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Egy takarék- és előlegezést 
szövetkezet.

Már többször megpendítettük a takarék 
és elölegezési szövetkezet megalakítása 
iránti eszinet. a nélkül, hogy ezen ügy 
életbeléptethetö lett volna. Részint a kis 
dohánytözsérek indolentiája állott ily szö
vetkezet létrehozásának útjában, részint 
beláttuk magunk, hogy a tözsérek mó
dosabb részé, mint ez természetes is, 
magát ettől távol tartja; továbbá, hogy 
ily szövetkezetnek letesitese oly oldalról 
is kell hogy támogatást nyerjen, a kik 
részeiket kizárólag alapítási papíroknak 
tekintik, vagy annak a hivatásnak szol
gálatára álljanak, a melyhez tartoznak, 
azért ennek létesítése puszta óhajnál nem 
maradt egyéb, a mely azonban az el
árusítók nagyobi) részétől nem lett 
feladva.

Sok ev elmúlt, mióta mi ezen eszmét 
először megpendítettük es már akkor 
azokat a nehézségeket hangoztattuk, a 
melyek az ügyet hátráltatják; azonban 
az ily szövetkezetnek létesítése mind 
jobban előtérbe lepett es ma, midőn ezen 
ügyet újra szőnyegre hozzuk, oly tényekkel 
állunk szemben, a melyek ennek az ügynek 
elvitázhatatlan életbeléptetését követelik.

A fennálló viszonyoknak minden figyel
mes szemlélője nap-nap után tapasztalhatja, 
hogy a szegényebb s a közép osztályhoz 
tartozók mennyire igyekeznek részint a 
jelenben, részint a jövőben anyagi 
gondjaikat enyhíteni. Tényleg a leg
utóbbi években egész sereg kisebb 
pénzintézet keletkezett, a melyek többé- 
kevésbé az alapítók nyereségére vannak 
szervezve, a melyek azonban annyiban 
áldásosán hatnak, a mennyiben a szegény
ségnek nem kell gonddal megküzdeni, ha 
egy lakbérnegyed közeledik, vagy ha az 
üzletbe való befektetés egy kis összegnek 
beszerzését igényel. És miután ez mindenki 
előtt világos, hogy ép úgy a takaré
kosság, mint a kölcsön visszafizetése 
tekintetében, egy heti korona befizetés 
egy részjegyre, a legszegenyebb embernek 
is lehetséges, azért virágoznak mind eme 
intézetek alig hihető mérvben. Azért van 
az, hogy a kisiparosok s kereskedők a 
nehéz gondot manapság kevesebbet érzik, 
mint ama időben, a midőn a kereset 
könnyebb volt. Nem is hinné az ember, 
hogy takarékoskodik, vagy az adósságokat 
egyesíti, a melyeket egyesíteni kell, vagy 
hogy azokat utánfizeti.

Mert utóvegre egy kiskereskedőnek 
100— 200, vagy 300 forinttal nagyon is 
van segítve es a mi annak visszafizetését 
illeti, az minden körülmények között 
magától lebonyolódik.

Hogyha ily intézmények a szegényebb 
néposztályra, a mint látjuk, áldásdusak, 
mennyivel inkább képzelhető îz ott, a 
hol egy üzletember jövedelemmel, tekintet 
nélkül annak magasságára, (juasi biztosan 
rendelkezik. Mert megengedve, hogy a 
kis dohánytözsérek csak kévés pénzt 
kepesek megkeresni, mindamellett meg 
kell vallani, h<fgy azt a keveset, a mit 
megkeresnek, sokkal biztosabban meg
keresik, mint más üzletember. Hz azonban 
egy pénzintézet biztonságára, illetőleg a 
tökére, a füdölog.

Kevés szóval megmondva ez annyit 
jelent, hogy egy oly szövetkezet kell 
hogy boldoguljon, kell hogy ép úgy a 
betevőknek, mint az adósoknak elég 
biztonságot nyújtson és az utóbbiak 
részére a kamatláb sokkal mérsékeltebb 
legyen, mint más intézeteknél. Az ily 
pénzintézetek felállítása mellett meg az 
a körülmény is szól, mely szerint a do
hánytözsérek azok, a kik teljes joggal 
hitelt igénybe venni jogositvák s pedig 
annál is inkább mint mások, a kik a 
kisebb hitelintézeteket igénybe veszik.

Tudva van, hogy a dohánytözsér ez 
időszerűit csak készpénzzel kepes dol
gozni. a mennyiben sem dohányt, sem 
szivart, sem levél-, vagy okmánybelyeget 
sem dohányzókészletet hitelbe nem vesz 
és nem vehet. Az az összeg, a melylyel a 
dohányárus dolgozik, ha meg oly kicsiny, 
mégis az ö tulajdona. És ez sokat mond 
es pedig már azért is, mert ezt másokról 
állítani nem lehet, sőt tovább megyünk 
s bátrak vagyunk egesz skeptitusan fel
vetni, hogy léteznek másnemű üzlet
emberek, a kik különösen az utolsó rósz 
években kizárólag csak a hitelükkel 
dolgoztak.

Nagyon rósz, hogy ezt mondanunk 
kell, azonban ily kérdések felderítésénél 
nem szabad semmit elhallgatni. És itt 
egeszen őszintén mondjuk, hogy épen a 
dohénytőzséreknek való hitelengedélyezé- 
senel megfoghatatlanul roszhiszemüleg 
járnak el. A tenyálladék nem ismeréséből 
úgy itel minden erre hivatott, hogy a 
dohánytözsde üzlet nem olyan, a melynek 
pénzre volna ssüksege, hogy ezt kezelje.

Azt hiszik, hogy a dohánytözser pár 
száz szivart vesz es elad s annak tartják, 
a ki sem pénzre nem szorul, meg 
kevésbé azt megkeresi. A hamis fo
galmak, melyeket táplálnak, magukon a 
tőzséren megboszulják magukat, igen 
rajta, a ki üzletének folytatásához külö
nösen a fővárosban sokkal nagyobb 
összegeket eredménynyel felhasználhatna 
s felhasználnia kellene, mint a kis fü- 
szerkereskedö, vagy iparos. De mit 
használ ez. A  tévhitet nem lehet kiirtani

s miután nincsen fórum, a mely ezen 
tévedést helyreigazíthatná, a dolog a 
réginél marad s egy ember sem törődik 
az ö osztályával, a mely sokkal jobban 
érdemelné a támogatást, mint mások a 
hozzá hasonló rangban.

És azért a dohánytözsérek egymásra 
vannak utalva és egymást kell segíteni, 
miután azt más nem teszi. A mint meg
mutattuk, hogy ők a keresetkepesség, 
mint vagyonosság tekintetében meg mindig 
kepesek kis megtakarításokat elviselni, 
vagy azokat a többlet jövedelemből pó
tolni, hogy ha abban a helyzetbe jutnak, 
üzletüket megnagyobbitatni.

Hgy hitelintezetnek, illetőleg egy 
takarekszövetkezetnek megalapítását a 
tözserek között s azok erdekeben oly 
fontosnak es sürgősnek tartjuk, hogy azt 
olvasóinknak elegge ajánlani nem tudjuk.

A mint mi azonban a viszonyokat 
ismerjük, csak kevesek akadhatnak, a kik 
ezt kezdeményezni fogjak, ennélfogva az 
ügy erdekeben a legközelebbi időben a 
kis dohánytözsérekhez felhívást fogunk 
ezen dolog megbeszélése vegett intézni. 
És azt reméljük, hogy ezáltal a kis do
hánytözsérek nagy részének alkalmat 
szolgáltatunk véleményünket nyilvánítani 
és a takarék s elölegezesi szövetkezet
nek megalapítását előbbre vinni.

E mellett kérjük mindama tisztelt 
olvasóinkat, a kik az ügy iránt annyiban 
érdeklődnek, a mennyiben abba tényleg 
befolyni akarnak, velünk elhatározásukat 
közölni szíveskedjenek. Továbbá a dolog 
sürgős keresztülvitele szempontjából kívá
natos volna, hogy ha annak megbeszélése 
alkalmával az arra vonatkozó megfontolt 
módozatok rendelkezésre állanának.

Miután az eszme nem uj és a dohány- 
tözserek nagyobb részé már többször 
ezzel foglalkozott, nagyon ertekes anyag 
volna, a mely a gyülekezetnek rendel- 
kezesére állana, hogy ha ezt a tisztelt 
óhajtók s érdeklődök a gyülekezetnek 
bemutatnák.

És most ismételten, hihetőleg kilátással 
az ügy erdekeben szót emelünk, a mely 
összeseket s mindnyájukat közelebbről 
érinti. Nem akarjuk a mondottakat isme
telni, hanem mindama józan gondolkozó, 
hivatásukhoz testtel es leiekkel ragasz
kodó dohánytözserekhez ama kérelemmel 
fordulunk, ne meltóztassek az ügyeket 
felületesen vagy épen pessimistikusan te- 
tinteni s mindent elkövetni, hogy egyszer 
valahára az első lépes megtétessék, a 
mely eredményre vezet. Bennünket nem 
érhet az a szemrehányás, hogy e lapok 
utján oly eszme lett propagálva, a mely 
nem kizárólag a dohánytözsérek javát 
czélozta volna, a mely keresztülvihető
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nem lenne. És így van ez a jelenleg fel
vetett eszmével, egész terjedelmében. 
Nem magán érdek, nem kereskedelmi 
okok, nem az a kilátás, hogy az abban 
resztvevők saját, érdeküket érvényesítik, 
nem vezethet senkit az ügy érdekében 
közreműködni.

Egyes-egyedül csak a szükségnek meg- 
felelőleg, egyes-egyedül csak a tözserek 
erkölcsi s anyagi jólétének fejlesztése 
lehet a czel, melyet sajtó utján s remel- 
hetöleg sok kitűnő, belátással biró derék 
férfinak tevékenységevei akarják elő
mozdítani.

Remélhetőleg nem csalódtunk, hogy 
ha a legközelebbi jövőben a dohány- 
tőzsérek által s nekik szóló pénzintézet 
érdekében harczolunk s eredmenyteljesen 
közreműködünk azon minta szerint, a 
mely szemünk előtt lebeg.

2.1928. sz. v.
1 8 9 9 .

Ajánlati hirdetmény.
A  szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az el
halálozás folytán üresedésbe jött rohonczi do
hány nagyáruda kezelésének betöltése czéljából 
aluhrt in. kir. pénzügyigazgatóságnál folyó 1899. 
évi augusztus hó 21-én délelőtt 10 órakor Írás
beli ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni.

Az Írásbeli ajánlatok 1899. évi augusztus 20-án 
déli 12 óráig a in. kir. pénzügyigazgatóság fő
nökénél közvetlen vagy posta utján nyújtandók be.

Az ajánlat tárgyát csak is a dohányforgalom 
után járó tőzsdij fogja képezni.

A  jogosítvány elnyerésére annak lesz kilátása, 
ki erre alkalmasnak ialáltatik és aki a százalékok
ban kifejezendő legkisebb tőzsdijt követeli, 
mindazon által az államkincstár fentartja ma
gának azt a jogot, hogy a versenyzők között 
szabadon választhas-on, miért is egyik ajánlat
tevő sem támaszthat igényt azért, mert olcsóbb 
ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány nagyárus, ki egyszersmind 
a váltó és bélyeg űrlapok elárusitását is l 2/4°/0 
tőzsdijt mellett eszközölte, a nagyáruda kezelé
séért a közönséges anyagnak nagyban eladása 
után 10%* azaz: Tiz százalék tözsdijat élvezett.

A  dohány nagyáruda, rnelylyel kisárulási jog 
is van összekötve 1898. év nyers forgalma a 
hozzáutalt 38 dohány kisárus után 16825 fit, 
fogyasztók részére kicsinybeni eladás utáni for
galma 1390 frt, összesen tehát 18215 ír t ; a 
nagyáruda kezelésével bélyeg és váltó űrlapok 
eladásának kötelezettsége 3 %  eladási jutalék 
élvezete mellett volt egybekötve.

Az összes dohány anyag a győri dohányáru 
raktárból lesz beszerzendő, még pedig oly ki
jelentéssel, hogy az anyag készlet szállítására 
szolgáló tartályokat a vállalkozó a megállapított 
eladási árak megtérítése mellett köteles átvenni.

A nagyárus a nélkül, hogy neki az árulásra 
beszerzett dohánygyártmányok összegétől járó 
százalékot tőzsdijon, illetőleg a szállítási es egyéb 
kezelési kiadások levonása után fen maradó tiszta 
jövedelmen kívül egyéb jövedelem biztosittatnék, 
köteles a dohánygyártmányok eladására vonat
kozó szabályok 44. $-ában részletezett üzleti 
könyveket kifogástalanul vezetni. Ugyanazért az 
államkincstár a nagyárudánál egyéb jövedel
met, avagy a vevseny tárgyalás alapjául szol
gáló forgalom változatlan fentartását nem biz
tosítja és e czimen, avagy bármi más okból és 
tőzsbér emelésre irányult kérelem feltétlenül el 
lóg utasiltatni, nemkülönben bárminemű kár- 
pó'lási igények figyelmen kívül fognak hagyatni.

Köteles leend vállalkozó a dohány nagyárudát 
megelőzőleg a fogyasztási viszonyoknak 8 napi 
tartalék készletet 500 frt értékben beszerezni és 
folyton érintetlen teljességében fentartani, ezen 
kívül a napi szükségletet igényelte anyag kész
letet is beszerezni és raktáron tartani.

A dohány nagyáruda és az ezzel kapcsolatos 
kislőzsde Rohonczon tökéletes száraz bolti és 
raktári helyiségben személyesen kezelendő.
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A pályázók kötelesek bánatpénz fejében fent 
kijelölt csonkilbatlan dohány készlet érték ös
szegének megfelelő 10°/0, azaz: (169 Irt) Egy- 
százhatvankilencz forint a szombathelyi kir. adó
hivatalnál készpénzben, avagy óvadék képen érték
papírokban, melyek azonban 20°/.. levonása mel
letti értékben fogadtatnak el, pénzügyi letétbe 
helyezni, az arról szóló eredeti nyugtát 1899 
évi augusztus hó 20-án déli 12 óráig benyúj
tandó 50 kros bélyeggel ellátott lepecsételt és 
sajátkezüleg aláirt ajánlatokhoz mellékelni, az 
ajánlatot pedig a következő czim a la tt:

„Ajánlat a Rohonczon megüresedett dohány 
nagyáruda kezelésének elnyerése iránt" a szom
bathelyi m. kir. pénzügy igazgatóság főnőkének 
saját kezéhez benyújtani, avagy beküldeni. Az 
ajánlatba a követelésbe vett kezelési dij %-ban 
számmal és betűkkel tisztán kifejezendő és az 
ajánlathoz egyuttal a magyar államporságot, 
nagykorúságot igazoló hatóságilag kiál'itott er- 
erkölcsi és vagyoni bizonyítvány is csatolandó.

Olyan ajánlatok, melyek ezen rendelkezések
nek meg nem felelnek, avagy más pályázónak 
ajánlatára hivatkoznak, valamint azok is, melyek 
határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén az el
késve benyújtottak, nemkülönben az utó-aján
latok figyelembe vétetni nem fognak.

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
akik a polgári törvények szerint terhes szerződés 
kötésre nem képesek, továbbá azok, kik vala
mely bűntény, csempészet vagy másnemű jöve
déki kihágás miatt jogérvényesen elitéltettek, 
avagy azok, akik a m. kir. pénzügyigazgatóság 
által esyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak ta
láltatnak.

Nemkülönben kizarvák a ver.'enyzés alól azok 
is, kik nem laknak állandóan Rohonczon.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika a do
hány nagyáruda átadása után jutna a kir. pénz
ügyigazgat óság tudomására, az eladási engedély 
azonnal be fog vonatni.

A pályázók pánatpénze, minthogy az ajánlatok 
a nagyméltóságu m. k. pénzügyminisztériumhoz 
terjesztendők fel határozat hozatal végett, csakis 
a magas határozatnak leérkezése után fog az il
letőknek kiutaltatni, illetve az elfogadott aján
lat tevő bánatpénze a csonkithatlan készlet be
szerzéséig visszatartatni. Ha azonban a vállal
kozó a dohány nagyárudát az átvételre kitűzött 
határnapon át nem veszi, vagy később ajánlatá
tól vissza lépne, bánatpénzét elveszti és áruda 
kezelésének czéljából újabb pályázat fog nyittatni.

Ügyben a dohánygyártmányok eladására, s az 
áruda felmondására vonatkozó és ezen kir. pénz- 
ügyigazgatóságnál megtekinthető szabályok mér
vadók. Szombathelyen, 1899. évi julius hó 20-án.

M. k. pénzügyigazgatóság.
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Árlejtés.
A székesfehérvári ni. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Fejér 
megyében fekvő Sárbogárd nagy községben üre
sedésbe jött m. kir. dohány nagyárudának be
töltése czéljából ezen m. kir. pénzügyigazgató
ságnál 1899. szeptember 14-én d. e. 11 órakor 
írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

A  nagyáruda, mely köteles egyszersmind a 
bélyeg és váltó űrlapok árulását is 1 */a% tőzsdij 
mellett eszközölni, azon versenyzőnek adományoz- 
tátik, ki erre alkalmasnak találtatik, és a ki száza
lékokban kifejezendő legkisebb tőzsdijt követeli.

Ezen dohány nagyáruda tartozik doliányanyag 
készletét a budai m. kir. dotiány raktárból, bé
lyeg és váltó űrlap készletét pedig a sárbogárdi 
ni. kir. adóhivatalnál beszerezni.

Dohány nagyárudának 1898. évi forgalma volt 
dohánybani eladásában 51059 frt, a saját do
hány kisáruda kicsinybeni dohány eladásában 
4082 frt, a bélyegjegyekben és bélyegzett váltó 
űrlapokon 3790 frt, az eddigi vállalkozó emlí
tett dohány forgalom után (2) két % dőzsdijat 
élvezett.

A kincstár azon nem kezeskedik az ezen nagy
áruda versenytárgyalásának alapul szolgáló for
galom változatlan fentartásáért és azért ugyan
azon okból a tőz dij utólagos felemelése meg 
nem engedtetik, sem akármi nemű kártalanítási 
igény<»k tekintetbe nem vétetnek.

Csak a dohány forgalom ulán járó tőzsdij ké
pezi az ajánlat tárgyát.

A nngyárudai bizományos köteles csonkithat
lan dohánykészlet fejében folyton 2000 frt ér
tékű dohányanyagot, és azon kívül még a for
galmi viszonyokhoz képest n kir. pénzügyigaz
gatóság állal meghatározott és legalább 14 napi 
szükségletnek megfelelő 3500 frt értékű dohány- 
anyag mennyiséget mindenkor készletben tartani.

A mennyiben a dohány nagyárus az árulási 
helyiségben folyton csonkiltntlanul tartandó do
hányanyag készletét kézpénzben megfizetni nem 
szándékoznék, ezen nagyárudánnk oly állandó 
hitel engedtetik meg, mely szabályszerű módon 
egy ugyanazon érték összegben nyújtandó biz
tosíték által biztosítandó.

Ezen hitel magassága a csonkithatlan tartalék 
készlet érték összegét meg nem haladhatja.

A hitel fejében kiszolgáltatandó és csonkit- 
hatatlanul tartandó készletet képező dohány anya
gok mennyisége után 2000 Irinyi biztosíték 
még dohányárudat üzlet átvétele előtt és a jelen 
versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat elfogadá
sának értesítése napjától számítva két hét alatt 
nyújtandó. Ezen biztosíték nyújtható: A. kész
pénz letétele, vagy B. a kormány áltiil oiztosi- 
t< kra alkalmasnak nyilvánítón és a tőzsdén jegy
zett értékpapírok lekötése által. A nyújtott biz
tosítékon kívül a hitelezendő összegről kötelez
vény állítandó ki. és kir. pénzügy igazgatóságnál 
benyújtandó.

Pályázni kívánók tartoznak 50 kr bélyeggel, 
és a fent kijelölt megtámadhat lan dohány anyag 
készlet értéköss/egének megfelelő 10°/. azaz két
száz forint bánatpénzzel, vagy ezen összegnek 
valamely m. kir. adóhivatalnál letételét igazoló 
nyugtával ellátott Írásbeli ajánlatokat folyó évi 

| szeptember 14-én délelőtt 10 óráig a székes- 
fehérvári m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél 
benyújtani.

Az ajánlathoz csatolandó még az erkölcsi, 
j vagyoni és a nagykoruságot igazoló bizonyít

vány is.
A  kitűzött határidő után, vagy a megjelölt 

kellékek hiányával beérkezett ajánlatok nem 
vétetnek figyelembe. Egyenlő összegű ajánlatok
ra nézve a kir. pénzügy igazgatóság magának a 
választási jogot fenntartja. A  tárgyalás befejezése 
után a legkedvezőbb ajánló bánatpénze vissza- 
tartatik mindaddig, mig a nagyárus üzletét a 
fent megjelölt dohány készlettel el nem látja, a 
többi versenyzőnek pánatpénze a tárgyalás után 
azonnal visszaadatik.

A nagyárus köteles az árudát folyó évi ok
tóber 1-én megnyitni és azon időre magát a 
fent említett dohányanyag készlettel, valamint 
az árulásra alkalmas bolti helyiséggel ellátni.

Egyebekben a dohány gyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok mérvadók és ezek a m. 
kir. pénzügy igazgatóság, pénzügyőri biztosság, 
vagy pénzügyőri szakasznál megtekint helök.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE“
<ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N 1 I A L T .  Ein Spar- und Vorschuss-Véréin. —  Vermischtes. — Annoncen.

Ein Spar- und Vorschussverein.
Schon öfter habén wir die Idee zűr 

Krrichtung eines Spar- und Vorschuss- 
vereines angeregt, ohne, dass die Ange- 
logenheit realisirt werden konnte. Theils 
stand dér Creirung eines solehen Vereines 
die Indolenz eines grossen Theiles dér 
Kleintrafikanten irn Wege, theils hatten 
wir eingesehen, dass die vermögliche 
Klasse unter den Verschleissern, wie dies 
nur natürlich ist, sich ablehnend verhielt 
und da die Krrichtung eines solehen 
Vereines auch von solcher Seite gelördert 
werden muss, die ihre Antheilscheine als 
hlosse Anlagspapiere betrachten, oder dem 
tíerufe den sie angehören, nützlich zu 
werden wünschen, so blieb die Konsli- 
luirung bisher ein frommer Wunsch, dér 
gleichwohl von dem grössten Theil dér 
Verschleisser nicht aufgegeben wurde.

Viele Jahre sind dahingeschwunden, 
dass wir zum erstenmale dicse Idee an
geregt. und dass wir auch schon damals 
die Schwierigkeiten betonten, welche die 
Sache behindern; alléin seither vvuchs 
die Nothwendigkeit zűr Begründung eines 
derartigen Verbandes immer rnehr, und 
heule, wo wir diese Angelegenheit aber- 
ínals besprechen, stehen wir vor Thal- 
sachen, welche die Angelegenheit als un- 
aufschiebbar erscheinen lassen.

Jeder aufmerksame Beobachter dér 
herrschonden Verhílltnisse kann es tftg- 
Jicli wahrnehmen, wie sehr allé ítrmeren 
und Mittelklassen bestrebt sind, theils föl
dié Gegenwart, theils für die Zukunft 
ihre materiellen Sorgen zu lindern. In dér 
That sind in den letzten Jahren eine 
Menge kleinerer Geldinstitute entstanden, 
die mehr oder weniger auf Gewinn ihrer 
Grtlnder aulgebaut sind, die aber gleich
wohl insoferne segensreich wirken, als 
die Armutli nicht mit Sorgen zu kílmpfen 
hat, wenn cin Zinsquartal heranrtlckt, 
oder wenn irgend eine nothwendige In- 
vestition für das Geschílftchen Geld erl'or- 
derlich maciit. Und da es Jedem von 
selbst einleuchtet, dass sowolil in Hinsicht 
dér Ersparnis, wie auch in dér dér Rück- 
zaldung eines Darlehens, die allwöchent- 
liche Ratenzahlung von einer Krone pro 
Antheil, selbst den ilrmsten Menschen 
möglich isi, so prosperiren auch allé 
diese kleinen Inslitute in einer ott über- 
raschender Wcise. Daliéi- koraint es auch, 
dass die kleinen Gewerbsleute und Hftndler, 
die schwere Zeit dér Noth heutc mindéi- 
lühlen, als in jener Zeil, wo dér Erwerb 
ein leichlerer war. Maii isi sich dcssen 
kaum hewusst, dass mán spart, ob mán 
Schulden kontrahirt dió unbedingl. kon- 
Irahirt werden rnüssen, oder ob mán 
dieselben rückbczahlt. Delin um Ende ist 
doch solch cinem kleinen Gesehílltsmann 
mit einer Sumrne von 100— 200 oder 
;I00 Gulden ausreichend geholfen und 
was dérén Bückzahlung betrifft, so voll- 
zieht sich dieselbe, wie gesagl, unler allén 
Umstftnden leicht.

Sind nun derartige Institutionen lüi-

die ftrmere Volksklasse, wie mán sieht,
! ein wahrer Segen, um wieviel mehr dórt,
! wo ein kleiner Geschftftsmann sein Ein- 

kommen, ohne Rücksicht auf dessen Höhe, 
i|uasi sicher besitzl. Denn gébén wir 
auch zu, dass die Kleintrafikanten leider 
nur sehr wenig Geld zu verdienen im 
Standé sind, so rnüssen wir anderseits 
eingestehen, dass dieselben das Wenige 
was sie verdienen, immerhin sicherer 
erwerben, als welcher Berufsti-ager immer. 
Für ein Geldinstitut, das heisst, für die 
Sieherheit des dabei in Betracht kommen- 
den Kapilals ist das aber die llauptsache. 
In wenigen Worten gesagt heisst das, 
dass ein solcher Véréin prosperiren muss, 
dass er sowohl den Einlegern, wie den 
Kreditnehmern Sieherheit genug bietet und 
die 1 löhe des Perzentsatzes für die 
Letzteren ein weit massigerer sein kann, 
als in allén iibrigen Instiluten. Für die 
Errichlung eines solehen Geldinstilutes 
spricht aber auch dér Umstand, wonach 
gerade die Trafikanten-Branche es ist, 
welche mit Fug und Reclit einen Kredit 
in Anspruch zu nehmen vollstandig be- 
rechtigt ist und zwar weit mehr als 
jede andere Branche, welche die kleinen 
Krcdit-Institute frequentirt. Mán weiss, 

j dass dér Trafikant dermalen nur mit 
Baarvermögen zu arbeiten im Standé ist, ; 
zumat er weder Tabak und Zigarren, 
noch Brief- oder Stempelmarken, noch 
Rauchrequisiten auf Kredit kauft oder 
kaufen könnte. Die Sumrne, mit welcher 
ein Trafikant arbeitet, und ware sie noch 
so kiéin, ist sein Eigenthum. Das will 
sehr viel sagen und zwar schon deshalb, 
weit keine andere Branche dies von sich 
sagen kann, ja, wir gehen noch weiter 
und sind so skeptisch anzunehmen, dass 
es kleine Geschüftsleute gébén mag, die 
in schlechten Zeiten, wie die letzten Jahre 
es waren, einzig und alléin mit ihren 
Kredit gearbeitet habén.

Schlimrn ist es, dass wir es sagen 
rnüssen, alléin bei Erörterung solch wich- 
tiger Fragen, wie diese es ist, darf gar 
nichts verschwiegon werden. Und da sagen 
wir ganz auli-ichtig, dass mán unbegreif- 
licherweise gerade den Tabak-Trafikanten 
bei Gewtlhrung eines Kredites anr miss- 
trauischesten behandelt. In Unkeuntniss 
dér Sachlage urlheilt jeder hiezu Beru- 
feue, dass das Tralik-Geschilfl. kein solches 
ist, welches irgendwie Geld nöthig hlltte 
um es zu Iillíren. Mán vermeiül, dass dér 
Tralikanl seine paar hundert Zigarren 
kauft und verkauft und sieht in ihm 
cinen Geschaftsmann, dér weder Geld 
braueht, noch solches verdient. Die fal- 
schen Begrilíe, die maii hierüber hat, 
rílchen sich eben an den Trafikanten 
selbst. an ihn, dér zu seinem Geschílfts- 
betriebe, namentlich in dér Hauptstadt, 
weit grössere Sumrnen mit Erfolg ver- 
wenden könnte und müsste, als dér kleine 
Spezereihilndler oder Industrielle. Doch 
was nülzl. das. Dér falsche Glaube ist 
eben nicht auszuroden und da es auch 
kein Fórum gibt, von welchein herab I

diesem Irrthum begegnet. werden könnte, 
so blieb bisher die Sache beim Altén und 
kein Mensch kümmert sich um eine Be- 
rufsklasse, welche unterstützungswürdiger 
wftre, als jede andere, in ihrem Rangé 
gleichgeartete.

Und darum sind die Trafikanten auf 
einander angewiesen und darum rnüssen 
sie sich selber helfen, nachdem kein an- 
derer es thut. Wie wir gezeigt habén, 
sind sie in Hinsicht ihrer Erwerbsfíihigkeit, 
sowie ihrer Vermögenslage noch immer 
irn Standé, sich kleine Ersparnisse auf- 
zuerlegen, oder dieselben aus dem Mehr- 
ertrilgnisse ihres Einkommens zu ziehen, 
wenn sie ihr Geschílft zu vergrössern in 
die Lage kommen. Die Begründung eines 
Kredit-lnstitutes, heziehungsweise eines 
Sparvereines unter den Trafikanten und 
für diese, haltén wir fül- so wichtig und 
dringend, dass wir dieselbe nicht genug 
warm unseren Lesem empfehlen körmén. 
Wie jedoch die Verhaltnisse, die wir 
gründlich kennen, hegen, dürfte es nur 
sehr Wenige gébén, welche hiezu die 
Initiative ergreifen werden, weshalb wir, 
beliufs Förderung dér Sache, schon in 
allernachster Zeit an einen Theil dér 
Kleintrafikanten die Einladung zu einer 
Besprechung in diesel- Angelegenheit er- 
gehen lassen werden. W ir wollen hoffen, 
dadurch, dass wir einen nahmhaften Theil 
dér Kleintrafikanten Gelegenheit gébén, 
ihre Meinung hierüber zu ftussern, die 
Begründung eines Spar- und Vorschuss- 
vereines dér endlichen Creirung naher zu 
bringen.

Inzwischen ersuchen wir all jene unsere 
geschíltzten Lesei-, welche sich für die 
Sache insoferne interessiren, als sie in 
derselben aktív eingreifen wollen, uns 
ihre Willensmeinung bekannt zu gébén. 
Ferner wftre es behufs rascher Dureh- 
führung wünschenswerth, wenn die Art 
und Weise dér Durchführung bereits als 
reiflich erwogene Antrílge bei Gelegenheit 
dér Besprechung des Gegenstandes vor- 
liegen würden. Nádidéin die Idee nicht 
neu zu nennen ist, eine grössere Anzalil 
dér Trafikanten sich übrigens auch mit 
derselben des Öfteren befasst hat, wftre 
es ein werthvolles Matériái, das dér ge- 
planten Versammlung zűr Verfügung 
standé, wenn die geschfttzten Lesei- und 
Interessenten des Projektes, dér Ver
sammlung vorlcgen würde.

Und nun hatten wir wieder einmal, 
diesmal hoffentlich mit dér Aussicht allent- 
halben Verstftndnis für die Angelegenheit 
zu begegnen, jenem Gegenstaud das Wort 
geredet, dér Allén und Jedem so nahe 
geht. W ir wollen das Gesagte nicht re- 
kapituliren, sondern wir wenden uns an 
allé ernstdenkenden, fül- ihren Beruf mit 
Leib und Seele eintretenden Trafikanten 
mit dem Ersuchen, nicht oberflftchlich 
oder gar pessimistisch die Angelegenheit 
zu betrachten und alles daran zu wenden, 
damit endlich dér erste Scliritt gethan 
werde, welcher zum Erfolge führt. Wir 
sind vor dem Vorwurf gefeit, <lass in diesen
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Blattern, jeinals eine Iclee propagirt wurde, 
die nicht ausschliesslich das Wohl dér 
Verschleisser bezweckt híltte, die nicht 
vollstílndig durehführbar ware. Und so 
isi es auch mit dér vorliegenden Idee, in 
ihrem ganzen Uml'ange. Nicht Privat- 
interesse, niclit geschaftsmassige Grílnde, 
nicht die Aussicht, dass die dabei Be- 
theiligten ihr eigenes Interessé verfechten, 
vvird und könnte Jemanden leiten, seine 
Thatigkeit dér Angelegenheit zuzuwenden. 
Einzig und alléin dér dringenden Noth- 
uendigkeit entspringend, einzig und alléin 
das moraiische und rnaterielle Wohl dér 
Trafikanten zu fördern kann dér Zweck 
sein, den wir publizistisch und hoffentlich 
viele tüchtige, einsichtsvolle bravó Manner 
durch ihre Thatigkeit fördern. Hoffentlich 
habén wir uns nicht gettiuscht, wenn 
wir schon in allernachster Zukunft ein,

von und für Trafikanten wirkeiuleo Geld- 
institut erstehen und erspriesslich wirken 
sehen, genau nach nach jenem Mustéi*, 
wie es unserem geisligen Auge vorschwebt.

Vermischtes
Die neuen Fünf-Kronenstücke. Mii. den neuen 

Kronenbanknoton werden aucli die neuen 
silbernen Fünf-Kronenstücke in den Verkehr 
gebracht werden. Zunilchst werden 61* Millionen 
Kronen diesel* Mün/.en iiergestellt, wovon auf 
Oesterreieh 448 Millionen Kronen und auf 
IJngarn 19*2 Millionen Kronen ontfallen. Die 
neuen Fünf-Kronenstücke werden, so wie die 
Silbergulden, 900 lein gép üg‘ , l,rn dérén Grösse 
und Gewicbt gégénkből* Fiiní* einzelnen 895 lein 
geprugten Ein-Kronensticken */.u reduziren, 
wenngleich sie cinen nur minimál höheien 
Feingehalt an Silber enthalten. Die Fünf- 
Kronenstücke werden etwas grösser als die 
Ein-Guldenstücke, iedoch kleiner als die Fünf- 
Francsstücke sein. Ans cinem Kilogramm Münz- |

silber werden 4*151 a Fünf-Kronenstücke mit einem 
Roligewichte von 24 Gramm per Stück ausge- 
brachl. So nach werden aus cinem Kilogramm 
Münzsilber 208*399 Kronen, beziehungsweise 
aus einem Kilogr. Feinsilber 231.48148 ,,|m foino 
Kronen in Fnnl'-Kronenstücken gepríigt. Auf 
Grund des Gesel/.es von 2. August 1892 werden 
die seit doni 16. Mai 1893 zűr Ausgabe gelangh n 
Ein-Kronenslücke 835 lein gepríigt, so du-s 
aus einem Kilogramm Münzsilber 200 Stück, 
beziehungswoDo aus einem Kilogramm Fein- 
silber 239-52096 solcbe Mün/.en ausgebracbl. 
werden. Daliéi* werden aus einem Kilogr. Fein- 
silber um 803948 Kronen mehr in Ein-Kronen- 
stücken als in Fünf-Kronenslücken gepiügi, 
das heist die aus cinem Kilogramm Feinsilb- r 
ausgebrachten 231*48148 Kronen in Füri 
Kronenslücken weisen um 803*948 Heller mehr 
inneren S Iberwerth auf als die 239.52096 Ein- 
Kronenslücke. so dass sioh auf jede Krone im 
Fünf-Kronenstück reehnungsmássig ein Melir- 
wertli von fást 3 47 Hellern ergiebt.

Ililfsredakteur : Fordinand Haltai.
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p o j f l T z i  f l ». és t á r s a
cs. kir. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőségieknek elismert gyufa-gyártmányaikat ás pedig úgy kén es - ,  mint különösen sza lo n -g y u fá jo k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek Örvendenek, főleg a 

M illennium -gyufa,
M agyar korona-svédgyufa,
Magyar honvéd-szobor-gyű fa,
K rokod il-gyufa  és
Magyar Im peria l-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül D en tsch -L an d sb erg b e  intézni A legolcsóbb árléleleket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  B udapest és k ö zve tlen  k ö rn y é k e  ré s z é re  V I I . ,  R o m b a c h - u t c z a  8 .  s z ,

a.att van raktárunk. POJATZI FL. Ó S  TÁRSA
D EU TS C H  LA N D S B E R G B E N  (G ra z  m e lle t t ) .

m á z o t t
g y á r a

„R E  G R IF F O N "  -  -  -
-  -  -  „LiE SUBLi IM E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische
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Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraíiken!

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