcnden Geschiifts- 
führung dringend nolhwcmlig, soll niebt 
Unlieil entslehen, das kein Chirurg dér 
Welt zu heilen vermag.

Das System bei Ertheilung dér Trafikén 
isi all und morscb und (trolit, gemass 
unseren Beobachlungen, bcreits in Fiiulniss 
überzugehen. Dér Staat besitzl cin Mono
pol, dessen Erlriigniss die Staatsbürger 
liefern. Was isi da natürlicher, als dass 
wieder (lessen Staasbürger Brot finden 
und all Diejenigen an dér Sattigung tlieil- 
nehmen, die ifire Zeit und Kralt in den 
Dienst derstaatlietien Arbeitslcistungstellen. 
In dér Thal war mid isi jedes Tabak- 
monopol, welches ein Slaal betreibl, auf 
dieser Grundinge aufgobaut. Dér Staat 
niniml und gibl, cr verlheill die Sleuer- 
leistungen ebenso nach Massgalie dér 
Mittel elér Steuerlriiger, wie er auch enl- 
schiidigt fiir geleislele Diensle, nur koniml 
es bei letzleren darauf an, wen er daliéi 
zunachst zu enlschadigen in erster Beibe 
die l'llicht hal.

So unklar die Bestimniungen bei Er
theilung von Trafik-Lizenzen auch sein 
mügén, so dehnhar auch die Auslegung 
dér hiefiir gellenden Bestimniungen, so 
klar und deutlich dagegen sprichl Kincs: 
Bei Ertheilung von Tratik-Uizenzen sind 
zunachst zu beriieksichligen Personen, 
welche dem Staale, sei es ini Heere oder 
im Zivildienslc nülzlich waren, dérén 
Wilwon und VVaisen, ele. etc.

Nim sollte maii docli biliig amiehmen, 
dass dics in den incisten Fallen einlrilTt 
und.dass bei Vakantwerden irgend eines 
Postens oder, wenn ein solcber neu 
entslebt, alté, erwerbsunfahige Staals- 
diener beriicksichligt werden. InOeslerreich 
gchl maii in dieser Hinsielil sogar derart 
liberal vor, dass maii ein Regisler fiibrt, 
worin solche anspi iichsberechtigte Tralik- 
werber eingelragen sind. Bei mis halt 
maii dériéi niclil für nothwcndig. Dér 
ergraute Schnurrbarl eines altén Baka 
ftössl vicl weniger Uespekt ein, als zwei 
scliöne Aiigen. natürlich di'nTen dicse 
nicht in dem Gesichle des allén Baka’s 
silzen. Da die l’ roleklion von Seile des 
hőben Adels, dér slaallietien Wiirden- 
triiger. dér Abgoordneten ele. etc. ausgeht, 
so isi es nnr zu natürlich, dass die

Protegirten in den seltenston Falién mehr 
Anspruch auf die Ertangung einer Tralik- 
lizenz habon, als Diejenige, dass sic eben 
protegirt sind.

Wir wissen recht gut, die Beamten 
des Finanzministeriums kölnien dagegen 
nichts thun. Gegcnüber solchen Mttchten, 
wie es die Protektorcn sind, ist dér höchst- 
gestellte Boamle ohnmacblig, nach Recht 
und Gcwisscn zu urtheilen. Doch das ist 
es eben, was wir zum Gegenstanrle 
unserer beutigen Auscinandersotzung 
machen.

Das System ist all und morsch, es 
droht zu verfaulen. Was ist das auch 
für ein System, das an gar keine be- 
slimmten Amtspflichten gebunden ist, die 
einzuhalten selbst dem Höchstgestelllen 
im A in te vöm Geselze anbefohlen wird 
und die, wenn sie nicht eingehalten wer
den, als eine krasse Gesetzesverletzung 
belrachtet werden müsslcn.

Vor cinigen Monaten war es, dass wir 
I cinem bochgestellten Beamten des Finanz- 
j ministeriuins eine Anzeige machlen, welche 
| dieser zu untersuchen verspracb. Da es 
I sieti daliéi nicht um ciné cinzige Trafik,
1 sondern um mehrere handelto, da ferner 
; bei dicsér Geschichle eine Danié eine 
i Rolle spielt, welche den Naineii eines 
[ Beamten des Finanzministeriums triigt, 
da ferner die Vergebung eines grossen 
Tabak-V'erschleisses in dér Hauplstadt 
mit dicsem Namen in Verbindung ge- 
brachl wird, vermeinten wir, dass unsere 
Anzeige jene VVirkung erzielen werde, 
entweder Klarheit in dicse Angelegenheit 
zu bringen, oder aber die Gerüchte 
hierüber, welche im Umlauf sind, ver- 
stunnnen zu machen. Indess habén wir 

1 bis lieute kein VVort darüher vernominen, 
was wabr und was an dér Sache un- 
wahr ist, und so sehen wir mis veran- 
lasst, auf dicsem Wege darán zu erinnern, 
dass derartige Anzeigen eine Antwort er- 
heiseben, zmnal cinem Fachblatte gegen- 
iiher, das, wie wir bisher bewiesen habén, 
sieti keineswegs mit Tratsch- und Klatsch- 
geschicbten ahgiht. Alléin, wir haltén 
dicsen Fali für so wichtig und die Auf- 
klarung desselben als in dem Interessé 
miseres I.cserkreises liegend, dass wir 
ilin hier vorliiulig ohne Nemimig dér 
Namen erwabnen und soll es uns freuen, 
wenn unsere mündlicbe Anzeige eine 
falsche war.

Zu dem von mis hesproehenen Thema 
dér Tratik-Ertheilung gehörl die Angele- 
genheil jedoch in jellem Falle. Delin, oh 
die Anzeige auf Wahrheit beruht oder 
nicht, sie beweist, dass maii auf eine 
ganz. schiefe Balul gelangt isi, indem 
maii Dinge todtschweigl, worüber sowolil 
in Bcamlenkreisen, wie im Publikum 
gemigsam gesprochen wird. Dieser Umstand 
ist von solcli gefiihrlichcr Tragweite, die 
unsere schwache Féder kamu zu schilderil 
vermag. Gollloii, es gibl noch gémig gc- 
wissenharte, ehrliehe. pllichtliewusslc Bc- 
amte! Waruin sulién dicse unschuldiger- 
weise diircli falsche Geriiehte, welche im

Umlauf sind, oder durch wirkliche That- 
sachcn, welche begarigen wurden, ver- 
dachtigt werden?

Wir wiederholen, indem wir unsere 
Eingangs erwahnten Worto fortsetzen, das 
System bei Ertheilung dér Trafikén ist 
veraltet, verbraucht, es droht Verwick- 
lungen hervoizubringen, die ünberechen- 
bar sind. Und daher fórt daruit! Neues 
Leben blühe aus den Ruinen!

Das Rechtsschutz-lnstitut.
Sehr geehrter Herr Hedakteur!

Ilire Absichl, ein Rechtsschutz-lnstitut ins 
Leben zu rufen. untersttitze ich mit all meinen 
Kriiften, wenn ich auch eingestehen muss, dass 
mii* die Rechte, welche dem Vérschleisserstande 
zukommen, günzlich unbekannt sind.

Worin sollen dicse Ilechte auch bestehen? 
Ktwa darin, dass ich verpílichtet bin, taglich 12 
Stunden in einem dumpfen (leschaftslokale zu 
verbringen und die kupfernen Kreuzer zu ver- 
einnahmen, von denen dér grösste Theil wieder 
dorthin zurückwandert, woher sie ursprünglich 
kamen? Oder besteht mein Recht darin, dass 
ich insolange Zigarren und Tabak verkaufen darf, 
als es den Finanz-RehOrden genehm ist und ich 
Gefahr laufe, heute oder morgen durch meinen 
neidischcn Nachbarn ersetzt zu werden? Oder 
geniesse ich vielleicht das Recht, das Jeder ge- 
niesst und das mán kei nem Menschen nehmen 
kann, niimlich dasjenige des Klagens und des 
Nichtgehörtwerdens ?

Sie sehen, geehrter llerr Redakteur, dass es 
um die Rechte des Trafikanten eigenthümlich 
schlecht bestellt ist und kann ich es daher 
nicht begreifen, wie mán elwas vertheidigen 
kann, was gar nicht vorhanden ist.

Vielmehr glaubc ich daher, an dem Wunsche 
festzuhallen, es möge Ihnen gelingen, ein Insti- 
lui oder einen Véréin ins Leben zu rufen, wel- 
cher es sich zűr Aufgabe macht, Rechte den 
Trafikanten zu erwerben, kurz gesagt, ein Mit
tel, welches genügend ist, eine schwerbelastele 
Hcrufsklasse, wie es diejenige dér Trafikanten 
ist, auch Rechte geniessen zu lassen. Sehen 
Sie sich mai das Tralikwcscn in Wien an und 
vergleichen Sie es mit den Zustlinden, wie sie 
bei uns herrschen, und Sie werden hald zűr 
l ’eberzeugung gelangen, dass es dér F.rrichtung 
eines solchen Rcchtsschutzvereines nicht be- 
dürfte, wenn mán uns zumindest so behandeln 
wiirde, wie mán die 'l’raíikantén Oesterreichs ho
llandéit. Ich erwilhnc nur Kincs, niimlich ilie Kin- 
führung dér Sonntagsruhe. Als in Oeslerreich 
die Sonntagsruhe durch die Gesetzgebung ein- 
gcíührl wurde, da bcfahl mán auch den Trali- 
kanten. die Geschiifte zu schliessen, trolzdem 
Viele dagegen waren, und dabei blieb es. Rei 
uns kümnnrt sich kein Mensch um dériéi 
Klcinigkeilun, und wenn nicht Hu* goschatztes
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Blatt seit Jahren für die Sonntagsruhe eintreten 
würde, so würde darliber überhaupt nioht ge- 
sprochen werden. In Oesterreich gibt es zweier- 
lei Trafikén, nanilich Konkurrenztrafiken und 
Konzessionstrafiken. Die Ersteren werden so wie 
bei uns die Grosstrafiken im Offertwege ver- 
geben, die zweiten werden an Bewerber ver- 
liehen, welche einen gesetzlichen Anspruch darauf 
liaben. Ich habé lángé Zeit in W ien gelebt und 
weiss mich dessen nicht zu erinnern, dass dórt. 
von einer Protektion bei Ertheilung dér Trafikén 
überhaupt gesprochen wurde. Dieser Fali ist dórt 
ganzlich ausgeschlossen und selbst dér Minister 
würde es nicht wagen, Personen zu protegiren. 
Bei uns spricht mari frank und frei davon, und 
wenn dér bedürftigste, ehrlichste und verdien- 
teste Mann um eine Trafik-Lizenz einschreitet, 
muss er dafür sorgen, dass er einen Protektor 
findet, sonst nützen ihm weder die erworbenen 
Verdienste, noch irgend etwas. In Oesterreich 
beginnt die Pachtzahlung des Trafikanten erst 
dann, wenn dieser einen Umsatz von zumindest
12,000 Gulden jahrlich erzielt, bei uns unter 
allén Umstanden und selbst dann auch, wenn 
dér Trafikant nachweislich an seiner Trafik ver- 
liert. Nicht wahr, das sind Unterschiede, welche 
zu denken gébén und es hiesse. alles leeres 
Stroh dreschen, wenn mari nicht früher auf 
gesetzlichem Wege alldas erreichen kann, vvas 
mán erreichen müsste, um haíbwegs sein Leben 
fristen zu können.

Woher und wieso es kommt, dass es bei 
uns so ganz anders ist, wie in Oesterreich, das 
weiss ich nicht. Meinos Wissens nach liaben 
dórt die Trafikanten bisher zu ihrer eigenen 
Wohlfahrt niemals Schritte gemacht, und es 
hatte dérén auch nicht bedurft. Bei uns jedoch 
bedarf es dessen ganz entschieden, und ich gehe 
so weit, dass ich mich nicht nur damiL be-

gniige, irgend einen Véréin oder ein Rechts- 
schutz-Institut ins Leben zu rufen, sondern
dass ich dafür pUtdire, es mögen die Trafi- 
kanten Dngarns síeli mit einer Kingabe vorerst 
an die Begierung wenden, und wenn dies nichts 
nützen sollte, eventuell an den Beichstag. Diese 
Eingabe braucht keine anderen Wünsche zu 
enthalten, als diejenigen, es mögen die Trafi- 
kanten Ungarns von Seite des k. u. Finanz- 
ministeriums in derselben Weise behandelt 
werden, wie die österreichischen Verschleisser 
von Seite des österreichischen Ministeriums. 
Ich wünsche nichts Sehnlicheres, als dass dies 
dér Fali wiire und glaube, dass dann all meinen 
Kollegen und Kolleginen geholfen wiire. Und 
dass wir ungarische Trafikanten ein Recht be- 
sitzen, dies zu verlangen. dürfte kein Mensch in 
Zweifel ziehen: und dass die ungarische Begierung 
hierauf keine abschliigige AntworL ertheilen dürfte, 
glaube ich ebenfalls als sicher annehmen zu kön- 
nen. Lásson wir dalier vorderhand den geplanten 
Véréin, sowie das Institut behufs Rechtsschulz 
als derzeit verfriiht, blos als Zukunflsprojekt 
liegen und schreiten wir energisch daran, unsere 
Interessen, welche eine Lebensfrage bilden, auf 
dem erwiihnten W ege unerschrocken und mit 
allén zuliissigen Mitteln zu fördern. leli glaube, 
dass dies umso leichter zu bewerkstelligen ist, i 

als wir nichts Anderes verlangen, als Dasjenige, 
was mán den Trafikanten unseres Schwesl.er- 

landés bieLet.
leli ersuche noch um gefiillige Voröílentlichiing 

dieses Schreibens und zeichne mich, sehr ge- 
ehrtor Uerr Redakteur, als

Ihr ergebener S. />.

Indem wir das vorstehende Schreiben ver- 
öfTentlichen, müssen wir bekennen. dass uns 
dér darin gemachte Vorschlag einleuchtet, aus 
welchem Grunde wir auch nicht anstehen. ihn

unserem Leserkreise wiirmstens zu empfehlen. 
Obgleich es uns sondérbar berührt, dass bei 

uns, in dem Laitde dér Freiheit, in dem viel- 
gerühmten Lan de, dessen Bewohner ob dér 
Bechte, die sie geniesson, von aller W elt be
nőidet werden, dass es hier bei uns eine Be- 
rufsklasse gibt, welche mindet- gut behandelt 
wird, als dieselbe Berufsklasse in Oesterreich; 
in Oesterreich, dessen bureaukratisches Wesen 
nicht selten bespöttelt wird. Doch mán sieht 
ja, dass diese Spütteleien keinen Anspruch auf 
Wahrheit maciién können, denn buchstablich 
ist all das in dem vorslehenden Briefe Mitge- 
theilte richtig, ja wir könnten sogar noch 
Manches hinzufügen, was in dér That besteht 
und den Trafikanten Oesterreichs zu Gute 
kommt, Manches, worüber mán staunen müsste!

Die Ursachen, welche diese Unterschiede her- 
vorbringen, hier zu ervvithnen, wollen wir aus 
verschiedenen Gründen diesmal unterlassen. 
Wozu auchV Uns, sowie dem Einsender ist es 
doch nur darum zu thun, bessere Zustiinde 
herbeizuführen, und damit habén diese IJrsachen 
auch nichts zu thun. Dass es lediglich von den. 
Trafikanten abhangt, ihre Uage conform der- 
jenigen ihrer österreichischen Kollegen zu ge- 
slalten, das können wir versichern. IJnd darum 

haltén wir es auch ftir iiberflüssig, zűr 'fhat 
anzueifern. Thue .ledet* seine Pflicht in seinem 
eigenen Interessé und wende sieh Jeder an 

uns, dér etwas zűr Sache zu sprechen hat. W ir  
werden alsdann die Initiative behufs Ausführung 
dér in Anregung gebrachten Vorschlilge rasche- 
stens orgreifen und den Verschleissern Ungarns 
soll geholfen werden, denn noch lebt hier 
Gerechligkoil. und Gesetz, welch beide jeden 
Staatsbürger zu schiitzen bernien sind.

D ie Rfídaktioii.

HIIf>redakteur: Ferdinand Heltai.
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