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A dohányárusok vasárnapi 
munkaszünete.

Ritkán volt oly egyhangúan lelkesült 
hatása egy hírlapi czikknek. mint a vasár
napi munkaszünetröl szóló múltkori czik- 
künknek.

A leveleknek egesz garmadája érkezett 
szetkesztöségUnkbe, melyek legjobban il
lusztrálják, hogy a dohányárusok mennyire 
óhajtják a munkaszünet behozatalát.

Ezen hozzánk érkezett leveleket azon
ban nem tesszük közzé, miután illetékes 
helyen úgy is meg vannak győződve a 
munkaszünet szükséges voltáról.

Eddigelé ugyanis, mindig azt hozták 
fel akadályul, hogy a forgalom a munka- 
szünet behozatalával csökkenni fog. Erről 
azonban bebizonyítottuk s elég alaposan, 
miszerint nem úgy van. Mi mindig a 
kicstárn erdekeit egyhangzásba kívántuk 
hozni az. árusok érdekeivel s ezen elv 
vezérel bennünket ezen ügynél is, a mikor 
mindazon dolgokat, melyek a munkaszünet 
gyors behozatalát tennék kívánatossá s 
annak kiviteli módozatait, mint azt nekünk 
megírták, közre adjuk. Mindenekelőtt 2 le
velet méltatunk nagyobb figyelemre. Ezek 
minden kételyt eloszlatnak az irányban, 
hogy a munkas/.ünet behozatala nehéz
ségekbe ütköznék.

*lgen tisztelt Szerkesztő ur!
Mindenekelőtt fogadja hálás küszöne- 

temet azért, hogy bebizonyította irántunk 
való jóakaratát azáltal, hogy az árusok 
munkas/iinete érdekében száll sikra. Ön, 
igen t. Szerkesztő ur. elmondotta czikke- 
ben mindazon érveket, melyek a dohány
árusok fel napi munkaszünetet szükségessé 
teszik s így én azokra nem térek vissza. 
Eleinte nem akartam a munkaszünet hí
veihez csatlakozni, miután azonban a 
vasárnap délutáni publikumtól legfölebb 
nehány krajczárt vehetek be. most mar 
a munkaszünet behozatalát felette szük
ségesnek látom. Egy-két szivarnál többet 
senki sem vásárol, hanem azok a vevők 
aztán nem is patchouli szaguak.

A mikor aztán este belátja az ember, 
hogy annyit sem vett be, hogy a világí
tási költségeket kifizesse vele, akkor 
eszébe jut az az állapot, mely élénken 
emlékeztet a rabszolgaságra. A inig 
ugyanis az ember kenyérért es a létért 
dolgozik, addig hagyján ; a mikor azonban 
az ember csak azért el, hogy a néha 
részeg munkásnép kényelmének áldozza 
fel idejét, egészségét és fáradságát, akkor 
elgondolkozik, hogy vájjon nem volt-e 
jobb dolguk hajdan a rabszolgáknak, 
mint most nekünk, kiknek végtére mégis

csak van létjogosultságunk. Ehhez járul 
meg azon körülmény is, melyet Ausztriá
ban értek el a munkaszünet behozatalával, 
így tehát beláthatja mindenki, hogy a 
pénzügyminister ur <"> ex ej a csakis az igaz
ságnak tenne eleget, ha a munkaszünetet 
nálunk is engedélyezné. Már előre is 
örülök az első szabad vasárnap délutánnak 
mely, hiszem, hogy nincs távol s ennek 
az eszmének megpenditéseért és meg
valósulásáért Önnek igen t. szerkesztő 
ur. hálás köszönetét mond tisztelő híve

K .
• Tisztelt szerkesztőség!
Már rég nem olvastunk oly talpraesett 

czikket b. lapjában (köszönjük a bókot), 
mint a múltkorit, mely a vasárnapi munka
szünetet tárgyalta. Csak egyet nem talál
tam meg benne s ez az, hogy a dohány- 
árusnönek még inkább van szüksége arra 
a félnapi munkaszünetre, mint a férfi 
dohányárusnak. (Nálunk az árusok leg
inkább férfiak.) A férfi vegre este is mehet 

. sétálni, a mit a nő nem tehet meg,
! (természetes nem is illik). Eszerint nekünk 

semmiféle élvezetet sem nyújt az élet, 
még csak fürdőbe sem mehetünk, (Olló ! 
lásd a •fürödjünk otthoni ez. hirdetést)

: sem pétiig a zugligetben vagy városliget
ben nem pihenhetünk egy pádon. Mi nők 
tehát még rossz.abbul járunk: szabad
időnk sincs, de jövedelmünk sem. Magá
nyosan ülünk a trafikban s ha valaki be 
is jön egy drb 1 kros czigarettáért, az 
is bizonyára suszter gyerek. (Furcsa 1 ?) 
Minek üljünk a trafikban, a mikor egesz 
vasárnap délutáni jövedelmünk 2 frt I 7 kr., 
mint a múlt vasárnap. Azon rendelet, 
mely szerint záróra esetén a trafik elé 
helyettest kell állítani áruval, ki nem 
vihető. Ön irta azt múlt évben, hogy ilyent 

I csakis Ázsiában lát az ember és igaza is 
van. Ha a dohányárut ilyenkor az utczán 

j kívánják árusítani, ahhoz élő ember kell,
} (természetes, a holtakat nem használhat
juk e czélra) s ezek is megszegik a va- 

I sárnapi munkaszünet és a vasárnap szent 
j törvényeit. Aztán meg szégyenlem is a 

in. kir. dohányárut úgy árusítani, mint a 
tököt, meg a répát az utcza sarkon vala
mely erre megfogadott viczeházmester 
által. Hát igazán nincs már kibúvó, hogy 
ne kelljen szakadt ruháju egyének által 
árusittatni ezen árukat? Ha egy idegen 
Pestre jön és látja ezen módját az áru
sításnak, mit gondolhat magáról az árus
ról ? Egyideig egészségem  helyreállítása 
czeljából be is zártam üzletemet s künn 
az utczán viczeházmesteremtöl helyette- 
sittettnem magam. Hallottam azonban az. 
emberek gúnyos megjegyzéseit, felnyi-

] tottam vasárnap üzletemet s most eg- 
olyen publikummal érintkezem vasárnay 
ponkint, a melylyel való érintkezést Önnek 
kívánom, igen t. szerkesztő ur. (Igen sze- 
retetre méltó, köszönjük.)

Meddig fog ez még tartani, nem tudjuk, 
de azt igen, hogy b. lapja mindnyájunk 
köszönetét fogja kivivni, ha a munkaszü
net eszméje megvalósul.

Ezeket előre bocsátva maradtam tisz
telettel

M. L.<

A mikor ezen két levelet köz.zétesszük, 
csak a gondolkodás módot kívánjuk Mus
trálni, mely most napirenden van. Vasár
napon nehány órai pihenés teljesen jogo
sult s könnyen keresztül is vihető, miután 
együk oldalról sem ütközik nehézségekbe. 
Az improvisált vasárnapi trafikok annyira 
szégyenletesek, hogy' erre egy' szót sem 
vesztegetünk.

A ki az árudák vasárnap délutáni üzlet
menetéről fogalmat kíván alkotni magának,

| az menjen és nézze meg. Úgy hisszük a 
j  munkaszünet azonnal létre jönne, ha az 

illetékes körök vennék maguknak azon 
fáradságot és megtennék ezen vasárnap 
délutáni sétát.

A szerződés.
Mi a szerződés ? M indenekelő tt ezzel kell 

tisztába lennünk, m ielőtt azon kérdés m élta 
tásában  bocsátkoznánk, hogy az árus m iért is ir 
a lá  szerződést lehet, hogy rosszul értelm ezzük, 
lehet, hogy  annakidején  rosszul tanultuk , annyi 
azonban bizonyos, hogy a szerződést k é t fél 
köti s azon kö telességeket, m elyekben  m eg
egyeznek, m eghatározza. L átunk  azonban olyan 
szerződést, m ely csak az egyik  félre k ö te le s ; 
látunk o lyan szerződést, a hol 3 évre szerződnek, 
m elyben kötelezi m agát a szerződő fél, hogy 
az üzletért bizonyos bérösszeget fizet, a  m eg
hatá ro zo tt bérösszeg azonban m ár a  következő 
évben nagyobb  lesz. E zt lá ttuk  s k é tkedve 
kérdezzük, vájjon az ilyen ira to t leh e t-e  szerző
désnek nevezni?1 Erről az okm ánybélyeg  tarifa  
világosit fel. A  bélyegilleték  ugyanannyi, a 
m ennyinek a  fizetendő bérösszeg u tán  lennie 
kell, ső t az összeg három szorosát kell fizetni, 
m iután a  szerződés 3 évre szól. N em  érin tjük  
azon pon to k a t, hogy az árusnak  m elyek  a jogai 
m eg a kötelességei a szerződés szerint. M inden 
jogász első p illanatra  á tlá th a tja , hogy ez egy  
kötelezvény , m ely szerin t az árus kötelezi m agát 
éven te  ennyi m eg ennyi bérösszeg vag y  adó 
fizetésére ; e rre  azonban nem  kellene  szerződés, 
m elynek  b élyeg ille téke  is d rága , m iután  az árus 
csakis addig  ta r th a tja  m eg áru d á já t, a  m ig ezen 
adó t pon tosan  lefizeti. A  forgalom -növekedést 
évrő l-évre ellenőrzik s ha  növekedik , akkor újabb 
szerződést k ö tnek  az árussal, m egin t 3 évre. s 
ezért ism ét három szoros bélyeg ille ték  já r.

Szom orú viszonyok e z e k ! S ilyen  kö rü lm é
nyek  k ö zö tt k ívánnak ügybuzgó d o hányárusoka t, 
u m ikor az nem  tudhatja , hog y  holnap  nem  
teszik e ki üzletéből. M ár többszöi k ije len te ttük ,
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hogy a bérösszeg fizetésének ezen m ódja a 
dohányárusok  érdekeivel nem  egyezik. E zért 
látunk  m ég m a is a  fővárosban doh án y áru d ák a t, 
m elyek  m indenhez hasonlítanak, csak  nem  do
hányárudához. E zért van, hogy 42 000 d o h án y 
árus közül csak egy csekély  rész t nevezhetünk  
igazán dohány árusnak. E zé rt jö n  annyi trafiko t 
kérő kérvény  a m inisztérium hoz, me**t leg többjé
nek a  trafik csak m elléküzlet. A z üzletm enet 
m aga pedig eza tá l fel van ta r tó z ta tv a . E g y  
iparág  sohasem  fejlődhetik, sohasem  viheti 
nagyra, ha  nem  fekteti a fósulyt m agára  a 
kereskedelem re  A legjobb áru is lesü lyed  
értékben , ha a  gyáros nem  íorcirozza az e l
adását, "zóval, ha nincs áru jának  jó eladója. O jön  
első sorban is tek in te tbe . D e h á t m it látunk 
e téren , m ely úgy a publikum tól, m int az idő
járástó l, m int pedig a ttó l függ, hogy  az áru 
készenlétben van-e ? Mi csak  anny it látunk, 
hogy az árusoknak évek ó ta  m egnehezítik  a 
m egélhetést. Ez az a sok »javitás«, m it évek 
ó ta  e té ren  eszközöltek. N éha lá tunk  felvillanni 
e g y -eg y  fáklyát, m ely bevilágít ezen  chaoszba, 
de rögtön el is alszik s ism ét az előbbi sö té tség  
uralkodik.

A  szerződés létezése m ár m agában  véve is 
fényesen illusztrálja az álta lunk  vázolt elárusi- 
tási m izériákat.

A  m últ napokban egyn éh án y  árus jö t t  
szerkesztőségünkbe azzal a  hírrel, hogy b é r
összegét em elték.

»V alószínűleg a fo rgalm i is n ö v e k e d e tt« — 
m ondtuk mi.

»De h á t akkor m inek irtan i a lá  a m últ év
ben egy  lő évre szoló szerződést?*

>Azt m ár igazán nem tudjuk, de  ha  ez nem 
tetszik , vissza is adhatja  doh án y áru d a já t«  —  
feleltük mi.

»Igen, igen, ugyanezt m ondta a  p. ti. biztos 
ur is. * K öszönjük a  szives felvilágosítást.

Vegyesek.
A dohányárusok vasárnapi munkaszünete. Az

évek  óla óh a jto tt m unkaszünetet a  d o h án y 
árusok részére azért nem  hozhattak  be eddig, 
m ert a pénzügym inisztérium  azt h itte , hogy  ez 
á lta l a  forgalom  csökkenni fog. A usztria  azon
ban fényesen bebizonyíto tta , hogy  am ió ta  o tt 
a  m unkaszünet létezik, teh á t körülbelül 1 év 
ó ta  a  forgalom  l ll2 millió frtta l n ö v ek ed e tt. 
E bből kifolyólag a m agyarországi dohány  á ru 
sítók  között m ozgalom  indult m eg, hogy  a 
pénzügym iniszter ö exczellencziájánál ez irán t 
k é rv én y t nyú jtanak  be. E  czélból a dohány- 
árusok  gyű lést fognak tartan i és e lő jegyzések , 
valam int a rész tvéte lt a ,,D okányárusok K öz
lönye“  szerkesztőségéhez kell intézni.

A Poster Lloyd f. hó 18. szám ában egy igen 
szép czikk je len t m eg a dohányról M agyar- 
országon. A szerző tárgyalja  azon okokat, m e
lyek m iatt az A usztriába való kivitel m eg csap 
pant. sőt azt is m ondja, hogy a dohány  m inő
sége sem  a legjobb. H ogy m iért nem  te rm esz 
ten ek  jobb dohányt, arró l ha llga t a szerző. 
M indenesetre  tudom ásul vesszük, hogy  ez m ás
kép  lesz m ajd s ezért nem  is m ondjuk el e rrő l 
a  tá rgy ró l sa ját k ritikai m egjegyzéseinket.

Oroszország lentermelóse. Mig nálunk a  len- 
és k en d er-te rm elés nagyon  pang. aza la tt O rosz
országban ez a  te rm elés nagyon  halad . A  m últ 
évben , a konzulátusok u tján  b eérk eze tt je len té sek  
szerint, a te rm és lő  százalékkal gyen g éb b  volt 
m int az előző évben, m ert a  júniusi szárazság  
következtében  a  len term és a lacsony  és ritka  
m arad t.

A német ipar fejlődése m elle tt a  sta tisz tik a  
igen figyelem rem éltó  adatokkal szolgál. K im u
ta tja  ugyanis, hogy a szövő-fonó- és g ép ip ar 
te rén  N ém etország kivitele nyolczszor nagyobb  
volt, m int behozatala . A  kivitel 1202 m illió, a 
behozatal ped ig  150 millió m árkát t e t t  ki. IC k é t 
n ém et ip a r t  te h á t joggal nevezik nagyiparnak .

Iparkamarai illetékek. A  pénzügyi és k eresk e 
delm i m iniszterek eg y  felm erült ese tben  k i
m ondo tták , hogy az egyén i vagy  társasczégek- 
nél m űködő kereskedelm i vagy techn ikai fő- 
vezetők  iparkam arai illeték a lá  esnek, inig 
azok, k ik részvénytá rsaságokná l m űködnek, 
en n ek  az illetéknek fizetésére nem  kötelezhetők .

O H A N Y Á R U S U K  l< 0  Z 1. Ö N  Y I

Közgazdaság.
Országos borászati kongresszus Fiúméban. A

fiumei m agyar érzelm ű borkereskedők  k ezdésére  
a m agyar b o rkereskedők  elhatározták , hogy  ez 
év szep tem b er havában  m eg tartják  h iúm éban 
a m agyar borkereskedők  első kongresszusát. A 
M agyar K ereskedelm i C sarnok  m egbízásából 
A belesz Zsigm ond, K am erm ay er K áro ly  bor 
nagykereskedők  és S ch rey er Jakab  dr. titk á r  
m ost já r ta k  lenn F iúm éban, hogy a  L loyd  F iu- 
m ana m egbizottaival, M aderspach alclnókkel, 
H erzl előadóval, R uzsitschka szakosztály i e lnök
kel az előkészítő m unkát elvégezzék. A k o n 
gresszus m eg ta rtá sá t a  k o rm ány  tám o g atása  is 
biztosítja. N apirenden  lesz, m int m ár je len te ttü k , 
a bo rkereskedők  országos szövetségének  m eg
alakítása is.

Kisiparosok hitelszövetkezete. H arm ad ik  éve 
m ár, hogy a  k isiparosok  a szövetkezeti ügyben 
országos m ozgalm at ind íto ttak  és a korm ány  
tám ogatásá t k érték . M inthogy azonban ez ü g y 
ben a k o rm á n y  h a tá ro z o tt lép ések e t m ég nem  
te tt, m últ évben szám os iparos összeállt és 
F o lyószám la leszám ítoló és h ite lin tézet c /im  
a la tt szö v e tk eze té t a'a lc itott. E  szövetkezet ma 
ta r to tta  H o rv á th  János dr. e lnoklésével első 
rendes közgyűlésé t, m ely az igazgatóság  és 
felügyelő-bizottság  je len tésé t elfogad ta és az 
igazgstóságba m eg v á la sz to tta : ifj. H eidlberg
M ór, S te inschne ider B ertalan , Schuller József. 
K lein Jakab, R á d y  János, H orváth  János és 
G erster Miklós tag o k a t. A m últ év végéig  ósz- 
szesen 406 d a rab  1 őü frtos üzletrészt jeg y ez tek  
a mi 60,000 frt tökének  felel meg.

Hajóközlekedés. A M agyar F o lyam - és T e n 
gerhajózási R észv én y tá rsaság  igazgatósága köz
hírré  teszi, hogy a  Sabácz és M itrovicza közötti 
ha jó jára tokat m arczius 21-től kezdve a m ar k i
ad o tt m enetrend  szerin t B osna-R ácsáig terjesz ti 
ki. B osna-R ács állom ás m árczius 21-én az összes 
forgalom ra m egnyílik. —  Az I. cs. kir. szab. 
D una-G őzhajózási T á rsasá g  közhírré teszi, hogy 
K rem s— Linz közö tt a  he  y ihajó jára tok  m eg
nyíltak  : E lső m enet K rem sböl — E inczbe m ár
czius 22-én. E inczből -E n g e lh a rtsze lb e  m árczius 
23-an. E ngelhartsze lbö l— Linz — K rem sbe m á r
czius 24-én. K rem sb ö l— M elkre m árczius 23-án  
és vissza M elkböl- K rem sbe. M en etren d  p é l
dányokkal az érdek lődőknek  ingyen és bérm entve 
szolgál a  forgalm i igazgatóság.

Az Első Loán ykiházasltási Egylet, mini szövetkezett ma 
tartotta meg számos tag jelenlétében XXXV, rendes év1 
közgyűlését. M iután Scliwarcz Áimin elnök kimutatta a 
közgyűlés határozatképességét, amennyiben 202 tag 140(5 
jutalékrészt helyezett letétbe, előterjesztették a jelentéseket. 
Az előterjesztett főjelentésböl kitetszik, hogy az 1898-ik 
kezelési év is nagyon eredménydus volt. mivel 7281 uj, 
jobbára a legfiatalabb korososztálylio* tariozó jutalékrészt 
írtak be, megjegyzendő, hogy a fiu-b:ztositási osztályok is 
jelentékeny szaporodást szolgáltattak. (Esedékessé vált bizto
sítások fejében 1 86,306*18 irtot, tehát 14,218 44 forinttal 
többet fizettek ki, mint az előző. 1£96. évben. A jelen
tékeny kifizetések daczára 390,719*84 frtnyi ke elési felesleg 
éretett el, amely összegből a mathematikai díjtartalékhoz 
251,71108 frt csatoltak. A díjtartalék ennélfogva 1.608,203*29 
írtra emelkedett. A feninaradó 148.008 81 frt az alapszabély- 
szerü alapok erősbitésére forditatott, amely összeggel azok 
296,008J}(5 fiira egészittettek ki, ijjy tehát az évi mérleg 
1.904,211*65 frt főösszeggel zárul. Az alapok fedezetüket 
nyerik jó kamatozású budapesti házakban, amelyek 7632 
frt leírása uti\n 765,764*20 forinttal vannak a mérlegben 
kimutatva, továbká 4 '/9% -os elsőrendű biztonságú érték
papírban 425,440.80 forinttal, takarékpénztári betétekben 
469,313*07 frttal, végre saját kötvényekre adott kölcsönök- 
ben és kint levő követelésekben.

Dr. Alexander Hernat a felügyelő tanács elnöke elő 
terjeszti a tanács jelentését és indítványát a felmentvény 
megadására, mire a följelentést es az igazgatóságnak abban 
kifejezésre jutott indítványait jóvá!: agyólag tudomásul vették 
és a föímentvényt egyhangúlag megadták. A jegyzőkönyv 
hitelesítésével Márfly Károlyt és Singer Dávidot hízták 
meg. A felügyelő lan ácsba választattak : Dr. Alexander
Hernát, Hasd) l.ajds, Heger József dr., Simonyi Zsigmond, 
Weil Dávid J. ismét és W ertheimer Albert (uj). Miután 
még lievessi József tag indítványán Schwarcz Ármin 
elnöknek, ki huszoukilencz év óta áll az intézet élén, 
továbbá az egész igazgatósági testületnek és Kölni Arnold 
vezérigazgatónak élénk éljenzés mellett köszönetét és el
ismerést szavaztak, elnök a gyűlést bezárta

Szerkesztői üzenetek.
P. K. urnák V. A  m it ön a  ládákról ir, azt 

mi m ár régen tudjuk. H ogy  nehezen  adható  el, 
hogy veszteséggel já r, ezt m ár szám talanszor 
m egbeszültűk, m ié it is e tá rg y ró l tö b b e t nem  
Írunk. A  ládakérdést eg y  időre levettük  a nap i
rendről, de  ennek  sem  —  mi vagyunk  okai.

NI. Z. ur A. L.-ben. U dvaria tlanságga l nem  
ér el sem m it. S ő t ha , m int je len leg  is. igaza 
van, az m ég sem  já rja , hogy a h ivatalnokot 
tehete tlenséggel vádolja. A  jövőben  te h á t  h ig
gad tabban  !

St. B. úrnő Bpest. M inden k é rv én y t trafik  
ügyben első fórum ként a  pénzügyigazgatósághoz, 
kell intézni s csak ha e lu tas íto ttak , ap pellá lhat 
a  pénzügym inisztérium hoz.

Ny. M. ur Bpest. Igenis ón lapunk  előfizetője, 
de azért nem kívánhat tő lünk o lyan szo lgála to 
kat, m elyek  a  trafik ügygyei á lta lában  n in
csenek  összefüggésben.

J. P. urnák Bpest. Ö rülünk, hogy a cziga- 
re ttap ap ir  kereskedés tek in te téb en  velünk egy  
vélem ényen  van M egvagyunk arró l győződve, 
hogy ennek  oka tisztán  csak  az árusok  indo- 

I lencziája. Több fővárosi nag y - és k isárus kén y - 
szerithe tne  e g y á ro so k a t nagyobb  en g ed m é
nyekre. D e h á t ők ezzel nem  törődnek , m ert 
ők is e leg e t nyernek . K zért kellene m ár eg y - 

j szer ren d e t csinálni. N álunk m ég nincs o lyan 
gyár. a  m ely tén y leg  szám bavehetö  volna.

F. K. ur B.-ben. A mit ön ir, az azt bizo
nyítja , hogy nem  ism eri a tén y á llás t. K é rd e 
zősködjék illetékes helyen  s m ajd m eglátja, 
hogy az ügy egészen m áskén t áll.

Segédszerkesztő: Heltal Nándor.

Ajánlat.
I 7170 Hő

A balassagyarm ati kir. p énzügy igazga tóság  
közhírré teszi, hogy a sa lgó ta rján i doh án y n ag y - 
á ru d a  kezelésének b e tö ltése  czéljából f. évi 
m árczius hó 20-én  d. c. ti ú rakoi írásbeli a ján 
latok  u tján  sa já t h ivatalos hely iségében  ver
se n y tá rg y a lá s t íog ta r tan i. A v e rsen y tá rg y a lá s
ban részt venni k ívánók sa játkezű  lóg a lá irt és 
kellően k iállíto tt 50 k ros bélyeggel e llá to tt 
írásbeli a ján la tukat 1808. évi m árczius 20-ének  
d. e. 9 órájáig  ezen kir. pénzügy igazga’óság 
főnökénél nyú jtsák  be.

Az a ján la t tá rg y á t  csak is a dohány  forgalom  
utáni tözsdij fogja képezni. A  jo g osítvány  e l
n y erésé re  annak lehet leg inkább  k ilá tása , ki a 
százalékokban k ifejezendő legkisebb tözsdijt 
követeli és a ki a rra  alkalm asnak  is fog ta lá l
ta tn i. m inek folytán a k incstá r fen tartja  m ag á
nak azon jogot, hogy  az a ján la ttev ő k  közö tt 
szabadon választhasson. K özelebbi tájékozásul 
a  következők szolgáljanak :

A betö ltendő  sa lgótarjáni d o h án y n ag y áru d a  
legutolsó 6 évi forgalm ából levont egy  évi á tlag  
kitesz 157042 irto t dohány  és szivar anyagban , 
miből 3168 frt a  kicsinybeni e lad ásra  esik.

A dohánynagyárudával 1 l/g° „ kezelési ju talék  
! é lvezete m ellett e g y b e k ö tö tt váltó  és b é lyeg  

anyagáruda egy évi forgalm a kitesz 8762 irto t. 
A dohány és szivar a n y ag  a  budap esti köz- 

i ponti d o h ányáru rak tárbó l a b é ly eg  cs váltó  
anyag  pedig a losonczi kir. adó h iv a ta ltó l szer- 
zendő be és az illető n a g y á ru s  á lta l sa já t k ö lt
ségén szállítandó S algó ta rján b a .

A je len leg i ideig lenes doh án y n ag y ú ru s 1 V*°/o 
tőzsdijat élvez. A d o h án y n ag y áru d án ak  hely i- 

| sége  S algó tarján  község élénk helyén  rende- 
i zendő be s folyton o ly k ép  ta r tan d ó , hogy a 

dohány  anyag  káro s h a tássa l ne bírjon.
B ánatpénzül készpénzben  vagy  óvadékképes 

érték p ap íro k b an  600 frt c sa to landó  az ajánlathoz.
A z aján latokban  k ik ö tö tt tözsdij szám okban 

és betűkkel tisztán  k iírandó és ahhoz a  m ag y ar 
á llam polgárságo t cs n ag y k o rú ság o t is igazoló 
erkölcsi és vagyoni b izonyítvány  csato landó.

Az ezen felté teleknek m eg nem  felelő a ján 
latok  te ljesen  figyelm en kívül fognak hagyatn i. 
A  n e tán  m ég kívánt bővebb felvilágosFás ezen 
kir. pénzügyigazgatóságnál és a  losonczi kir. 
pénzügyőri biztosságnál n y erh e tő .

B .-G yarm at, 1808. m árczius 5-én.

M. kir. pénzügyigazgatóság
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I N H A I . T .  Die Sonntasgsluhe dér Trafikanten. — I>er Kontrák!. — Vermischtes. — Briefkasten dér Redaktíon.

Die Sonntagsruhe dér 
Trafikanten.

Nocli niemals dürfte ein Zeitungsartikel 
einer solcli allgemcincn enthusiastischen 
Aufnalimc theilhaftig geworden sói1 1 , wie 
es 1 )er,jenig© über dió Sonntagsruhe war, 
den wir in unserer letzten Nummer ver- 
öffentlichten. Eine Flulh von Briefen 
brachte uns die I’osl ins Ilaus, welche, 
wenn wir dieselben verőbenllichen woll- 
ten, wohl am besten illustrieren würden, 
wie sehr, wie dringend nothwendig die ' 
Erfüllung dieses Wunsehes dér Ver- 
schleisser ist und mit weicher Sebnsucbt 
derselbe gehegt wird. Indess glauben wir 
davon absehen zu kőimen, diese Zu- 
sehriften zu verőben llichen, sehon aus 
dem Griinde, weil mán massgebenden 
Ortes von dér Nothwendigkeit dér zu be- 
willigenden Sonntagsruhe vollstftndig über- , 
zeugt ist. Lediglich handelt es sich blos | 
daruin, über die Schvvierigkeil liinwegzu- | 
kominen, welehe darin venneintlich ge- j 
légén ist, wonach durch die Schliessung 
dér G csehit fte an Sonntagen dér Consum : 
sich verringern würde. Nun, wir habén i 
darüber bereits unsere Meinung gesagt, j 
und dieselbe durch Beweismittel gestützt, 
welche als solche, überzeugend géniig, 1 
gelten kőnnen. Imrnerhin wollen wir 
daliéi so vorsichtig als möglich zu Werke | 
gehen und sowohl die Interessen dér 
Tabak-Kegie, als auch diejenigen dér j 
Verschleisser keinen Moment aus dem 
Auge verlieren, wenn wir all das, was 
für die schleunige Einrichtung dér Sonn
tagsruhe spricht und uns als ganz be- 
sonders erwtthnenswerth, von Seite unse- 
rés Leserkreises rnitgetheilt wird, hier | 
widergelien. Vornehmlich sind es zwei I 
Briefe, welche unsere Aufmerksamkeit in . 
besonderer VVeise erregten, da dérén In- 
halt geeignet erscheint, allé Zweit'el zu J 
verscheuchen, welche gégén die Sonntags
ruhe gerichtet sind :

Geehrler Herr Redakteur!
Empfangen Sie zuförderst meinen in- 

nigsten Dank für das wartne interessé, 
welches Sie uns amién Traíikantinen 
dadurch entgegenhringen, indcm Sie in 
Ihrem letzten Artikel für die Bewilligung 
dér Sonntagsruhe dér Trafikanten eintre- 
ten. Da Sie, geehrler Herr Redakteur, in 
dicsem Artikel so ziemlich all das sagen, 
was geeignet ist die Nothwendigkeit einer 
halbtítgigen Rulie in dér Woche zu be
tonon, so enthoben Sie mich diesel- Miibe, 
zurnal ich ganz llirer Meinung bili. Was 
mich betrifft, so hatte auch ich eine Zeit 
láng Beden ken, mich dér Bewegung wegen 
Schliessung dér Trafikén an Sonntagen 
anzureihen, alléin dieses Bedenken schwin- 
det bei mir sehon aus dem Grumle, weil 
an Sonntag Nachinittagen in meinem Ge- 
schitflc kein einziger Mensch verkchrt, 
(lessen Einkauf grösser wftre, als höchstens 
um den Belrag von einigen Kreuzern. 
Es konunt fasst garnicht vor, dass irgend

.lemand inehr als 1....2 Stück Zigarren
kauft, dagegen konunt ein Publikum, das 
keineswegs nach Patchouli riecht. Und 
wenn dann am Abend dér Cassastand 
ein solcher ist, dass mán kaum die } 
Kosién dér kleineu Gasflaiumen, durch 
den Gewinnst dér verkauften Waare, be- 
streiten kaim, dann, geehrler Herr Re- ! 
dakteur, fühlt mán etwas, was an das : 
Sklavenmitssige des Menschenthums leb- 
haft erinnerl. Denn insolange es sich um 
Brot und Existenz handelt, arbeitet mán 
gerne, das wird Jeder zugeben; wenn 
aber einzig und alléin dér Mensch dazu í 
da sein soll, um blos dér Bequemlich- 1 
keit des mitunter betrunkenen Arbeiter- 
volkes seine Zeit, Műbe und Gesundheit 
aufzuopfern, dann weiss ich wahrlich 
nicht, oh das Sklaventhum lítngstvergan- 
gener Zeiten nicht besser daran war, als 
wir. die wir doch schliesslich auch ein 
Recht zu lobon habén. Iliezu trit.t noch 
derUmstand, wonach das Resultat. welches 
in Oesterreich seit Einführung dér Sonn- í 
tagsruhe erzielt wurde, ein solches ist, ! 
dass jedes Bedenken gégén dieselbe 
schwinden muss. Es wftre alsó ein Akt 
dér Gerechligkeit, wie auch dér Humani- 1 
tftt, wenn Se. Excellenz dér Herr Finanz- j 
minister, die Sonntagsruhe bewilligen i 
würde. Hoffenllich lftsst dieselbe nicht 
mehr so lángé auf sich warten und ich 
freue mich sehon darauf, an dem ersten 
freien Sonntag Nachmittag, den ich nach 
vielen .Jahren híltte, Ihnen, geehrler Herr 
Redakteur, persönlich für ihre Bemühun- 
gen danken zu kőnnen.

Ihre aufrichlig ergebene
J £ . K .

Geehrte Redaktion !
Sehon lángé habé ich keinen solch 

vernünftigen Artikel in Hírem geschftlzten 
Blatté gelesen (wir danken verbindlichst 
für das Compliment) als es Ihr Artikel 
in jüngster Nummer war, weicher von 
dér Sonntagsruhe dér Trafikanten han
delt. Dér Artikel ist wie gesagt, sehr gut, 
aber ich vermisse darin die Erwfthnung 
dessen, dass so eine Trafikantin einen 
halben Tag dér Ruhe doch noch drin- 
gender bedarf als ein Traflkant, wenn er 
ein Mann ist. (Bei uns liierzulande sind 
die Trafikanten zumeist Mftnner). Dér | 
Mann kann schliesslich auch wfthrend 
dér Nacht spazieren gehen, das kann 
aber die Frau nicht. (Gewiss nicht, es 
ist das nicht schicklich.) Demzufolge habén 
wir Frauen gar keinen Genuss von dem j 
Lében, nicht eininal den, dass wir in’s 
Bad gehen, (Oho ! Lesen Sie gefiílligst ; 
das Inserat: Bade zu Hause !) nicht ein- j 
mai den Genuss, dass wir uns im Stadt- 
willdchen oder im Auwinkel auf ein 
Bttnkchen niedersetzen kőnnen. Uns Frauen 
trifft es daher am hftrtesten, wenn die 
Trafikén an Sonntagen offen sein müssen, 
denn nicht genug, dass wir im Geschílfte 
sind, nehmen wir auch nichts ein, (Sie 
meinen wohl Geld, nicht wahr,?) wir sitzen 
da so einsam und vcrlassen, und wenn

ja einmal ein Herr eine Zigarette um 
1 Kreuzer wünscht, so ist es gewöhnlich 
ein Schusterjunge. (Sonderbar !) Wozu 
sollen wir an Sonntag Nachmittagen in 
dér Trafik sitzen, wenn die ganze Nach- 
mittagslosung zwei Gulden 17 Kreutzer 
ausmacht, wie am letzten Sonntag. Die 
Verordnung, dass mán, wenn die Trafik 
gesperrt sein soll, vor dér Thüre einen 
Verkftufer anstellen muss, dér die Zigarren 
verabf'olgt, ist in diesel- Form nicht aus- 
führbar. Sie selbst habén es im vergan- 
genen Jahre geschrieben, dass mán solche 
Aushilfsmittel nur in Asien benützt, und 
mit Recht.

Wenn die kön. ung. Zigarren und Zi- 
garretten auf effener Gasse an Sonntagen 
verkauft werden sollen, dann ist ja immer- 
hin dazu ein oder zwei lebende Menschen 
nothwendig (Nalürlich, Todte kann maii 
dazu nicht verwenden !) und diese leben- 
den Menschen übert.reten ja auch die 
Heiligung des Sonntags, wie auch das 
Gesetz über die Sonntagsruhe. Ausserdem 
schttme ich mich dessen, meine Waaren, 
die ich als kön. ung. bezeichne, durch 
einen liiezu gemietheten Vizehausmeister 
verschleissen zu lassen und das in einer 
Weise, wie mán Kürbisse, Melonen und 
Rettige auf dér Strasse feil hitit. Sollte 
sich wirklich kein anstilndigerer Ausweg 
finden lassen, wie mán diesen Verkauf 
auf dér Strasse, von zerlumpten Leuten 
bew'erkstelligt, entbehrlich machen kann? 
Wenn ein Fremder, dér nach Budapest 
komiul, diese sonderbare Methode des 
Zigarrenverschleisses sieht, welche Meinung 
muss er von dér Waare selbst habén? 
Eine Zeit láng habé ich mit Rücksiclit 
auf meine Gesundheit an Sonntag Nach
mittagen gesperrt und meinen Vizehaus- 
meister damit betraut, mich vor meinen 
geschlossenen Geschftftsladen zu substi- 
tuiren. Als ich aber das Gespötte dér 
Leute hierüber hörte und ausserdem die 
Abrechnung mit meinen Vertreter nicht 
immer glatt vor sich ging, kehrte ich 
wieder zűr altén Methode zurück und so 
sitze ich denn fortwílhrend in dem kleinen 
Lokálé und begrüsse an Sonntag Mach- 
mittagen pflichtscliuldigst ein Publikum, 
mit dem zu verkeliren ich Ihnen Ilerr 
Redacteur wünsche! (O, Sie sind sehr 
liebeiiswürdig, wir danken sehr.) Wie 
lángé das noch dauern soll, dass weiss 
ich nicht, Eines aber weiss ich, dass Ihr 
geschíltztes Blatt sich den Dank aller 
Traíikantinen sichern muss, wenn es mit 
allén Mitteln dahin wirken wird, dass wir 
die Sonntagsruhe erlangen.

Dies voraussetzend, zeichne ich mich 
hochachtungsvoll 

L .  M .

Ilidéin wir die vorstehenden zwei Briefe 
veröffentlichen, beabsichtigen wir dadurch 
bloss die Denkweise wiederzugeben, welche 
über diese Angelegenheit vorherrscht. Dér 
berechtigte Wunsch nach einigen Stunden 
dér Ruhe in dér Woche ist unseres Er- 
achtens nach ein bescheidener, dass er 

I leiclit erfüllbar genannt werden muss,
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angesichts (lessen, dass auf' keiner Seite 
ein Nachtbeil zu erblicken ist. Was die 
improvisirten Sonntagstraflken anbelangt, 
so habén wir dariiber kein Worl zu ver- 
lieren tlbrig. Es gibt. Dinge, die so be- 
schamend wirken, dass mán gut thut, 
dartlber zu schweigen. Wer Lust hat sicli 
ein Bild davon zu machen, wie dér Zi- 
garrenverschleiss an Sonntag Nachmittagen 
in den meisten (lassen und Strassen be
lliében wird, dér durchwandere dieselben 
und schaue sich die Sache eininal gründ- 
lich an. Wir sind überzeugt davon, dass 
die Einführung dér Sonntagsruhe auch 
nicht eine Stunde langer auf sich warten 
lassen wtlrde, wenn jene Herren den 
Spaziergang unlernehmen würden, die 
berufen sind ein Urtheil tlber die Notb- 
wendigkeit dér Sonntagsruhe abzugeben.

Dér Kontrák!
W as ist ein K ontrakt? Diese Frage mőchten 

wir gerne gelöst sehen, bevor wir uns in die 
Erörterung dér Frage einlassen, wozu dér 
Trafikant eigentlich einen K ontrakt unter- 
schreiben muss. Mőglich, dass wir die Definition 
des W ortes Kontrakt nicht recht auffaísen, 
möglich auch, dass uns die Schule seinerzeit 
einen falschen Begriff von dem W orte Kontrakt 
beigebracht hat, alléin, so viel steht fest, dass 
wir den Kontrakt fúr eine Urkunde haltén, 
welcher zwischen zwei Partéién geschlossen, 
beiden Theilen a jftrág t, die gleichen einge- 
gangenen Verpílichtungen gégén einander ge- 
nauestens einzuhalten. Doch wir sehen, dass 
es auch Kontrakte gibt, die nur einen Theil ; 
dér Kontrahenten verpflichtet, wáhrend dér 
andere Theil zu gar nichts verpflichtet i s i ; 
wir sehen, dass eine Partéi quasi einen 
Miethsvertrag auf 3 Jahre macht, in welchem 
sic sich verpflichtet, alljáhrlich fúr das Ge- 
miethete so und so viel zu bezahlen und dass 
gleichwohl die stipulirte Pachtzahlung irn kom- 
menden oder zweitnáchsten .lahre erhöht wird. 
W ir sehen das alles und zweifelnd fragen wir 
u n s : Ist ein solches Schriftstück wirklich
Kontrakt zu nennen? Doch darüber belehrt uns 
ja  sogar dér Stempeltarif. Genau, wie es fúr 
Kontrakte vorgeschrieben ist, wird die Stempel- 
geböhr nach dér zu zahlenden Pachtsteuer 
bemessen, ja  noch mehr, dér Betrag wird drei- 
fach gerechnet, weil dér Vertrag für drei Jahre 
Giltigkeit besitzt.

W ir lassen uns in die Frage nicht ein, was 
dem Verschleisser in dem Kontrakt zugesichert 
wird, welche Rechte, welche Vortheile er 
eigentlich zu verlangen berechtigt ist. Wir 
lassen uns in diese Frage nicht ein, weil wir 
darauf keine Antwort wissen. Jeder Jurist 
würde auf den ersten Blick erkennen, dass 
dieser sogenannte Kontrakt nichts anderes ist, 
als die Erklárung des Trafikanten, er wollo so 
und so viel Steuer jáhrlich bezahlen, das ist 
alles. Dazu ist aber unseres Erachtens nach 
keineswegs cin Do^ument nothwendig, welches, 
wie dér Kontrakt, abermals einer verhaltniss- 
miissig hohen Besteuerung unterliegt, zumal 
dér Trafikant doch nur insolange seine Trafik 
behált, als er diese Steuer pünktlich leistet. 
Denn da wird von Jahr zu Jahr dér Gonsum 
dér Trafikanten einer neuen Bemessung unter- 
zogen und wenn sich die geringste Steigerung 
erweist, wird die Pachtzahlung erhöht, ein 
neuer Kontrakt unterschrieben, dér aberm als 
auf drei Jahre lautet, woför abermals eine 
dreifache Stempelgebühr zu entrichten ist und 
dér möglicherweise gleichwohl schon morgen 
seine Giltigkeit verlieren konn.

Traurig, wahrlich traurig ist es um solche 
Verháltnisse bestellt. Und da möchte mán Ver
schleisser habén, die, wie es dér müchtige 
staatliche Industriezweig erheischt, m it Leib 
und Seele an ihrem Gescháfte hangén ? Und 
da soll ein Verschleisser den ihn zum Ver- 
triebe übergebenen Artikel, seine ganze unge- 
tiieiltc Aufmerksamkeit widmcn, wenn er 
morgen vor die T hüre gesetzt werden kann 
oder zumindest nicht sicher ist, das Doppelte 
dér S teuer bezahlen zu rnüssen. W ir erblicken 
in dicsen Thatsachen kein Atom eines gescháft-

| lichen Gebahrens, wie es auf dem Gebiete des 
Tabak-M onopols nun einmal unerlásslich geübt 
werden rnüsste, wobei wir den idealen S tand- 
punkt gánzlich bei Seite légén, nachdeiii hier 
von cinem hum ánén Vorgehen keine Rede sein 
kann.

W ir habén es schon des ö fteren  gesagt, 
dass diese Art dér Pachtzahlung, ganz ab- 
gesohen von den geschilderten Umslánden, 
geeignet ist, die Trafikanten zu schádigen und 
je  nachdem ihre Thátigkeit als Verschleisser 
übcrhaupt zu hemmen. Daher kommt es auch, 
dass wir sowohl in dér H iup tstad t, wie auch 
in den Provinzstftdten nocíi inuner Trafikén 
sehen, welche allém anderen áhnlicher gleichen, 
a 's einer Tabaktrafik. Daher kommt es auch, 
dass von 42000 Verschleisser des Landes ein 
geringer Bruchtheil blos, als wirkliche Ver
schleisser betrachtet. werden können. Daher 
kommt es auch, dass die Gesuche um Trafik- 
Ertheilung so massenhaft einlaufen, denn den 
meisten dieser Bittsteller ist es m ehr um das 
Nebengescháfl, als um die Trafik zu tliun, 
welch’ letztere sie zu m itunler gar nicht wür- 
digen Zwecken brauchen. Dér Verschleiss im 
Allgemeinen aber, leidet darun ter insofern, als 

I weder ihtn die nothwendige W bhtigkeit zuer- 
! kannt wird, noch er selber, angesichts dér Ver

háltnisse, hereit ist, ein dér Zeit und dem P'ort- 
schritt Rechnung tragendes Vorgehen zu be- 
obachten. Niemals wird sich eine Industrie 
ontfalten können, nie.nals es zu einer im posan- 
ten Hölie bringen, stets w ird sie ih r W achs- 
thum blos dér Populationsbewegung zu danken 
habén, wenn sic nicht in kunstgerechter Weise 
mit allén Mitteln, welche die moderné Mandels 
kunst an die Uand gibt, dahin strebt, das 
Schwergewicht auf den Handel zu légén. Die 
beste W aare sinkt zum Schund herab, wenn 
dér Kaufmann niclits taugt, in seiner Marid 

| liegt das Wohl und VVehe des Fabrikanten 
und nur durch ihn gewinnt dór Artikel seine 
Verbreilung und seinen eigentlichen W erlh, er 
ist derjenige, dér in erster Reihe in Betracht 
zu kommen hat, wo es sich darum  handelt, 
Grosses zu erreichen. Alléin, was sehen wir auf 
diesem Gebiete, das tlieils von dér, m ehr oder 
m inder vorhandenen Gőte dér W aaren , tlieils 
von den Launen des Publikum s, tlieils von den 
Zeitve háltnissen beeinflusst wird. W ir sehen 
seit Jahren nur das eine Bestreben vorherrschen, 
dem Trafikanten so weit dics möglich ist, den 
Brotkorb höher zu hángen. Das scheint so 
ziemlich das ganze Um und Auf zu sein, all 
dessen, was an dem Vcrschleisse * verbessert" 
wird. Eine Zeitlang sahen wir allerdings das 
Aufleuchten einer Fackel, die auch in dieses 
Chaos hineinzuleuchten Willens war, alléin, 
hald verfinsterte sich dasselbe und fiel wieder 
in jenem U rzustande zurück, in dem es ehe- 
dem sich befand.

Dér Kontrakt, beziehungsweise dessen Exis- 
tiren übcrhaupt, spricht deutlich genug, und 
bestátigt all das zűr Genüge, was wir übor die 
Verschleissverháltnisse vorbringen. Da hatten  
sich in den letzten Tagén viele T rafikanten in 
unserer Redaktion eingefunden, mit dér Mit- 
theilung, dass mán ihren „P ach t“ erhöhe. 
W ir gaben unsere Meinung dahin ab, dass 
naturgemáss bei einer eingetretenen Steigerung 
des Gonsums, auch dér Pacht erhöht werde.

>Ja, erlaubon Sie«, sagte einer dér Gekoin- 
menen, »wozu habé ich denn im vergangenem 
Jahre einen Kontrakt auf 3 Jahre mit dér kön. 
ung. Finanzdirektion gemacht?*

»W ozu? Mm, das wissen wir wahrlich n ic h t! 
Im Uebrigon können sie ja  die Trafik zurück- 
légén. <

*Ja, ja, das hat mir dér Finanz-Gomissár 
auch gesagt, nun ich danke für die gütige 
Auskunft.*

Vermischtes.
Die Sonntagsruhe dér Trafikanten. Dér seit 

Jahren gehegte W unsch dér Tabaktrafikanten 
Ungarns, ihre Gescháftslokale an Sonntag Nach
mittagen schliessen zu dürfen, war bisher auf 
ein Hinderniss gestossen, welches darin bcstand, 
dass mán im Finanzm inisterium  dér Meinung 
war, es werde in Folge einer solchen Einführung 
dér allgemeine Gonsum eine Einbusse er leiden. 
Nunmehr liefert aber O esterreidi den Bcweis, 
dass, seitdem dórt vor Jahresfrist die Sonntags
ruhe eingeführt wurde, dér Gnsum nicht nur I

I

{ nicht gofallen, sondern um 11 * Millioncn Gulden 
gestiegen ist. Mit Rücksicht au f dicsen mass- 
gebenden Um stand, ist nun unler den T rafikan
ten U ngarns eine neuerliche Bewegung im Zugé, 
welche dahin abzbelt, die E inführung dér Sonn
tagsruhe bei Sr. Excellenz dem Finanzm inister 
zu erbitten. Zu diesem Zwecke werden die 
T rafikanten schon in den náchsten Tagén e;ne 
Versammlung abhalten , um speziell über diesen 

I Gegenstand zu berathen. Anm eldungen zűr 
Theilnahmo an dieser L indesversam nilung dér 

I T rafikanten sind an die Redaction des ,,Dohány
árusok Közlönye“ zu riehten.

Ueber den Tabak in Ungarn veröfientlicht dér 
„Pester IJoyd* in seiner Numnier vöm 18. d. M. 
einen beachtenswerthen Artikel. Dér Verfasser 
legt die Ursachen dar, welche es verschulden, 
dass dér Export des Tabakes, nam enllich nach 
Oesterreich, weit geringer ist, als in früheren 
Jahren  und meint, dass die Q ualitát des T aba- 
kes viel zu wünsclien übrig lasse. W as jedoch 

j  diese Degenerirung verschulde, warum nicht 
; schon lángsl dafür gesorgt wurde. dass d ir  un- 

leugbar sehr geeignete Bódén ein besseres Pro- 
dukt hervorbringe, das verschweigl dér Verfas
ser. Gleichwohl nelimen wir es gerne zűr 
erfreulichen Kenntniss, dass es in Zukunft besser 
werden soll, aus welchem Grunde wir es auch 
unterlassen, unserer eigenen Meinung hierüber 
Ausdruck zu vériéiben.

Tabak-Automaten Nach cinem von dem öster- 
reichischen Finanzm inisterium  festgestelltcn Re- 
gulativ für den Verschleiss von Tabakfabrikaten 
m ittelst Automalen sind einzig und alléin die 
Tabakverschleisser zűr Ausstellung von Aulo- 
m aten für Zigarren, Z igarretten und pak(»tirten 
Rauchtabaken berechtigt. Eine Verpílichtung liegt 
für sie nicht vor. A's Autom aten dürfen nur die 
Fabrikate dér U nternehm ung W rede u. Konsor- 
ten oder dér Rechtsnachfolger derselben benützt 
w erden. Dér autom atische Tabakverschleiss in 
öflentlichen Gftrten, Parkanlagen, auf Prom e- 
naden, Ausstcllungs-, Fest-j Renn-. Spiel- oder 
Marktplátzen, in Bade.instalten etc., ist in erster 
Linie d«*n auf oder neben liesen Őrien beíind- 
liclien Trafikén g«*sta tto t;  nur dann, wenn T ra 
fikén dórt. nicht bestében, kann dér Betrieh 
auch anderen lizenzirten V eischleissern bewil- 
ligt werden. Auf B ahnhölen (W arleráum en, 
Korridors, Perrons etc.) kommt dér T abakver
schleiss mittelst Autom aten den finanzbchördlich 
im Einvernehmen mit den betreflenden Eisen- 
bahnverwaltungcn bestellten B ahnhoftrafikauten 
zu. In Stationen aber, wo keine Trafikén be
stében, können mit Zustimmung dér Eisenbalm - 
verwaltung entw eder die náchstgelegenen Tabak- 
trafiken oder aber Bahnbedienstelo. welche > ich 
eine Tabak verseli loissli/enz erw rkon, Talmk- 
Autouiatcn in Betrieb setzen. Das Regulativ 
verpflichtet die Tabakvcrselileisser z ;r Aufle- 
gung „behördlich ad justirter Beschwer<!ebögen“ , 
in welche die Konsumenten ihre Beschwerden 
über allfálligc Anstánde einlragen können. Die 
Auslagen für den A utom atenbetrieb werden den 
T abak tra  fi kantén ebenso wie dér Mielhzins als 
passirbare Gescháftsposten in Rechnung gezo- 
gen. G«suclie um Aufstellung solcher Tabak- 
Autom aten sind an die zustflndige Finanzw ach- 
abtheilung zu übergoben.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn P. K. in V I )as was Sie uns über die 

Kisten mittheilen, ist u n s lángst bekannt. Dass 
mari die Kisten schw erer verkaufen kann. dass 
mán dabei einen grossen Verlust erleidet etc. 
sind Sachen, die w ir schon unzahligem ale «>r- 
w áhnt habén und alsó keinen A nspruch auf 
eine neuerliche E rörterung besitzen. Die Kislcm- 
fragr* ist von «ler 'Pagesordnung vorláufig ab- 
gesetzt, das Eine können wir Ihnen aber sagen 
— w ir sind nicht schuld daran.

Herrn M. Z. in A. L. Wie oft sollen wir es 
noch sagen, dass m án mit Unhöflichkeiten nie
mals etwas auszurichten vermag. Selbst wenn 
Sie, wie in diesem Falle im Rechte sitid, 
rnüssen wir Ihnen entschieden IJnrecht gébén 
und mit uns jeder Unbefangene, wenn Sie den 
Beamten seine Unfáhigkeit vorwerfen. Dazu 
habén Sie kein Becht, das beurtheilt stets 
dessen Vorgesetzter. Alsó in Zukunft nicht gar 
so hitzig !

Hllfsrmlakteur: Ferdlnand Holtai

N y. K ckste ln  HerníU H udapeat, Kir.-tly iitc íii 4 7 .
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