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miniszteri rendeletek, penzügyigazgatósági
meghagyásokat, de nem méltatnak figye
lemre olyan kívánságot, mely esetleg
A z összes pénzügyőri biztosságok ki
szigorú rendet eredményezne. Ö rökké
küldtek közegeiket a. főváros különböző
trafikjaiba, hogy ott e g y szabályrende mindig csak a trafikos az. ki e rendet
lenségek halmazában kárt szenved. Ha
let t felmutassanak, m elyet minden eláru
más nem is történik csak kényszerítik,
sítónak el kell olvasni es tudomásul
mindenfele reklamátiók, kegyelm i kérvévenni. Van valami uj szabályrendelet?
Mi nem tudunk felőle es kételkedünk is nyeh benyújtására, hogy jo g a it m egvédje,
már elég szomorú képet nyújtja e zava
ebben. Már azért is ki kell fejeznünk
kételyünket, mert lehetetlennek tartjuk roknak.
azt, hogy uj szabályrendeleteket adjanak
Tekintettel kellene lenni arra, hogy a
ki, mig a régit vissza nem vonták. És a trafik csak egy üzlet, m eg pedig olyan,
régi m eg fenn á l l !
melyben a vele foglalkozó szorgalmával
és fáradságával alig keres m eg annyit,
El kell mondanunk itt e g y kis adomát,
mint e g y napszámos. M iért nehezítik m eg
mely teljesen azonos az említett dologgal.
Egyszer azt kérdeztek e g y költőtől, hogy j tehát mindig jobban szegényeknek a ke
nyeret? Nem eleg, hogy megtartja mind
mit ir jelen leg ?
,,Egy uj F au stot", felel a költő. ,,És ama szabályokat, m elyeket az árusítás
követel, m eg olyanoknak is engedjen,
minek az uj Faust, mikor a regi még
melyek nem léteznek.
elég j o “ , viszon/á a kérdező?
Minek kellenek uj szabályrendeletek,
A z már bizonyos, hogy a rendetlen
ségnek nem lesz v e g e Van e g y miniszteri
mikor m ég a regi is eleg jó !
rendelet, mely alig négyéves es melyet
D e nem tudjuk biztosan, nem-e a régi
pontról-pontra híven kellene követni es
szabályrendeleteket akarják csak felfris
éz meg sem történik. E rendelet szabá
síteni az eladók emlékezetében. Minden
lyokat állított Tel a
trafikengedelyek
esetre csudálkozunk, hogy ezeket ilyen
formán körözik. Vájjon mit tartalmazhat kiadására nézve es mégis adnak ki enge
újat a regi szabályrendelet, hogy szük
délyeket oly helyekre, m elyekre a sza
ségesnek tartják azt az elárusítókkal
bályok nem alkalmazhatók.
újra megismertetni.
E rendelet szabályoka tartalmaz arra
Ú g y halljuk, hogy a dohányárusokkal
nézve, hogy mely trafiknak kell e g y es
melyiknek két százalékot fizetni es m elyik
azon rendeletet közöltek, hogy az osz
tálysorsjegyeket csak azon trafikosok
nek szabad mellékczikkeket is árusítani.
A helyett, hogy e szabályok szerint já r 
árusíthatják, kik két százalék bért fizet
nának el, kiadnak uj rendeleteket melyek
nek és ezen sorsjegyek árusítása két
százalék bérfizetésre kötelezne. Ez volna meghazudtolják a regieket. Ez nevetséges
tehát a legújabb rendeletben, mely ha es szomorú
körülmény egyszersmind.
létesül, akkor a legnagyobb képtelenség,
Igazán kétségbeejtő helyzet, term észete
sen csak azokra nézve, kiknek m eg van
a mit csak elgondolhatunk. Tehát e sors
je g y e k eladása, mely úgy sem hajt sok
a ketes szerencséjük a dohánytermékek
hasznot, m eg egyszázalékos adó emelest
eladásával foglalkozni.
vonna maga után a dohánytermékek után.
Különben már a mód is nagyon külö
M iért? Ha tehát e g y dohányárus a sors nös, m elylyel e rendeleteket az elárusí
je g y e k elárusitásával keresett évente 100 tóknak tudomására hozzák. Jön a pénz
forintot, fizessen most 120 frtot vagy meg
ügyőr, előmutat e g y iratot, hogy olvassák
többet bertöbletet. Nem érthetjük, hogy
el es Írják alá. L egtöb b esetben vagy
mi ad okot e nemű intézkedésre, habár nincs ott olyan személy, ki a rendelet
tartalmát rendesen m egértene, v a gy nincs
az illetékes körök egész jól tudják, hogy
otthon, va g y pedig a trafikomé, vagy
a dohányárusok e terheket nem bírják
elviselni. D e eltekintve teljesen a jo g o s
helyettese annyira elvan foglalva a vevő k 
vagy jogtalanságtól, egész tisztelettel : kel, hogy erre nem érnék rá. A z azonban,
kérdezzük, hogy az 189fi-ik évben kelt ki a rendeletet hozza, nem akar várni
miniszteri rendelet hatályon kívül van-e,
és igy kénytelen a trafikos, v a gy trafivagy meg fenn áll ?
kosnő oly rendeletet aláírni, melynek
E rendelet egész határozottan kimondja, tartalmát nem ismeri. O ly körülmény ez,
hogy a trafikhoz tartozó dolgok es azon mely rendkívül sok kellem etlenséget okoz
kívül a sorsjegyek, igervenyek oly trafi
hat. Mi sem vagyunk azon helyzetben,
kokban is árusíthatók, m elyek csak egyhogy a szóban forgó
ujrendeletekről
százalék bért fizetnek.
bővebben szólhatnánk. Csak több trafikos
Már e g y régebbi czikkünkben hangoz
részéről hallottuk azt emlegetni. D e m ég
tat uk, hogy szükséges volna e g y könyv
e g y sem tudta pontosan e rendelet tar
nek a kiadása, mely tartalmazná az összes
talmát visszaadni, csak homályos sejtel

Folytonos rendetlenség.
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mük van arról, hogy miről van benne
szó. Mi ezen nem is csodálkozunk. Miért
legyen épen ez alkalommal rend, mint
az kívánható sót követelhető vo’na?
Minek nyomtatnának ily nemű rende
letből, mely után minden
trafikosnak
igazodni kell néhány ezer példányt, hogy
mindegyik megismerje tartalmát?
E lég talán az, hogy a pénzügyőr az
olvasatlan, de százak által aláirt rende
letet haza v ig y e ? Folytonos rendetlenség
a czime e c/ikknek, melyet sajnos min
den számiján folytathatnánk.
A dohány monopólium felvirágzásához
vezet ez talán? Nem hisszük!

A kistrafikosok egyesülete
(Levél a szerkesztőhöz.)

Mélyen tisztelt szerkesztő u r !
Már sokszor felvetette Ön azon eszmét, hogy
jó volna a kistrafikosokat egy szerves testületté
egyesíteni. Hogy ez inai napig még nem sikerült,
bizonyára nem Ön az oka, azt elsősorban is
constatálom. A gondolat jó, kivihető, sőt hamar
elérhető, ha mi, kistrafikosok fáradságot veszünk
magunknak a dolgot egy kissé közeit bbről meghányni-velni. Mindaz, a mit tisztelt szerkesztő ur
ez ügyben már évek óta érvül felhozott, nagyon
helyes. Nekünk kistrafikosoknak valóságban hi
ányzik valamely eszköz, mely megóvna bennün
ket mindazon kellemetlenségektől, melyeknek
ki vagyunk téve. Majd a közönség, majd a hi
vatalos közegek nehezítik meg létünket és úgy
látszik, mintha bennünket valami kivételes és
az emberi társadalom körén kívül eső lények
nek tekintenének.
Es hogy miért van ez igy, annak Isten a
megmondhatója. Dolgozunk szorgalmasan, kora
reggeltől késő estig, kevés fizetésért, adókkal,
üzleti bérekkel túl vagyunk terhelve és polgári
kötelességeinknek ép úgy eleget teszünk, mint
az államnak bármely más polgára. Habár m ajd
nem mindenhol rövidséget szenvedünk és kivé
teleket tesznek, lm jogainkról van szó, mégsem
volna ez még a legrosszabb.
Még rosszabb ennél azon tény, hogy most
már kenyerünkről sem vagyunk sohasem bizto
sak, mert nem tudhatjuk, hogy melyik pillanat
ban vonják meg tőlünk az engedélyt, vagy va
lamely protektor kedvéért egy konkurenst he
lyeznek szomszédságunkba úgy, hogy kenyér
nélkül maradunk.
Szükséges volna ugyan, hogy e helyen felso
roljam azon számos visszaéléseket, melyek lét
jogunkat veszélyeztetik, de azok, kik e lapot
olvassák és dohányelátusitással foglalkoznak
úgyis tisztában vannak a helyzettel. Ez oknál
fogva csak általánosságban akarom vélem énye
met kifejezni, mely abban áll, hogy égető szük
ség volna az összes trafikosokat egy testületté
egyesíteni és meg vagyok róla győződve, hogy
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mihelyt ez léire jón, a trafikosok helyzete is
egészen meg fog változni és létezésük nem lesz
oly nehézségekkel összekötve, mint ez mai
napig van.
És végre is mi tart bennünket vissza, hogy
ne alakítsunk egy egyesületet. Nem volna ez
egyébh, mini az öszetartozóság kifejezése a
nyilvánosság véleményével szemben. És ép úgy,
mint bárhol csak az egyesült erő érvényesülhet.
És minden szégyen nélkül kimondhatjuk, hogy
mi egyenkint nagyon nehezen tudjuk jogainkat
megvédeni és érvényesíteni. Egyesülve pedig a
legcsekélyebb visszaélést is meg lehet szüntetni.
És épen ebben \olna főczélja a dohányárusok
egyesületének.
Azonban anyagi helyzetünk javulása egyesült
törekvéstől és cselekvéstől függ. E lapok már
régen felvetették a dohányárusok hitelszövet
kezetének kérdését, azonban minden következ
mény nélkül. Nagyon könnyen felfogható, hogy
miért nrtm lett sikere e felhívásnak, mert ily
nemű intézetet, mely egy egész osztályt képvisel,
isinél csak egyesült erő hozhat létre és nem
pedig egyesek. Mily szükséges volna nekünk,
kistrafikosoknak egy ilyen hitelintézet, mely kis
kamatia dolgozva, olcsó hitelt nyújtana mind
nyájunknak. Alig létezik oly szak, legyen a leg
csekélyebb is, melynek tagja nem kapna hitelt
a kisebb hitelintézetektől. Mi kislrafikosok, kik
nek készpénzen kell bevásárolnunk, ily hitelt
nem élvezünk és ép n e hitelintézeteknek nem
vagyunk elég hitelképesek és épen azért, mert
rólunk és üzletünkről hamis véleményünk van.
Számos okok volnának még, melyek a tra
fikosok egyesületének felállítása mellett szól
nának, de ezeket mind felsorolni czéltalan volna,
A ki nem dohányárus, azt úgy sem érdekli
szenvedéseink és aki e szakból való, az úgy is
tisztában van a helyzettel, melyben kenyerünk
veszélyeztetve van. De azok, kik ezt tudják és
segélykiáltásunkat értik, bizonyára meghallgat
ják végre egy öreg, tapasztalt trafikos szavait
és zászlót emelnek, melyen e szavak olvashatók:
„Egyesült eiövei.“
Úgy is sokáig voltunk tétlenek, sok ideig só
hajtoztunk segélyért az éghez, mely csak akkor
segít, ha önmagunkon segítünk. Tiszta óhajjal
é$ reménynyel itt nem lehet segíteni.
Mindenki akarná, mindenki mrg van erről
győződve ás még sem mozdul egy kéz sem.
így tartson ez őrökké? Elhatároztam, hogy én
leszek az első, ki e műnek el ő kövét leteszi.
És sz í had időmben élőszóval fogom társaimnak
és társnőimnek a felől véleményemet elmondani,
hogy mily szükséges reánk né ,ve egy egyesület
nek megalakítása
Nem akarok kifáradni, e bizonyára nehéz
munkában, csak azt kívánom, hogy engem e
munkámban támogassanak és nehogy talán még
megnehezítsék.

A HÚSOK

K Ö Z LÖ N Y E.

felemlítettük e dolgqt minden siker nélkül, de
azért nem hagy el bennünket a bátorság, ezt
niég egyszer megkísérelni, annál is inkább, mert
ezt egy becsületes, tevékeny és a dolog fontos
ságától áthatott férfiú kívánja, ki mindent el fog
követni, nem kételkedünk benne, a dolog létre
hozására. A sürgősséget ennek szükségtelen
hangoztatnunk, csak azt mondjuk : minél előbb,
annál jobb.
A szerkesztőség.

Vegyesek.
A magyar dohánykereskedelml részvénytársa
ság. 1900. év február hó 18. napján d. e.
9 órakor saját helyiségeiben (Budapest, V., Er
zsébet tér 15. szám alatt) rendes évi köz
gyűlését tartja. Napirend: 1. Az igazgatóság
jelentése az elmúlt évi működésről. 2. A felügyelőbizottság jelentése. 3. A múlt évi zárszámadá
sok megvizsgálása, a mérleg megállapítása s a
nyere ég felosztása iránti határozathozatal. 4. Az
igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére
megadandó felment vény iránti határozathoz.-tál.
5. Jelentés az újonnan kibocsátott 500.000 Irt
részvény kiállítása tárgyában, fi. 11-2.000 frt
névértékű részvény átiralása ügyében hozandó
határozathozatal. 7. Egy felügyelő-bizottsági
póttag megválasztása. Az alapszabályok 15. §-a
értelmében érlesittetnek a t. ez. részvényesek,
miszerint a részvényeknek a le nem járt szelvényekkel együtt való letéteményezése a társa! súgnál (V., Erzsóbet-tér 15. sz.) bezárólag folyó
I hó 13. napjáig eszközölhető. Mérlegszám la 1899.
| évi deczember 31-én. Vagyon: Irodai felszerelvények frt 50* — . Raktári felszerelvények frt
j 5-— . Olasz szállítási üzlet frt 591*25. Dohány
gyártmány frt 2500. — . Adósok frt 1,996.512*65.
Dohány 73.413*69.
Küld vények fi t 1567*21*
i Pénztár frt 351*85. Dohánylugviz frt 229*— .
I Összesen 2075220 65. Teher: Részvénytőke frt
1,000.000. Kamatszelvény beváltás frt 40.000*— *
i Nyereség olőliozul Irt 14.509 56. Hitelezők frt
169.545*33. M. kir. dohányjövrdék Irt 452 102*31.
Átmeneti számla frt 142.000*— . Nyereség frt
j 257.063*45. Összesen frt 2,075.220*65.
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M. kir

Pénzüyyiyazyatóságtól.

2176. szám.
111. Í9CŐ.

Az eddigi dohány nagyárus a nagy áruda ke
zeléséért a közönséges anyag nagybani el Áru
sítása után 1.7°|0 azaz: Egy egész és hét tized
százalék, a dohány különlegességi áruda után
2.2% azaz: Két egész és két tized százalék, a
bélyeg és váltó űrlapok elárusitásától pedig
1.5% azaz: Egy egész és öt tized százalék tözs
dijjat élvezeti.
A dohány nagyáruda 1899. évi nagybani
nyers forgalma közönséges nyers anyagokban
357.974 korona. Fogyasztók részére kicsinyben!
eladás utáni forgalmú közönséges anyagokban
9444 korona. Limitó dohányban 2256 ko onn.
A dohány különlegességi áruda
forgalma kitetl 13.130 koror át.

A különlegességi dohányanyag a budapesti
központi dohányáruda raktárból, a bélyeg és
vállóürlap anyag pedig a lévai kir. adóinvalal
tól szerzendő be.
Az anyagkészlet szállítására szolgáló tartályok
és ládáknak a kir. kincstár részérőli beváltása
megszűnt s igy a nagy- és különlegessógü árus
köteles ezen tartályokat a rn. I n*. kincstári
dohányaiu raktárból tulajdonába átvenni.
A lévai dohánynngyárudához 215 dohány kistőzsér van utalva.
A dohánynagyárudai ügyvitellel a kicsinkben
való arulási jog is össze van kötve.
A kincstár a verseny tárgyalás alapjául szolgáló
forgalom változatlan fenntartásáért nem kezes
kedik s akár a forgalom hullámzásából, akár
más okból a tőzsdij felemeléseié irányzott ké
relmeket feltétlenül clutasitundja; nemkülönben
bárminemű kárpótlási igényt figyelmen kívül hagy.
Vállalkozó köteles a dohány nagy- és külön
legességi áiudát a jóváhagyandó szerződés kéz
hezvétele napjától számítandó 8 nap alatt megmitni s már ezt megelőzőleg a fogyasztási viszo
nyoknak megfelelő tartalékkészletet 12000 kor.
azaz tizenkétezer korona értékben beszerezni s
folyton érintetlen teljességében fenntartani, ezen
kívül a napi szükséglet igényelte anyagkészletet
is beszerezni.
Léván, 1900. febiuár 5-én.

M. kir. pénzügyigazgatóság.
Segédszerkcszlfí: Helfai Nándor.
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A dohányanyag a zólyomi m. kir*. dohány
áruda ráki árából.

Aján’ati Hirdetmény.

A lévai kir. p. ü. Igazgatóság ezennel köz
hírré teszi, hogy a Léva városában f. évi január
hó 12-én megürült dohánynagyáruda és dohány
különlegességi áruda betöltésé czéljából, melyek
közül a dohány nagyárudával a hélyegjegyek
és bélyegzell váltó űrlapok eladása is együtt
jár, zárt írásbeli ajánlatok utján f. évi márczius
És ez okníl fogva kérném fel Ont tisztelt ! hó 2-án d. e 10 órakor versenytárgyalás fog j
tartatni.
szerkesztő ur, hogy foglalkozzék még egyszer e
Az Írásbeli ajánlatok és pedig külön boritok
dologgal és e levél nyilvánossá tétele után is- j
ban a dohány nagyáruda és külön borítékban
mertesse meg velem mindazon társamat és
a dohány különlegességi árudára, a f. évi mártársnőmet, kik az egyesületbe való belépés czéljából Önnél jelentkeznek. Azon pillanatban, j czius hó (2) második napjának d. e. 10 órájáig
a ku*. p. ü. igazgatóság főnökénél nyújtandók
melyben megfelelő számú pártoló nyilatkozatot
be, hol azok a kir. p. ü. igazgatóság által
kapunk, egy összehívandó gyűlésben fogom a
ugyanakkor nyilvánosan fel fognak hontalni.
jelentkezőknek előadni a továbbiakat.
Az ajánlat tárgyat c<ak a dohány forgalom
Remélem, hogy Ön tisztelt szerkesztő ur helyt
után járó tözsdij képezi.
ad kérelmemnek és e vállalkozásunkat mind
nyájunk érdekében támogatni fogja.
A jogosítvány elnyerésére annak lehet kilá
tása, ki erre alkalmasnak talállatik és ki a szá
Mély tisztelettel
zalékokban kifejezendő legkisebb tözsdijjat kö
K. M.
veteli; mindazonáltal a kir. kincstár fenntartja
doh ány kisárus.
*
magának azl a jogot, hogy az ajánlatok közölt
Nem szorul semmi bizonyításra az, hogy mi
szabadon választhasson, miért is egy ajánlat
mindig készek vagyunk egész lélekkel és minden
tevőnek sem lesz joga igényt támasztani azért,
kezünkben levő eszközzel támogatni a kistraíikomert olcsóbb ajánlata esetleg figyelembe nem ;
sok egyesületének megalapítását. Mi is sokszor
V e l e le lt

1899.
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Unordnuug und kein Knde. — Dor Véréin dér KleinlraUkanlen. — Annoncen.

zűr Trafik gehürig, ausserdem aber auch dies nicht mit Musse geschehen kaim.
dér Verkauf von staatlichen Losen und Derjenige, welcher die Verordnung bringt,
Promessen, in solchen Trafikén erfolgen will jedoch nicht warten und so muss
Da
schicken
sammtliche
BezirksKommissariate ihre Mannschaft in die kaim, wo 1 Prozent an Pacht bezahlt dér Trafikant oder die Trafikantin eine
verschiedenen Trafikén dér Hauptstadt, wird.
Verordnung unterschreiben, dérén Inhalt
damir die Leute dórt eine Verordnung
W ir habén es ja kürzlich in einem er oder sie nicht kennt, ein Umstand,
vorzeigen, welche von den Trafikanten Artikel betont, dass die Herausgabe welcher widersinnig ist und viel Unangelesen und zűr Kenntniss genommen eines Buches, welclies sammtliche Vor- nehmlichkeiten in Gefolge habén kann.
werden soll. Ist’ s eine Verordnung? W ir schriften, Ministerial- und Finanz-DirekSind auch wir nicht in dér Lage uns über
wissen es nicht und zweifeln daran. W ir tions-Erlásse enthalt, welche in Kraft den Inhalt dér in Rede stehenden Ver
zweifeln daran schon aus d< m Grunde, bestehen. ein dringendes Bedürfniss ist,
ordnung, genauer auszusprechen, so tragt
weil es nicht möglich ist, dass mán aber wer beachtet dériéi Wiinsche, die | liiezu dér Umstand bei, wonach uns das
eine neue Verordnung herausgibt, ohne ; nur dazu beitragen würden, eine strensre Zirkuliren dieser Verordnung von Seite
Ordnung herbeizufiiliren! Ewig und immer I vieler Trafikanten mitgetheilt wurde. Kein
die alté zurückzuziehen. Und die alté
ist es dér Tabak-Trafikant, dér unter Einziger jedoch wusste den genauen Inbesteht doch noch!
Da falit uns eine Anekdote ein, die j dér Wuclit dieser Unortlnung zu leiden j halt dieser Vorschriften wiederzugeben,
wir liier erzahlen wollen. weil sie voll- hat ; denn, wenn es auch nichts anderes ' jeder hatte nur annahernd einen Begriff
standig auf das erwahnte Gescheheniss ( ist, als dass [maii den Verschleisser davon, um was es sich handelt. W ir wunpasst. Ein Dichter wurde einmal gefragt, dazu veranlasst, dass er Bittgesuche dern uns darüber nicht. Warum sollte
was er gegenwiirtig schreibe. „Einen ! und Reklamationen einbringen muss, um i gerade bei dieser Gelegenheit eine Ord
neuen Faust1*, sagte dieser. Da entgeg- sein Recht nachzuweisen, so ist das ' nung platzgegriffen habén, wie sie walirnete dér Andere: „W o/u einen neuen schon an und für sich genug traurig. í lich gewlinscht und verlangt werden kann?
Faust, dér A lté ist ja noch ganz gu t!4i Maii wolle doch berücksichtigen, dass Warum sollte mán auch eine derartige
Und das liisst sich auch in dem vorlie- I die Trafik keine Staatspfründe ist, són- ! V e ordnung, wonach Jeder zu richten
genden Falle anwenden. Wozu eine dern ein Geschiift, wo Derjenige dér, es sich verpfiichtet, in einigen Tausend
neue Verordnung, die alté ist ja noch betreibt, für seine Mlihe und seinen Exemplaren drucken lassen, damit den
Pleiss kaum so viel verdient, wie dér Inhalt auch Jeder keimen lernt?
ganz g u t !
Doch wie gesagt. wir wissen nicht, Taglöhner. Warum alsó soll den armen
Oder genügt es etwa, wenn dér P'inanzob es die alté Verordnung ist, die mán Leuten forwahrend dér Brodkorb höher Wachter die nicht gelesene, aber von
gehiingt werden ? Ist es nicht genug, Hunderten unterschriebene Verordnung
den Verschleissern wieder in Erinnerung
dass ein Verschleisser die zahlreichen nach Ilause bringt?
bringen will, staunen ab( r in jedem
Falle Uber das Zirkuüren derselben. Was Vorschriften, welche dér Verschleiss beUnordnung und kein Ende, ist die
enthalt sie denn Neues diese alté V er dingt, genau belolgt, soll er auch noch •Ueberschrift dieses Artikels, dér leider
ordnung, dass mán es für nothwendig solche befolgen, welche nicht existiren, in jed er Nunimer fortgesetzt werden
oder verschiedenartig ausgelegt werden ? , könnte. Tragt diese zum W ohle des
findet, die Verschleisser abcrmals damit
bekannt zu maciién? W ie wir hüren,
Die Unordnung nimmt kein Ende, das Tabak-Monopols bei? W ir glauben nicht!
soll darin mitgetheilt werden, dass dér ist einmal sicher. Eine Ministerial-Ver
Verkauf dér Klassen-Lotterie-Lose
in ordnung, die im Ganzén vier Jahre alt
solchen Trafikén nicht statthaft ist, wo ist und dérén Inhalt Punkt für Punkt Dér Verem dér Kleintrafikanten.
blos 1 Prozent Padit bezahlt wird und durchgeführt werden sollte, ist vorhan- i
(Briof an den lleriakteur.)
dass dér Verkauf dieser
Lose
zűr den, ölnie dass maii sie beachtet. Diese
Selír
geehrtor
Meri* Redakteur!
Zahlung von 2 Prozent verpfiichtet. Das Verordnung enthalt Bestimmungen tiber
Schon ftíter hátion Sic dió Idec angeregl, dió
wiire nun das Neueste, und wenn es sich die Ertheilung elér Lizenzen und doch
bestatigt, das Unbilligste was mán sich werden solche auch dórt ertheilt, wo Tabak-Kleinverschleisser zu einer Korporai ion zu
zu denken vermag. W ir ? Dér Verkauf diese Bestimmungen gar nicht angewen- vereinigen. Wenn diese Idee bisher nicht zűr
jener Lose, bei denen sowohl dér Staat, det werden komién. Diese Verordnung Ausführung gelangl ist, so ist es keineswegs
als auch die glücklichen Spekulanten j enthalt Bestimmungen darüber, welcher Ilire Schuld, das möchle ich gleich konslatirt
dieser Lotterie ohnehin schon den gröss- Verschleisser 1 Prozent. welcher 2 Pro habén. Die Idee i-t gut, ist durchführbar, ja
ten Theil tles dabei entfallenden Nutzens zent an Pacht bezahlen muss, und welche sie ist sogar sehr rasch zu verwirklichen, wenn,
einheimsen, dieser Verkauf soll noch Nebenartikel geführt werden dürfen. A li ja wenn wir Kleinlraíikanten uns dér Műhe
extra einer einprozentigen Steuer nach stait dieser Vorschrift gemass vorzu- unterziehen wollten ihr náher zu treten.
AH das, was Sie geehrter Hcrr Redakteur
dem Verkaufe dér Tabak-Produkte un- gehen. gibt mán eine neue Verordnung
terliegen? W arum ? Wenn alsó ein V er lieraus, welche die alté desavoirt. Das sóit Jahreri in dieser Angolegenheit vorgebracht
ist komisch und traurig zugleich ! Ja, es habén, ist vollstandig richtig. Uns Kleintrafikanschleisser an den Verkauf dér Loose
schon jalirlich 100 Gulden jahrlich pro ist haufig zum Verzweifeln, natürlich nur ten lobit in dér That irgend etwas, was uns
filirt, soll er deshalb 120 Gulden oder für Diejenigen die das zweifelhafte Glück vor den zahllosen Unannehmlichkeiten, denen
noch
mehr an Padit
bezahlen
als geniessen, sich mit dem Verkaufe dér wir ausgeseizt sind, schützt. Bald ist es das
Publikum, bald die Behörden, welche unser
frtiher? PLs ist unerfindlich, was zu der- Tabak-Produkte befassen zu mücsen.
Es ist übrigens auch eine ganz eigen- Dasein erschweren und es scheint fást, als ob
artigen Verfugungen Anlass gibt, zumal
maii kompetenten Ortes doch reclit gut artige Art, wie dicse Verordnungen zűr mán uns eine Ausnuhmsstcllung in dér inenschweiss, dass tlie Verschleisser diese Lasten Kenntniss dér Verschleisser gebracht lichcn Gesellschaft zugewiesen hatte. Es liegt
werden. Da komim ein P'inanz-Wachter, kaum Grund vor, warum dies goschieht. Wir
gar nicht ertragen können.
A b er ganz abgesehen von dér gerech- legt ein Schriftstück vor, verlangt dass arbeiten Ileissig vöm frühen Moigen bis ain
ten oder ungerechten Forderung, die an mail es durchlese und unterschreibe. In spftton Abend für cinen kargen Lohn, sind mit
die Verschleisser gerichtet wird. fragen den meisten halién ist eine solche Per- Steuern und Gcschüftskosten ül erbürdet und
wir ganz ergebenst an, ob die Ministe- son, welche den Inhalt dér Verordnung erfüllen in jeder Beziehung unsere Bürgerrial-Verordnung vöm Jahre 1896, welche genau zu lesen und und zu verstehen pllicht, wie jeder andere Slaatsbürger. Gleichdiese Fragen vollstandig regeit, ausser im Standé ist, gerade nicht anwesend, wohl gibt es für uns fást überall Ausnahmen
Kraft gesetzt worden ist, oder ob sie oder aber die zűr Bedienung dér Kuli in Minsichl dér Erlangung unseror Rechte, wonoch besteht? Diese Verordnung spricht dén anwesende Trafikantin oder dérén bei das immer noch nicht das Schlimmste ist.
es ganz deutlich aus, dass all tlas, was Stellvertreter ist derart beschliftigt, dass Schlimnier noch als all dies ist die Thatsache,
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dass wir unseres Erwerbes nicmals sicher sind, j zu koinem Erfolge führlen ist leicht erklárlich, | nicht ermüden in dér gewiss nicht leichten A
beit. nur verlango ich, dass mán mich darin
nachdem ein derarliges Institut, welches für
dass mán uns wann immer die Lizonz enlauch unterstützt und mir diese Arbeit nicht
eine einzige grosse Branche errichtet wird, wieziehen kann, oder dass mán uns irgend einem
noch mehr erschwert. Und aus dem Grunde
dér nur von dér Gemeinschafi, von dér Menge
Protektor zu Liebe einen Konkurrenten in die
möchte ich auch Sie geehrter Herr Redakb-ur
kreirt werden kann, niemals aber von den
Nachbarschaft setzt, wodurch wir háufig erEinzelnen. Und wie nothwendig hfitten wir , ersucht habén, dass Sie sich dér Sache wieder
werbsunfáhig gemacht werden.
Es wftre wohl nothwendig, dass ich hier an I Kleintrafik inten ein solches Kredit-Institut, das I einmal annehinen undmirnach Veröffentlicliung
dieses Artikels jene Kollegen und Kolleginen
mit geringen Spisen arbeitel, uns einen biliigen
dieser Stelle die zahlreichen Übel aufzáhle, die
bekannt gebén, welche sich zurn Beitritt zu
Kredit gewáhren kann. Kaum gibt es eine
an unseren Erwerbe haltén; alléin, Jeder dér
diesem Vereine inzwischen bei Ihnen melden.
Branche und wii e sie noch so gering, dérén
diósé Blátter liest, kenni Sie zu Genüge, wie
In dem Augenblicke, wu wir eine entsprechende
Anhánger nicht in all den kleinen Bank-Instiluten
sie aucli Jeder kennt,- dér sich mit dem VerZahl Beitrittserklárungen habén werden, will
kaufe von Tabak und Zigarren befasst. Aus , Kredil erhielten. Wir Kleintrafikanten, welche
ich dann, den sich Meldenden in einer einzudiesem Grunde möchte ich auch nur im Allge- I für Baar kaufen müssen geniessen diesen Kredit
berufenden Sitzung alles l ’ brige mündlich vornicht. wir sind eben diesen Instiluteu nicht
meinen meine Meinung Ausdruck gegeben ha
Iragen. Ich hoffe, dass Sie, geehrlcr Herr Rebén, welche darin hesleht, indem ich die Krekredltláhig genug und zwar deshalb, w» il mán
dakteur, diese meiee Bitté Főig-* gébén und im
irung eines Traíikanten-Vereines fúr eine sehr
eben von uns und unserem Gescháft eine ganz
Interessé unser Aller, unser Vorhahen ui lerwichtige Sache halté und mich davon überfalsche Vorslellung hat.
stützen werden.
zeugt hatte, dass in dem Augenblicke. wo ein
Zahlreich w&ren noch die Gründe, welche für
soleher existirt, die Stellung des Tra fi kantén
Mii Hochachlung ergebenst
die Gründung ein \s Vereines dér Kleintrafikanten
eine ganz andere sein wird, wie gegenwártig,
sprechen, alléin, w.e gesagt, s e anzuführen
K. M.
Talmk-Kleinverschl«>i»si!
sein Erwerb auch nicht mit solch grossen
wáre zvvecklos. W er nicht selbst Tabak-Trafikant
Schwierigkeiten verbunden sein wird, wie dies
ist, den interessiren unsere Leiden ja selbstEs hedarf kein r Versied- rung, dass wir gerne
heute dér Fali ist.
v rstflndlich nicht und wer ein soleher ist, dem
hereit sind die Begründung eines Vereines dér
Und was sollte uns schliesslich auch davon
brauchen wir nicht e st ein Lied vorzusingen,
Kleintrafikante mit allén uns zu Gebote steli nahhalten einen Véréin ins Lehen zu rufen. Ein
wie es mit unserem Erwerbe bestelll ist. DieMitleln zu unlerstülzen. Habén wir selbst di«*
soleher ware doch nichts anderes, ah d*»r Aus jenigen aber, die dies wissen und unsere NothAngelegenheit auch öfter nutzlos angeregl, so
druck dér Zusammengehörigkeit dér öííenllichen
lage k nnen,sie werden endlich doch dem R ith e
verl&sst uns gleiclnvohl nicht dér Muth dies
Meinung gegenüber. Und wie überall die Gemeineines altén prakti chen Trafikanten Gehör schenabermal zu thun, umsomehr, als das werkthaligo
samkeit alléin es ist, welche Grosses zu schafken und sich um eine Fahne schaaren, auf
Eingreifen eines tüchtigen. von dér Wichtigkeil
fen vermag, so auch hier, wo das Einzelne
welche die Wurte: „Mit vereinten Krftft in** zu
dér Sache durchdrungenen Mannes, dics wünsclit
weit weniger gilt, als anderswo. W ir dürfen
lesen ist. Lángé gémig hab m wir die Hflndc
und wir zweileln niehl daran, unt aller Kralt
uns nicht scheuen es auszusprechen, dass wir
in den Schoss gelegi, lángé genug habén wir
zu fördern beslrebt isi. Die Dringlichkeit zu be
als Einzelne, bei welchem Vorkornmnisse immer, i geseufzt und Abhilfc vöm Hímmel verlangt, dér
tonén, haltén wir nicht für nothwendig, es gild
uns viel zu schwach erweisen, um unser Recht jedoch nur dann zu helfen pfiegt. wenn mán
hier nur das eine Sprüshlein: Je rascher deslo
durchzuselzen. Dagegen kann ein einmüthiges
mán auch selber die Hánde rührt. Mit froinrnon
besserI
Vorgehen, selbst den geringsten Übelstand sa- . Wünschen und Hoffuungs-Ged inkon isi hier
D ie R edaktion
niren. Und darin liegt eben dér Zweck eines
wenig gelhan. Ein Jeder will, ein Jeder ist überVereines dér Tabak-Teafikanten.
zeugt und doch rührt sich keine Hand. Soll das
Korrespundenz dér Redaktion.
Aber auch die Aufbesserung unserer mate
ewig so fortgehen? Ich habé mich entschlossen
riellen Lage hangt von einóm gemeinsamen
dér Erste zu sein, dér Hand anlegt zu dem
Herna Ö. H. Ihren Brinf erhalten. In náchsler
Streben und Handeln ah. Des öfteron habén
Nurnmer werden wir Ihrem Wunsche Fulgr
gemeinsamen Werke. Ich will in meinen Mu.sediese Blátter von dér Errichtung einer Kreditgébén. Diesm il ist es unrnöglieh. Beslen GriHs.
stunden mündlich den Kollegen un I Kolh-ginen
Genossenschaft für Kleintrafikanten gesprochen, j Vorstellung darüber machen, wie wichlig die
jedoch ohne Erfolg. Warum diese Anregungen i Begründung eines Vereines für uns ist. Ich will 1
Milfsredakteur: Ferdlnanü Holtai.
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