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Jövendő programmunk.
Igaz ugyan, liogy ama kellemes hely

zetben vagyunk, hogy a publiczisztikai 
tevékenységünk elején kifejtett programúi 
nagy részét megvalósítottuk, mégis nehány 
fontos pont elintézésre vár, eltekintve 
attól, hogy minden újabb nap szaporítja 
ezen pontok számát.

Ezen pontok közöli, melyek különösen 
a nagyárusra bírnak különös fontossággal, 
legelsőnek a ládakérdés kedvező elintézését 
tartjuk legsietősebbnek. Mindamellett, hogy 
a pénzügyminisztériumban ezen kérdés 
felett napirendre tértek, ajánlanánk egy 
módozatot, mely a kincstárnak nem ke
rülne nagy költségbe. Erről a tárgyról 
ugyanis oly előterjesztést kaptunk, mely
ről, ha majd az ügy teljesen megérett, 
olvasóinknak hűségesen be fogunk szá
molni.

Az elárusitás ügykezelésének a köz
ponti dohányjövedéki igazgatósághoz való 
beosztásáért emelünk szót másodsorban. 
Ez irányban is buzgón lógunk működni, 
mig illetékes helyen be fogják látni, hogy 
ez feltétlenül szükséges, ha az elárusitást 
magasabb niveaura kívánjuk emelni, mint 
az jelenleg van.

A fajták szaporítását, a csomagolás 
javítását, a hivatalok és az ügyfelek közti 
közlekedés megkönnyebbítését, többféle 
ujjitás behozatalát, melyek úgy a dohány- 
egyedáruság, mint a nagyárusok érdeké
ben volnának, mindezen dolgokat tüztük 
ki czélul a megvalósításra jövő program- 
inunkban.

A mi a kisárusokat illeti, feltétlenül 
szükségesnek tartjuk, hogy összműködés 
ezéljából egyesüljenek. Még mindig tör
ténnek ugyanis esetek, a mikor egyesek 
a törvények, rendeleiek helytelen értel
mezése folytán áldozatul esnek. Még min
dig ott függ minden egyes dohányárus 
feje fölött a Damokles kardja, a mennyi
ben exisztencziája még több évi ernye- 
detlen munkásság után is veszélyeztetve 
van, ha az alárendelt közegeknek eset
leges denuucziacziójában vagy pedig vala
mely rendelet furfangos elesavarintásában 
részesül.

Ezen tünetek, fájdalom, nem ritkán 
fordulnak elő és igaz ugyan, hogy a leg
több esetben a m. kir. pénzügyminisz
térium az igaztalanságot helyre hozza, 
mindamellett ezek olyan állapotok, melyeket 
tovább tűrni nem lehet, megjegyezvén, 
hogy e téren a legtöbb dolog más szín
ben tűnik fel, mint az valóban van. 
Csakis egy testület képes arra, minden 
egyes esetben önmagát megvédeni, miért is 
ezen egyesület létesítését főczélunkul tüz
tük ki.

A mi a fővárosi kisárudák ügyében 
történhetett, az mind meg is történt, kö
szönet érte Grünzenstein államtitkár urnák. 
Ismerjük teljesen intenczióit s ezek úgy 
nálunk, mint az árusok körében a leg
teljesebb sziinpathiával találkoznak. De 
hát mi haszna, ha az államtitkár ur vala
mely ügyért még oly melegen érdeklődik 
is, ha az mindig csak jámbor óhajtás 
marad.

A kisárudák reorganizácziója érdekében 
kiadott rendeletek szigorú betartása csakis 
a bérösszeg lelizelése irányában valósult 
meg. A többi mind a régiben maradt és 
ismét ama helyzetben leszünk, mint annak 
idején 4 és 5 év előtt, hogy lapunk 
hasábjait ugyanolyan rekriminaczióval te
lítsük meg, mint akkor. Alapjában véve 
azonban lapunknak nem czélja, hogy a 
két fél egymásközti súrlódásainak lerakodó
helye legyen, sőt inkább egy közvetitő 
orgánum a dohány-monopólium, vagyis a 
pénzügyminisztérium'és az árusok között. 
Szívesen elismerünk minden tettet, mely
nek alapja igazságos és humánus nézet: 
épen igy mindenkor teljes energiánkkal 
azon leszünk, hogy ha a kisárusok érde
két bármikor is veszélyeztetve látjuk, azt 
megvédjük. Epén illetékes körökben nem 
igen tudják azt, hogy mire képes a rossz
akarat, bosszúállás vagy tudatlanság. Ezen 
oknál fogva számítunk a m. kir. pénzügy
minisztérium segítségére, ha ilyes eseteket 
elébe viszünk.

Végül még megemlítjük a vasárnapi 
munkaszünetet is, melyet a dohányárusok 
nagyrésze óhajt, kisrésze pedig jövedel
mének nagymérvű csökkenését látja benne. 
Ilyes körülmények között nem marad 
egyébb hátra, minthogy ezen ügyet addig 
függőben tartjuk, a mig kibúvó utat nem 
találunk, mely mindkét fél megelégedését 
vívja ki.

Ez lenne programmunk a jövőben s 
olvasóink nem igen fognak ebben újat 
látni. Nem is kívánjuk, hogy a mostani 
nehézségekhez még újabbak is járuljanak, 
nem kívánjuk, hogy munkaanyagunk az 
újabb nehézségek orvoslásának anyagával 
szaporodjék. Az eddigi teljesen elegendő 
arra nézve, hogy üdvös publiczisztikai 
tevékenységet fejtsünk ki s mint eddig, 
ezután is törekvésünk lesz, kitűzött ezé- 
lunkból egy tapodtat sem engedni.

Sensatiós újítás.
A Bécsijén, Sapita A ntal szerkesztésében meg

jelenő, kitűnően szerkesztett szaklap „Die Tabak- 
Trafik“ , m ár hónapok óta azzal foglalkozik, hogy 
az osztr. pénzügyminisztériumtól behozott dohány
árusok vasárnapi m unkaszünetét megszüntessék.

Csodálatos, hogy körülbelül az összes bécsi do 
hányárusok a m unkaszünet ellen vannak, m iért 
is úgy a dohányárusok egyesülete, valamint 
annak lapja ,.Die Tabak-Trafik*4 m indent meg
mozgat annak érdekében, hogy a vasárnapi 
régi szphad elárusitást ismét behozzák. A kincs
tár i ohnálló törvényekre hivatkozik, az árusok 
pedig a szenvedett kárra , a  mit szaklapjukban 
számokkal bizonyítanak.

Az igy súlyosan károsított dohányárusok most 
valamit ki akarnak eszelni, hogy szenvedett 
káruk kisebbedjék. így ju to tt  Sapita Antal, a 
bécsi szaklap szerkesztője azon ötletre, hogy 
kitalált valamit, a minek a vasárnap m egtar
tása nem kötelesség, azon egyszerű okból, mert 
nincs sem hús, sem vérből, nincs szüksége nyu
galom ra, mert nem lélegzi ki a savat, nem kell 
sem tüdejét sem szivét kímélni, sőt a  szép te r
mészetet sem élvezheti. Mindenki kitalálhatja, 
hogy az autom atáról szóltunk, arról az autom a
táról, mely köszönet a törekvő szellemeknek,’ 
annyira tökéletesbedett, hogy még csak a ,,kö
szönöm szépen“- t várjuk és a  legszebb árushölgyet 
helyettesítheti (persze csak az üzletben). Az osztr. 
pénzügyminisztérium, a melynek az em lített 
au tom ata  az em lített czélra felajánltatott, ki
küldött néhány magasabb rangú hivatalnokot, 
hogy az igy dohányárussá lett au tom atát meg
vizsgálják. Erről értesültünk, a vizsgálat ered
ményét és az osztr. pénzügyminisztérium ha tá 
rozatát még nem tudjuk. Jövő számunkban m ár 
azon helyzetben leszünk, hogy positiv adatokkal 
szolgálhatunk.

Ha az autom ata m indazon jó tulajdonságok
kal fog bírni, melyekről m ostanság megemlékez
nek, akkor a m unkaszünet behozatala nálunk 
m ár befejezett tény lehet. A pénzügyministerium 
egyetlen aggálya is, miszerint a közönség kényelme 
szenved az árudák becsukása által, elesik. Mi
u tán  az au tom ata ép úgy végzi dolgát, m int az 
em ber maga, visszautasítaná a ham is pénzt, 
m indenféle szivarral és czigarettúval szolgál, a 
m unkaszünetnek misem áll útjában.

Egyről persze kéne gondoskodni, hogy az 
autom atákban m indig világos szivarok legyenek, 
hogy a szőke elárusitónőket elfelejtessék. Mi az 
ügyet a legnagyobb érdeklődéssel fogjuk követni 
s ha beüt, akkor mi a pénzögym inszterium  elé 
fogjuk terjeszteni s teljesíteni fogjuk az árusok 
régi óhaját, a nélkül, hogy az ő, valam int a 
kincstár érdeke csorbát szenvedne.

Beküldetett.
Igen tiszelt szerkesztő úr!

Igen lekötelezne tisztelt szerkesztő ur engem, 
valam int több vidéki nagyárust is, ha b. lapjá
ban megemlítené, miszerint Ausztriából igen sok 
szivart im portálnak, a  mi nem igen szolgál a 
m. kir. dohány-m onopolium  hasznára. Hogy ez 
szoros összefüggésben lenne azzal, hogy a mi 
szivarjaink rosszabbak, m int az osztrákok, abban
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kétkedem, de hát erről nincs is szó. A kérdés 
az, hogy miért nem segítenek egy oly állapoton, 
mely a magyar államkincstár nagy hátrányára 
van. A nagyon is homályos rendeletek nem 
mondják ki világosan, vájjon a bevitel Ausztriá
ból szabad-e vagy tilos.

Bárhogy is legyen, valaminek kell történnie, 
hogy a naponkint nagyobbodó bevitelt megaka
dályozzák. Mi télsővidéki nagyárusok ugyanis 
megbizonyosodunk arról, hogy a mi középosz
tályunk szivar készletét részben Bécsből szállít
tatja, részben pedig maga hozza.

Előre is köszönetét mondva szives közbenjá
rásáért t. szerkesztő ur és maradok kitűnő 
tisztelettel

R . B.

Lenyom attuk ezen levelet, hogy bebizonyítsuk, 
miszerint sem mit sem hallgatunk el, ezt nem is 
tettük, de nem is fogjuk tenni. A fővárosi nagy
árusoknak, kiknek a minisztérium 7/io%  pt'ovi- 
siót biztosított, kötelességük a kisárusok irán t a 
legnagyobb figyelemmel lenni s csak m ásodsor
ban nagyárudájukra gondolni. Ez megmagyaráz 
mindent. Mi a  m agunk részéről kijelenljük. hogy 

í  minden rosszakaratot, vagy igaztalanságot e lap 
hasábjain szellőztetni fogjuk. Épen úgy, a m int 
nem engedjük meg, hogy a kisárusnak baja essék, 
úgy azt sem fogjuk megengedni, hogy ha egy, 
m ár a körülményeknél fogva jelenlévő bajról van 
szó, a nagyárus vexálását. Ez pedig sok olyan 
dologgal függ össze, a mi soha sem fogja meg
nyerni tetszésünket, de eddig sem nyerte meg.

A legnagyobb készséggel szorítunk helyet eme 
levélnek és megemlitjük, hogy e tárgyra m ár igen 
sok tin tá t pazaroltunk. Az Ausztriából való 
szivar bevitelt, valószínűleg tiltja egy szerződés, 
mely azon időből származik, a mikor a dohány- 
monopoliumot Magyarország átvette. Egyetlenegy 
módot ismerünk az osztrák concurrenczia lezárá
sára s ez az, hogy jobb szivarokat kell adnunk, 
m int a milyenek az osztrákok. Meg kellene ha
tározni egy bizonyos mennyiséget, a melynél 
többet hozzánk behozni nem szabad s ezért a 
határon meg kellene erősíteni az őrizetet. Aztán 
meg határozott formában, rendeletileg ki kellene 
mondani az osztrák szivarok beviteli módozatait.

(Szerk.)
*

Mélyen tisztelt szerkesztő ur!
Engedje meg, hogy egy szegény özvegy egész 

keservét önnek elmondhassa és azon kellemet
lenségeket, melyeknek ki van téve, Önnek 
ecsetelhesse.

Mindenekelőtt engedje kijelentenem, hogy 
minden pillanatban pénzügyi közegek alkalm at- 
kodnak nálam, kik csakis proviziós ivem után 
érdeklődnek. Úgy hiszem, ez elegendő lenne 
negyedévenként egyszer, de nem úgy a hogy 
az jelenleg van, háromszor hetenkint.

Másodszor, szemem elveszti látóképességét, ha 
a  ládákat felnyitom és bennük egyetlenegy vilá
gos szivart sem látok. Még rosszabb azonban, 
hogy a vevők nem akarják elhinni, miszerint 
nem nő világos dohány, bárhogyan is akarnám 
ezt bizonyítani. Harmadszor, két kávéház között 
van a dohányárudám , kiknek engedélyök van 
arra  nézve, hogy különlegességi áru t árulhassa
nak, de nemcsak vendégeiknek a  kávéházban, 
hanem az utczákról jövő vevőknek is. Üzletem 
napról-napra hanyatlik, befektetett tőkém m ind
inkább kevesebb lesz, nem is képzelem, hogy 
mi lesz ennek a vége. A mi azonban leginkább 
elkeserít, az, hogy minden oldalról a lehető 
legudvariatlanabbul fogadnak. Tudja az Isten 
mi az, én mindenkivel a legelőzékenyebben 
bánok s velem szemben mégis mindenki, úgy a 
vevők, mint az üzleti összeköttetésben lévő hi
vatalnokok, a lehető leggorombábban bának. Ha 
még talán túlzott érzékenység lenne ez nálam, 
de nem az. Előkelő családból származván, meg
követelem azon előzékenységet, melylyel minden 
művelt férfi a  női nemnek tartozik. Hisz, ha 
m ár a köszöntésre való válaszra nem is reflek
tálok, de azt csak megkövetelhetem, hogy ne 
emlékeztessenek pillanatról-pillanatra az emberi 
nem elállatiasodására.

Az ön igen tisztelt lapja, mely nyílt és őszinte 
módon vállalja el a  kisárusok ügyét, csak egy 
hibával bír, hogy a nagyárusokat nagyon is védi. 
Miután van szerencsém Önt, igen t. szerkesztő 
ur, személyesen ismerhetni, felkérem ezennel 
hogy a fővárosi nagyárusok túlkapásai ellen 
néha-néha tenne valamit. Ezen reményben m a
radok kitűnő tisztelője

V. B.

(Szork.)

Vegyesek.
Magyar dohány kereskedelmi részvénytársaság.

A  magyar dohány kereskedelmi részvénytársaság 
igazgatósága az ez évi rendes közgyűlés meg
ta rtásá t jan u á r hó 25-ére tűzte ki. A nevezett 
társaság a  lefolyt évben a mérleg kim utatása 
szerint 144.880 frt 15 kr. tiszta jövedelm et 
m utat ki.

Olasz dohány. A milánói cs. és. kir. konzu
látus jelenti, hogy az olasz kormány Dél-Am eri
kában igyekszik a dohánygyártm ányoknak piaczot 
szerezni; Argentiniában, Paraguayban és U ru- ' 
kuayban, Paata Roche buenos-aerosi czég fogják 
az eladást eszközölni. A nevezett czégek köte
lezték magukat, hogy évenkint egyenkint 310.000 
kgr. nyers dohányt és 81.000 kgr. dohánygyárt
m ányt fognak a nevezett országokban elhelyezni.

1896. évi dohánytermelésünk. (A m. kir. ! 
dohányegyedáruság statisztikájából. Összehason- ! 
litás végett az 1895. évi adatok zárjelben ( . . . )  
közöltéinek.) Magyarországon az 1896-ik évben 
645 (631) községben 8862 (9045) termelő kapott 
a dohányterm elésre enged lyt és beültettek i 
63.668 (63.922) kát. holdat, a mire az állam 
összesen 1,531.020 forint (1,560 525 frt 20 kr.) 
előleget adott. Egy-egy termelőnek volt átlag 
7 ’206/i6oo (7*107/ i ««o) hold dohányföldje. E terület , 
után az 1896— 7. évben beváltott a dohányeged- i 
áruság 46,701.211-5 (41,217.877) kg. dohányt I 
— és pedig 26 5 millió kg.-ot a magyar, 20*2 

I millió kg.-ot az osztrák jövedék szám ára — ősz- '
! szesen 7,703.386 frt 28 kr. (7,486.919 frt 68 kr.) .

beváltási áron. A dohány átlagos beváltási 
i ára tehát 100 kilogrammonkint átlag 16 frt 

54 kr. (18 frt 18 kr.) volt ; egy kát. hold te r
mése átlag 731 (664) kg. dohány, mely 120 frt 

i 99 kr. (117 frt 12 kr.) bevételt adott.
A szivar-automata. Az osztrák pénzügyminisz- j 

terium — m int más helyen közöljük —  a neki i 
ajánlott szivar-autom ata vizsgálását elrendelte 
és e czélból Svoboda kir. tanácsost kiküldötte. 
Következőkben közöljük az autom ata funkczió- 
nálására vonat kozó a d a to k a t:

Az autom ata felső végén 12 bedobó-nyilás
van 10 és 20 filléres

az 1. nyílás
a  2. 11
a 3. »i
a  4. i i

az 5. i i
a 12.

[ és 2 m i é i -
a 6. nyílás 5
a 7. „ 6
a 8. „  2
a 9. „ 1

a 10. 1

részére, és ped ig :
1 drb  Virginiát,
2 „ rövidet,
1 „ cubát,

10 „ drám át,
5 „ sportot,
1 csomag dohányt 

készpénzben szolgál, 
drb  szultánt,
„ Memphist,
„ Portori ccot,
„ B rita n n iá t és 6 fill. 

vissza,
„ Trabuccot és 4 fill.

vissza,
a 11- „  1 „  Regalitast és 2 fill.

vissza szolgál.
Legközelebb közöljük az autom ata vizsgála

táról és elfogadásáról szóló eredm ényt a pénz- 
ügyminszterium részéről.

Szerkesztői üzenetek.
F. H. 0-ban. Nem alkalm as a közlésre. Háta 

mögött senkit se tám adunk  meg. Ha Önnel 
jogtalanság esett meg, legyen bátorsága azt 
nyíltan ki is mondani. Hogyan védhetné m agát 
az illető az ilyen vád ellen. Ez erkölcsi o rr
gyilkosság !

Sch. P. V.-ben. Olvasóinkat nem  érdekli.
K. A. asszony Bpest. Ismerjük az illető u ra t 

személyesen. Majd. mi elvégezzük vele az ügyet
Ny. M. Bpest. Ez ellen nem tehet semmit. 

A szeretetre nem kényszerithetünk senkit.
X. Y. Z. Bpest. Az illető hivatalnokot nagyon 

m egbántja, ha ily módon nyilatkozik felőle. Nem 
ism erünk hum ánusabb, igazságszeretőbb embert, 
m int épen azon urat. A mi m inket illet, az ő 
szigorú, nyílt, őszinte szavai előttünk becseseb
bek, m int némely hivatalnok mézes-mázos 
beszéde, a ki különben kétszínű. Különben is 
az Ön ügye nem tartozik az ő ügykörébe.

Segédszerkesztő : Holtai Nándor.

Árlejtés.
41107 97.

A zilahi m. kir. pénzügyigazgatóság részéről 
közhírré tétetik, hogy Szilágy-Somlyó városában 
(Szilágyinegye) a dohánynagyárudának betöltése 
czéljából a nevezett igazgatóságnál 1898. január 
27-én d. e. 9 órakor írásbeli ajánlatok által 
versenytárgyalás fog tartatn i.

Ezen nagyárudához 182 dohány kisárus van 
dohánybeszerzés végett utalva.

A nagyáruda készletét a  debreczeni m. kir. 
dohánygyárban szerezi be és eddig 1 */2°/o“tóli 
tőzsdedijt élvezett.

Ezen nagyárudánál össze van kötve a bélyeg 
és váltó űrlapok árulása is és ebbeli készletét 
a sz.-somlyói kir. adóhivatalnál szerzendi be.

A nagyáruda kezelése az a rra  alkalm asnak 
talált s legcsekélyebb tőzsdedijt igénylő pályá
zónak fog adom ányoztatni s csakis ezen tőzs- 
dij képezheti az ajánlatok tárgyát.

A nagy áruda évi forgalma átlagosan véve 
dohány és szivarban 94385 írtra  tehető nyers 
értékben.

A magas kincstár ezen évi forgalmi eredm ény 
állandóságára, úgy a  kistőzsdék szám ára nézve 
kezességet nem vállal, a tőzsdedij utólagos fel
emelését nem engedélyezendi és bárm inem ű 
kárpótlási igényt tekintetbe nem veend, ellenben 
vállalkozó köteles 15 napi szükségletét, mely 
3930 frtnyi becsértéket képvisel, mindég készen 
tartani.

A pályázók aján lataiknak biztosítására 393 
frtnyi összeget kötelesek a szilágy-somlyói vagy 
bárm ely más e kerületbeli adóhivatalnál bán a t
pénzül betenni és arról szóló nyugtát 50 kros 
bélyeggel ellátandó, írásbeli lepecsételt a ján la
tukhoz csatolni.

Az ajánlatok a zilahi pénzügyigazgatóság 
fő n ö k én él ben y uj tan dók.

Az ajánlatok következő alagjelölt alakban 
szerkesztendő és következő okm ányokkal ellá
tandó, ugyanis :

a) a letett bánatpénzről szóló nyugta ;
ö) nagykorusági b izo n y la t;
e) hatósági, erkölcsi és vagyon állapotot iga

zoló bizonylat. A tek in tetbe nem vehető aján
lattevő vállalkozók bánatpénzei a versenytárgya
lás befejeztével vissza fognak adatn i, a leg
kedvezőbb ajánlattevő bánatpénze ellenben az 
árudának dohányanyaggal való teljes ellátásáig 
vissza tartatik .

Azon vállalkozó pedig, ki a dohánynagyáru
dának készletét a neki előlegesen tudtul adandó 
napon á t nem venné, le te tt bánatpénzét elveszti.

Oly ajánlatok, melyek a fent elősorolt fel
tételeket nélkülözik, vagy melyek más pályázók 
ajánlataira  hivatkoznak, ép oly kevésbé fognak 
tekintetbe vétetni, m int azok, melyek a kitett 
zárt idő után adatnak be.

Az egyenlő tartalm ú ajánlatok feletti intéz
kedést ezen kir. igazgatóság m agának fentartja.

Zilálton, 1897. évi deczem ber hó 26-án.

M kir. pónzügyigazgatóság.
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I N H A L T i  önser Zukunflsprogramm. — Kine sensationelle Neuerung. — Kingesemlet. — Verniischtes: — Briefkaslen dér Rednktion.

Unser Zukunftsprogramm.
Sind wir aucli in dér angenehmen 

Lage, einen geringen Theil des unss bei 
Beginn unserer publizistischen Thatigkeit 
festgesetzten Programmes erledigt zu 
sehen, so befinden sich gleichwohl einige 
ausserst wichlige Fragen noch immei- 
auf dér Tagesordnung, ganz abgesehen 
davon, (láss jeder neue Tag diese Fragen 
durch andere vermehrt.

Unter die zűr Interessensphare dér 
Grosstrafikanten gehörigen Fragen isi. es 
vornebmlich noch immer die Kistenfrage, 
dérén Lösung zuin Besseren in irgend 
einer Weise erfolgen muss. Trotzdem, 
dass inán im Finanzminislerium diese 
Frage als endgillig erledigt betrachtet, 
scheint uns ciné Lösung derselben, durch 
einen vermittelnden Anlrag, welcheder k. u. 
Tabakregie keine grosse Opfer aufer- 
legt, keineswegs schwierig. Diesbezüglich 
wurde uns eine solche Proposition vor- 
gelegt, von dér wir, wenn sie im reifen 
Zustande sich befinden wird, unseren 
Lesem genau Mittheilung machen werden.

Die Zutheilung des Gesammtverschleiss- 
wesens zűr Tabak-Direktion ist es ferner, 
dér wir im Interessé des Tabak-Gross- 
verschleisses das VVort reden. Audi nach 
diescr Hichtung hin werden wir eine 
rege Thatigkeit entfalten. bis mán sich 
massgebenden Ortes überzeugen wird, 
dass dieser unser YVunseh nur von dér 
Nothwendigkeit diktirt wird, das Ver- 
schleisswesen au! ein weil. höheres Niveau 
zu bringen, als dies gegenwiirtig dér 
Fali ist.

Die Vermehrung dér Sorlen, die Ver- 
besserung dér Verpackung, dér leichtere 
Verkehr zwischen den Aemtern und den 
Partéién, ferner dér Hinweis auf ver- 
schiedene Neueinrichtungen, die im Int
eressé dér Tabakregie einerseits, im Int 
eresse dór Grossversehleisser andererseits 
gelegen sind, all das soll unsere Soi'ge 
für die Zukunft Iliiden.

Was den Kleinverschleiss anbelangl, 
so haltén wir ein Zusammengehen aller 
Trafikanten zu einer Vereinigung fürunum- 
ganglich nothwendig. Noch immer ereig- 
nen sich Falle, wo dér Einzelne, einer 
solchen Auslegung dér Vorschriften zu 
Folge, zum Opfer falit. Noch immer 
híingt das Damoklesschwert über das 
Haupt eines jeden einzelnen Trafikanten, 
indem seine Existenz selbsl nach Jahre- 
langer rastloser Thatigkeit bedroht ist, 
wenn cr irgend einer haltlosen De- 
nunziation oder einer spitzfindigen Aus
legung dér Vorschriften von Seite unlcr- 
geordneter Organe theilhaftig wird. Das 
sind Erscheinungen, die leider nicht zu 
den Seltenheiten gchören und wenn aucli 
das k. ung. Finanzministerium in den 
meisten Fallen Abhilfe schafft, so isi 
dies immerhin ein Zustand, dér nicht 
langer goduldel werden kaim, zumal 
sich auf dicsem Gehiete so Manches in 
anderem Liclite zeigl, als es in dér That 
aussieht. Nur eine Corporation wilre im

Standé durch jeden einzelnen Fali sich 
selbsl zu schützen, weshalb wir auch die j 
Begründung einer solchen als unsere 1 
wichtigste Auígabe erfassen.

Das was auf dem Gebiete des Klein- 
verschleisswesens, vornehmlich in dér 
Hauptstadt geschehen konnte, das ist, 
Dalik dem energischen Einschreiten des 
Herrn Staatssekretairs Gríinzenstein, ge- í 
schehen. Wir keimen dessen Intentionen 
vollstandig und dieselben begegnen nicht 
nur bei uns, sondern ilberall den leb- ! 
haftesten Sympathien. Alléin, was nützt j 
es. wenn sich dér Herr Staatssekretair j 
noch so warm für eine Sache einsetzt, I 
und dieselbe doch nichls anderes, als 
ein frommer Wunsch bleibt. Die strenge 
Handhabung dér erlassenen Vorschriften 
behufs Neuorganisirung des Kleinver- | 
schleisswesens in dér Hauptstadt, ge- ; 
schieht unseres Wissens nach bisher nui- 
in Bezug dér Pachtzahlungen. Alles 
Uebrige ist hübseh beim Altén geblieben 
und wir werden leider abermals in die 
Lage versetzt, die Spalten unseres Blattes 
mit den namlichen Rekriminationen zu 
füllen, wie vor 5 und 4 Jahren. Doch, 
im Grunde genommen, sollen diese 
Blattéi- keine Streitschrift sein, vielmehr 
sollen sie dazu dienen, ein vermittelndes 
Spraehrohr zwischen dér k. u. Tabak
regie, bezw. dem hohen kön. ung. 
Finanzministerium und den Verschleissern 
zu sein.

Dankbnr erkennen wir jede That au, 
die einer gerechten, biliigen und humá
nén Anschauung zűr Folie dient; gleich
wohl müssen wir uns mit aller Energie 
für die Interessen dér Kleintrafikanten 
jedesmal einsetzen, wenn wir diese Int- 
eressen, sei es von welcher Seite immer, 
bedroht sehen. Mán hal gerade an 
massgebender Stelle nur einen geringen 
Begriff davon, was Uebelwollen, Bosheit 
oder Unverstand von Seite untergrord- 
neter Organe für Unheil stiften kann. 
Aus dem Grunde glauben wir auch auf 
die Unterstützung des hohen kön. ung. 
Finanzministeriums rechnen zu können, 
wenn wir derartige Falle vor sein Fórum 
bringen.

Zum Schlusse möchten wir noch dér 
Sonntagsruhe erwahnen, die dér grösste 
Theil dér Kleintrafikanten wünscht, die 
jedocli, für einen geringen Theil dér 
Kleintrafikanten einen nahmhaften Aus- 
fall ihres Erwerbes in Gefolge habén 
müss te. Unter solchen Umstanden bleibt 
vorliiulig nichts anderes übrig, als diese 
Angelegenheit insolange in Schwebe zu 
lassen, bis ein Mittelweg gefunden wird, 
dér beide Tlieile hefriedigt. Es ist nicht 
unmöglich, dass ein solcher ehebaldigst 
sich darbieten dürfle.

Das wilre nun unser Arbeitsprogramm 
für die Zukunft und die geschíttzten 
Leset* werden daraus nichts Neues ent- 
nehmen. Alléin, wir wünschen auch 
nicht, dass zu den bisherigen Beschwer- 
den noch Neue hinzukommen, wir wün- 

! sehen nicht, dass mán uns Gelegenheit

gebe, unser Arbeitsmaterial in Hinsicht 
dér Sanirung von Uebelstanden zu ver- 
mehren. Das Vorhandene genügt voll
standig, unsere publizistische Thatigkeit 
in Anspruch zu nehmen und so wie 
bisher, wird es auch ferner unser Be- 
streben sein, kein Ilaarbreit von dem 
uns vorgesteckten Ziele zu weichen.

Eine sensationelle Neuerung.
Das in Wien, unter dér trefflichen Leitung 

dess H errn Anton Sapita erscheinende Fach- 
b latt „Die Tabak-Trajik“ bet'asst sich in 
ausserordentlieh m ühsamer Weise seit Monaten 
dam it, die vöm österr. Finanzm inisterium  ein- 
getuhrte Sonntagsruhe dér Tabak-Trafiken auf- 
gehoben zu sehen. Merkwürdigerweise sind 
l'asst siimmtliche Wiener T rafikanten gégén die 
Sonntagsruhe, aus welchem Grunde sowohl 
das Grémium dér Trafikanten, wie auch dessen 
Fachblatt „Die Tabak-Trafik" allé Hebel in 
Bewegung setzt, um den altén Zustand des 
freien Verkautes an Sonntagen herbeizuführen. 
Die österr. Tabak-Régié ihrerseits motivirt die 
Aufrechterhaltung dér Sonntagsruhe mit den 
bestehenden Gesetzen, die Trafikanten dagegen 
erblicken eine nahm hafte Einbusse ihres Er
werbes darin, ein Umstand, den sie in ihr 
Fachorgan durch Ziffern nachweisen.

Die solcher Art schwer geschüdigten Trafi
kanten sind nun bestrebt, ein Mittel ausfindig 
zu m achen, welches geeignet ist den zu er- 
leidenden Schaden zu vergeringern. Und so 
gerieth denn dér an dér Spitze des Gremiums 
stehende Redakleur des Fachblattes, H err Ant. 
Sapita, auf die Idee, einen Gegenstand zu fin- 
den, den im Gesetze die Ileiligung des Sonn- 
tages schon aus dem Grunde nicht vorge- 
schrieben ist, weil er w eder aus Fleisch und 
tílu t geschalTen, auch dér R uhe niemals be- 
dűrl'tig ist, weil er keinen Sauerstoff athmen, 
weder Lunge und Herz zu schonen hat und 
Gottesschöne N atúr nicht zu bewundern braucht. 
Jederm ann wird leicht errathen, dass wir den 
Autom aten meinen, jenen A utom aten, dér, Dank 
des máchtig lortschreitenden Geistes, bereits so 
weit gediehen ist, dass sein Funktioniren nur 
noch bedürfte „Ich danke seh r“ zu sagen, um 
das hübseheste Ladenmüdchcn (freilich nur ge- 
schaftlich) vollstandig zu ersetzen.

Das österr. F inanzm inisterium , dem dieser 
Autóm at zu dem gedachten Zwecke empfohlen 
wurde, entsandte denn auch einige höhere 
Beamte, um den so plötzlich zum Zigarren- 
Verschleisser geschaíTenen A utom aten zu prüfen. 
Bis hierher sind wir berichtet worden, das 
Resultat dér Rrüfung, sowie den Entschluss 
des össterr. Finanzm inisterium s kennen wir 
nicht. Unsere náchste Nummer wird schon 
positive Mittheilungen veröfi’entlichen zu können 
in dér Lage sein.

Sollte dieser A utóm at all jenc Eigensehaften 
besitzen, die ihm vorliiulig nachgerühm t werden, 
dann ist hoffentlich die Einführung dér Sonn
tagsruhe bei uns überhaupt keine Frage mehr. 
Das einzige Bedenken des Finanzm inisterium s, 
wonach die Bequemlichkeit des Fublikum s da- 
run ter leiden wörde, wenn die Trafikén ge- 
sperrt wftren, es entliele natürlich ganz von 
selbst. Nachdem dér A utóm at angeblich wie 
ein Mensch sein Amt verrichten w örde, falsches 
Geld zurückweisen, jede Sorté Zigarren und 
Zigarretten verabreichen wörde, so steht. dér 
Sonntagsruhe dér Trafikanten nichts im Wege. 
För Eines freilich müsste die kön. ung. Tabak- 
Regie sorgen, und das wftre, dass dér Autóm at 
stets blonde Zigarren in sich bergen müsste, 
um die blondcn Verkauferinen entbehrlich zu 
m achen. W ir unsererseits werden die Ange- 
legenheit m it begreifiicher Aufmerksamkeit 
verfolgen und sollte sich die Sache bewíihren,
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werden auch wir dem hohen kön. ung. Finanz- 
ministerium dieselbe unterbreiten, dam it einem 
langgehegten W unsche dér T raílkanten, ohne 
die Tabak-Regie und den Einzelnen zu schfi- 
digen, ungesüumt entsprochen werden könne.

Eingesendet.
Sehr geehrter Herr Redakteur!

Sie werden mich und viele andere Gross- 
traíikanten dér Provinz zu grossem Danke ver- 
pílichten, wenn Sió in Ihrern geschützten 
Blatté darauf hinweisen, dass aus Oesterreich 
sehr viele Zigarren eingeführt werden, ein Um- 
stand, dér natürlich nicht dazu beitrügt, das 
ungarische Tabakmonopol zu heben. Ob diese 
Ka lám itat damit zusammenh&ngt, dass unsere 
Zigarren schlechter sind, als die Österreichischen, 
möchte ich bezweifeln, alléin, darum handelt 
es sich gar nicht. Die Frage ist die, warum 
einem Zustande nicht abgeholfen wird, dér 
ein grosser Nachtheil für den ungarischen 
Staatsschatz bildet. Bei dér Undeutlichkeit dér 
betreffenden Bestimmungen bezöglich dér freien 
Einfuhr österr. Tabakes nach Ungarn und vice- 
versa, lüsst sich auch nicht ermitteln, ob die 
Einfuhr de facto erlaubt ist. Doch sei dem wie 
immer, es muss etwas geschehen, um die 
táglich sich vermehrende Einfuhr hintanzu- 
halten. Namentlich wir Grosstrafikanten in den 
oberen Theilen des Landes habén Gelegenheit 
wahrzunehmen, dass die Mittelklasse sich ihren 
Zigarrenbedarf theils aus Wien niitbringt, theils 
sich denselben per Fost senden lüsst.

Ich danke im Vorhinein fúr ihre gütige Inter- 
vention in dieser Angelegenheit und zeichne 
voll Hochachtung R. B.

Mit Vergnügen gébén wir dér gesch. Ein- 
sendung Raum und bemerken nur, dass wir 
über diesen Gegenstand sclion sehr viel Tinte 
verspritzt habén. Einem Verbote dér Einfuhr 
von Zigarren aus Oesterreich dürften jedoch 
Vertrftge verhindern, die zwischen Oesterreich 
und Ungarn bestehen, aus jener Zeit stammend, 
wo das Tabakmonopol in Ungarn übernommen 
wurde. Natürlich kann unter solchen Umstfin- 
den von einem Verbote dér Einfuhr nicht die 
Rede sein, falls solche Vertragé vorliegen. Und 
aus dem Grunde kennen wir auch nur ein 
Mittel dieser Kalamitát vorzubeugen und das 
besteht darin, mittelst noch besserer W aare 
die ősterreichische Konkurrenz unmöglich zu 
machen. lm Uebrigen haltén wir eine strengere 
Bewachung an dér Grc-nze wegen Einfuhr dér 
Zigarren für dringend geboten, da es unsrrer 
Meinung nach ein Gewichtsquantum gébén 
muss, bis zu welchem die Einfuhr gestattet ist. 
Ausserdem haltén wir es für nothwendig, dass 
die diesbezüglichen Bestimmungen bezüglich 
Einfuhr österreichischer Tabakprodukte in einer, 
jeden Zweifel ausschliessenden, klaren, deut- 
lichen Weise publizirt werde. (Die Red.)

*
Geehrter Herr Redakteur!

Gestatten Sie einer arm en Witwe, dass sie 
ihr sclnverbeladenes Herz einmal ausschütt t 
und Ihnen über die Unannelnnlichkeiten und 
Krünkungen Mittheilung macht, denen sie als 
Trafikantin ausgesetzt ist.

Vor Allém muss ich erwahnen, dass mich 
tort und fórt eine Anzahl Finanzwachleute mit 
ihren Besuchen beehrt, ohne dass diese Be- 
suche einen anderen Zweck habon, als meinen 
Revisionsbogen nachzueehen. Ich denke. das 
genügte von Zeit zu Zeit einmal vierteljührig 
odor monatlich, aber nicht, wie es vorkommt, 
dreimal in dér Woche.

Zweitens wird es mir schwarz vor die Aug<n, 
wenn ich die Zigarrenkistchen öífne und nie- 
mals eine lichte Zigarre darinnen erblicke. 
Noch schlimmer aber ist es, dass die Kmiden 
nicht glauben wollen, es wachse kein lichter 
Tabak, so sehr ich auch bestrebt bin, dics mit 
aller Kralt meincr Ueberredungskunst klarzu- 
iogen. Drittens bin ich von zwei Kaffeehüusern 
uingeben, die Lizenzen für Spezialitfiten-Zigar- 
r»*n habén und dérén Inhaber nicht nur in 
ihrern Lokak, sondern auch in jeder Menge 
an die Kunden, die von dér Gasse horeinkom- 
men, Zigarren und Zigarretten ausfolgen. Mein 
Geschüft geht taglich zűrnek, mein investirtes 
Kapital sclnvimlet und ich weiss nicht, wie das 
enden soll. Was aber noch ain meisten zu 
verbittern geeignet ist, das ist die ausser-

ordentliche Unhöflichkeit, mit dér einem von 
allén Seiten begegnet wird. Weiss dér liebe 
Hímmel, ich begegne Jeden Menschen höflich 
und taktvoll und mir gegenüber sind sowohl 

' die Kunden, wie auch jeder, m it dem ich ge- 
schftftlich in Berührung kömmé, grob. Und 
nicht, dass ich ein Uebermass von Empfind- 
lichkeit besitze, oder etwa eine besondere 
Hochachtung beanspruche, nein, das ist es 
nicht. Aus einer vornehmen Familie stammend, 
habé ich mir es bereits abgewőhnt, allzugrosse 
Nachsicht und Höílichkeit, die jeder gebildete 

I Mann einer Frau gegenüber schuldig ist, zu 
■ verlangen. Aber schliesslich, wenn mán schon 
| auf Gruss und Dank für einen Gruss verzichtet, 

möchte mán doch zumindest beanspruchen, 
j nicht stündlich an die Rohheit dér Menschen 
| gem ahnt zu werden, zumal mán sich, wie ich 
• vermeine, einzig und alléin dér Trafikantin 

gegenüber solcher Rohheit beíleissigt. íh r ge- 
j schatztes Blatt, we'ches in wahrhaft offener 

und ehrliche«' Weise für die Interesben dér 
I Kleintrafikanten eintritt, besitzt nur den Fehler, 

dass es die Grosstrafikanten zu sehr schont. 
Da ich die Éhre geniesse, Sie, Herr Redakteur, 
persönlich zu kennen, so erlaube ich mir auch, 
dies oífen und ehrlicii auszusprechen und Sie 
zu bitten, was die hauptstadtischen Gross
trafikanten anbelangt, dérén m itunter vorkom- 
menden Uebergrifien energisch entgegenzutreten. 
In dieser Erw artung zeichne ich mich als Ihre 
Hochachtungsvoll ergebene B % V.

W ir veröfientlichen dieses Schreiben um klar- 
zuthun, dass wir gar nichts zu „ verseliweigen* 
Willens sind, dies niemals gethan habén und 
auch in Zukunft nicht tinin werden. Die haupt
stadtischen Grosstrafikanten, denen das Minis- 
teriurn eine Provision von 7/io für die zu ver- 
kaufenden W aaren bewilligt, sind darauf an- 
gewiesen, ihrern Kleinverschleisse die Aufmerk- 
samkeit zuzuwenden und in zweiter Reilie erst 
ihrer Grosstrafik. Dass erklürt alles. W as uns 
betrifft, so erklftren wir uns béréit, jeden Miss- 
brauch und jede Unzukömtnlichkeit, worüber 
ein K leintraíikant zu klagen hat, liier festzu- 
nageln. W ir kennen keine andere Rücksicht, als 
diejenige dér Gerechthchkeit. Und ebensowenig, 
wie w ir es dulden werden, dass einem Trafi- 
kanten ein Unrecht vöm Seite eines Gross
trafikanten geschieht, ebenso wenig werden wir í 
unsere Hanti dazu bieten, aus den uns be- 
kannten, sogenannten „Vexationen“ dér Gross- j 
trafikanten ein Unrecht abzuleiten, wenn es, 
den Verhültnissen entspringend, ein vorhande- 
nes Übel ist, an dem sich nichts anderri lüsst. 
Und diese Letztern hangén leider mit einem 
System zusammen, das unseres Beifalles niemals 
sicher w ar und es auch niemals sein wird, so
lángé es b es teh t! (Die Red.)

Vermischtes.
Dér Zigarren-Automat. Wie wir an anderer 

Stelle mitthcilen, hat das österr. Finanzminis- 
terium eine Prüfung des ihn anempfohlenen 
Zigarren-Autornaten angeordnet und hat de * 
Hofrateri Swoboda zu dicsem Zweck enm ittirl. In 
Naclistehendein theilen wir Nüheres über das 
Funktioniren des Automaten m it:

Es befinden sich 12 Einwurfsőíl'nungen an 
dem oberen Ende des Automaten fúr 10 und 
20 Hellerslücke, u. zw ar: 

öffnung 1 lierert 1 Stück Virginia
2 2 Kurze
3 „ i ,! Guba
4 10 Drama
5 „ 5 „ Sport
2 1 Paket Tabak a

und 2 Uellor in Baarem.
Öffnung 6 liefert 5 Stück Sultnn

7 „ 5 ,, Memphis
,, « 2 „ Portorico ii. fi H.
M 0 1 ,, Brit. u.fi Mell. 

retour.
1> 10 „ 1 „ Trabucco und 

41 leli. retour.
11

Über das

11 1 „ Regal. und 
2 I leli. retour.

Resultat und die Annulmie des
Automaten von Seite des Finanztninislerhims
bcrichten wir dernnüchts.

Tabak-Handel8 Actien-Gosellschaft. Die dios- 
jührige ordontliche Generalversammlung dér 
'Jabak-1laudrls-Aclini-Gcsellschaft wird am 2,5. 

Jíiner 1. .1. 3*/a Hlír Nachmittags abgehalten wer-

I den. Dér Reingewinn dér genanten Gesellschaft 
1 im abgelaufenen Jahre  belüuft sich, lau t dér 

soeben zűr Veröflfentlichung gelangten Bilatiz 
auf fi. 144.880-15.

Die Wiener Tabak-Traflkanten gégén die
utomaten. Kaum, dass dér neugeborene A utó

mat noch im Standé würe seine Thfitigkeit zu 
beginnen, erhebt sich schon seitens einer 
gegnerischen Partéi ein S turm  dér Entrüstung 
gégén diese Neuerung. Vor S hluss unseres 
Blattes komiul uns nümlich folgende Mit
theilung zu :

lm R estaurant „Zűr Grossen Tabakspfeife* 
fand gestern Nachmittags eine vöm Reform - 
Gomité zűr Gründung des T abaktrafikanten- 
Gremiums Einberufene Versammlung sta tt, 
welche gleich zu Beginn einen sehr stürm ischen 
Gharakter annahm  und schliesslich aufgelöst 
wurde. Als dér einberufer Trafikant Schwarz 
über den Zweck des Grerniums sprach, erhob 
die Opposition unter Anführung des Obmannes 
Zapital einen fürchterlichen Larm. H err Zapital 
rief sehr erregt, das Grémium sei vöm Finanz- 
m inisterium  schon gcnehmigt, und er erklaite, 
dass die Versam m lung ungesetzlich sei. Dér 
Vorsitzende dagegen forderte diejenigen, welche 
keine Einladung habén, auf, den Saal zu ver- 
lassen. Auf diese W orte erhob sich ein ohren- 
betaubender Spectakel, und dér Vorsitzende 
verhess den Prüsidentcntisch. Endlich erschien 
ein herbeigeholter Polizei-Agent, dér den E in
berufer und den Fülirer dér Opposition auf- 
forderte, sich m it ihm zűr Polizei-Direction 
zu bégében. Die Pause benützte T rafikant 
Faun, um gégén die beabsichtigte Aufstellung 
von Autom aten für Zigarren und T ubák zu 
sprechen. Er bezeichnete dieselben als eine Ge- 
fahr fűi die T rafikanten, welche durch die 
A utom aten überflüssig werden. Er erw arte, dass 
die W iener Gommune die Aufstellung von wei- 
teren A utom aten nicht dulden und auch die 
Polizei aus Gründen dér Sicherheit dagegen 
entschieden Stellung nehm en werde. Sollten di : 
Behördcn die A utom aten aber zulas«en, so 
werde mán sich an den Kaiser w enden, dér 
gewiss nicht zugeben werde, dass so viele Men
schen ihre Exislenz verlieren sollen. (Lebhafler 
Bei fali und R u fe : Dér A utóm at i t dér Ruin 
dér Menschen ! Dér Flucli dér M enschen!) Nach 
etw a einer S tunde erschien abermals dér Po
lizei-Agent und erklürte, die Versammlung dürfe 
nicht weiter tagén. Er forderte die Anwesenden 
auf, den Saal zu verlassen.

Briefkasten dér Redaction.
Herrn F. H in 0. Ist zűr Veröffentlicliung 

nicht g< eignet. Maii greift Niemandon hiriter- 
rücks an. W enn Ihnen ein Unrecht geschieht, 
dann müssen Sie den Muth habén, auch offen 
zu sprechen. Wie sollte sich dér BetrelTende 
gégén eine solch’ versteckte Anklage vertheidi- 
gen ? So etw as nemit m án moralischen Meucbel- 
mord.

Herrn P. Sch. in V. H at für unsere Lesei
kéi nerlei Interessé.

Frau A. K. Bpest. W ir habén bereits die Élne, 
den betreffenden H errn genau zu kennen. Über- 
lassen Sie das uns m it ihn fertig zu werden.

Herrn M Ny. Bpest. Dagegen lüsst sich nichts 
thun, zűr Liebe kaim kein Mensch gezwungen 
werden.

X Y. Z. Bpest. Sie thun den betreffenden 
Beamten bitteres Unrecht, wenn Sie sich über 
ihn in solcher Weise beklagen. W ir kennen 
keinen liebenswürdigeren, gefülligeren und hunia- 
neren Menschen, als es gerade dieser H err ist. 
Was uns betrifft, so sind (lessen ötlene, ehrliche 
und hfmfig streng ausgesprochenen W orte  weit 
lieber, als das Süssholzraspeln so tnancher 
Beamten, dér türkischen Gharakters ist. lm 
Úbrigcn gehört Ilire Angelegenheit überhaupt 
nicht in das Ressort dieses Herrn.

Hilfsrodakteur: Ferdinand Haltai

Ny. E<k8tein Berníit Budapest, Király-utcza 47.
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