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Szivarka-hiány.
Nyílt levelii m. k ir .  központi dohdnyj&vetiéki i

Nagytekinletü Igazgatóság I
Lehetséges, hogy leveliinket nem helye

sen czimeztük, s az abban foglalt sérel
mek (alán egészen másnak a hatáskörébe 
vágnak, mindamellett azt hisszük, hogy 
az volna hivatva ezen dologban határozni, 
a honnan az összes dohánygyárlmányok 
ügye irányillalik és Így nézetünk szerint 
csak az a nagytekinletü igazgatóság lehető 
felelőssé azokért a zavarokért, a melyek 
a szivarkagyártásnál jelenleg előfordulnak, 
s a melyek a dohányegyedáruságnak 
jövedelmét tetemes módon csökkentik

Még július havában uj szivarka, név- 
leg ,,Hunnia' gyártása lelt elrendelve. 
Ezen szivarka, a mely elemién majdnem 
alig, később csak szórványosan hozatott for
galomba, vidéken tudomásunk szerint nem 
is volt látható. Anélkül, hogy a vezetése 
alatt álló gyárak munkaképességéi meg
vizsgálta volna, anélkül, hogy a teljesen 
megfelelő készletről gondoskodott volna, 
anélkül, hogy tekintetbe vette volna, 
miként a dohányegyedárnsság egész Ma
gyarországra és nemcsak a székes fővá
rosra szóié) dohányzási czikket szállítani 
tartozik, egy szivarkanernet honosított 
meg, a mely az ö gyárai hun készül. IJgy- 
lálszik ezen szivarkanemnek az előállí
tása felemészti a rendelkezésére bocsátott 
munkaerőnek legnagyobb részéi, miáltal 
uj kalamitás keletkezik, a mennyiben a 
szivarka elárusitási lajstromban foglalt 
másfajta szivarkák hiányát előidézi.

Már hetek óla észlelhető a szivarka- 
hiány a l'övámházhan, a központi dohány- 
raktárban és valószínűleg a vidéki hiva
talokban is a különféle szivarkanemek 
csak ritkán kaphatók, s ha a 4(i dohány- 
nagytözsér, s milliókat forgatni hivatott 
dohányraktárakba egyszer egypár ládika 
szivarka érkezik, akkor annak kiszolgál
tatásáért valóságos harcz fejlődik ki.

A dohányárudákban a közönség, a mely 
alig akarja elhinni, hogy egy czikk, a 
melyet az állam gyárt, nem volna kellő 
mennyiségben tartható, s ezen közönség 
ezért csak az ártatlan elárusitási szidja.

Az állampénztárakban, a melynél a 
visszaesés jelentékeny összegre rúg, s a 
mely onnan eredt, hogy millió s millió 
szivarka idegen, arra nem hivatott embe
rek által gyártva lesz, ott a visszaesés 
okát nem is tudják, s nem is veszik észre, 
hogy többletbevétel csak a tényleges fo
gyasztás által volna elérhető.

A mint már az elején előadtuk, távol 
állunk tőle, hogy a nagytekintelü igazga
tóságot az előfordult tubákért felelőssé 
tegyük, a mennyiben tudjuk, hogy a saját

ságos kettéválasztás, a mely ellen már 
többször frontot csináltunk, sok tekintet
ben megakadályozza azt. a mit a nagy
tekinletü igazgatóság folyamatba venni 
akart. Mindamellett meggondolandó volna, 
hogy ennek végzetes következményei ha
mar nyilvánulni fognak, hogy ha a m. 
kir. dohányjövedéki igazgatóság hamaro
san oly eszközöket és utakat nem talál, 
a melyek ezen hátrányokat elhárítani 
képesek.

Nem első Ízben történik, hogy az igaz
gatóság rendelkezésére álló munkaerő 
elégtelensége felöl vélem ’nyilukéi nyilvá
nítottuk.

Már egy év elölt előre jegyeztük azt a 
kellemetlen helyzetet, a melybe a dohány
igazgatóság a szivarka gyártásánál jutni fog.

Sajnos, igazunk volt, s ha a jelek nem 
csalnak, megtörténhetik egy szép napon, 
hogy a legtöbb szivarkanem teljesen 
hiányozni fog. A mennyiben ezt a magas 
magy. kir. pénzügyminisztérium helyesli, 
nincs semmi kifogásunk ellene, a mennyi
ben nem ránk tartozik a dohányjövedék 
vezetőségének szabályokat előírni, azonban 
a súlyos terheket viselő olvasó köreink 
érdekében, a magyarországi dohány nagy 
és kisárusok érdekében, végre a nagy 
közönség érdekében, a mely iránt min
den körülmények közöli figyelemmel kell 
lenni, határozottan követeljük, hogy ezen 
faktorok kielégiltcssenek. Semmiesetre sem 
járja, hogy, ha a válasz úgy hangzik, 
hogy csak az legyen eladó, a mi épen 
kapható, ezen válasz, tekintettel arra. hogy 
a szivarka-zavar már egy éve tart és 
csak hallgatag adatik, el nem fogadható. 
A fogyasztókra s az elárusítókra ugyan 
közömbös, hogy ki felelős ezen dolgokért, 
s mi idézi azokat elő.

A dohányárusok azt kívánják, hogy 
üzletükben nyugalom legyen, s ne legye
nek folytonosan annak a veszélynek 

I kitéve, hogy a magas kincstár érdekében 
' a vevöközünséggcl folytonosan veszeked
jenek. Hogyha a dohányjövedéki igaz
gatóság ezen pillanatnyilag segíteni nem 
tud, legyen gondja arról, hogy a közön
ség a sajtó utján erről felvilágosittassék. 
Ez jogos követelés.

Egész nyíltan mondhatjuk, hogy a mi 
felfogásunk szerint ezeket az állapoto
kat a dohánygyárak elégtelensége, s a 
munkaerő hiánya okozza. Hogyha ezen 
eset csakugyan áll, akkor a nagytekintelü 
dohányjövedéki igazgatósághoz azt a kér
dést intézzük: miért nem jelenti azt be 
("> ExczelIencziájának, a m. kir. pénzügy- 
miniszter urnák V Lukács ur, aki a do
hány szakmát teljesen érti, bizonyosan 
nem késne legalább ideiglenes szivarka- 
gyárak gyors felállítását elrendelni. I ekin-

tetlel egyfelől arra, hogy a szivarkagyár- 
tás semmiféle technikai nehézségekkel nem 
jár, másfelől tekintettel arra, hogy a mai 
napság a szivarkagvártás előrehaladásá
nál fogva a legnagyobb mennyiség arány
lag a legrövidebb idő alatt előállítható, 
nem érijük, hogy állhat be a szivarká
nál készlethiány.

Meglehet, hogy a „kicsinyes“-uek látszó 
szivarkaáru. a mely az egész fogyasz
tásnak máris ötödrészét kepezi, időnként 
figyelembe nem vétetik, s a dohányrak
tárak megrendelései pontosan nem esz
közöltetnek. Ha ez az eset forogna fenn, 
akkor egyebet nem mondanánk, csak azt, 
hogy az ilyen képtelen tisztviselőket más 
képzett és iskolázott tisztviselőkkel kell 
sürgősen felváltani. De akármi legyen 
ennek oka, minden körülmények között 
ezekért a nagytekintelü m. kir. dohány
jövedéki igazgatóság felelőssé fog tétetni. 
Ezen okból úgy ma, mint annyiszor, a 
nagytekintetü igazgatóságnak azt az óha
junkat kívánjuk előterjeszteni, hogy minden 
igyeki ‘/'clóvcl odah.ilni szív esket Ijék, hogy 
ily dolgok egyszer mindenkorra lehetet
lenné váljanak. Mi ugyan hozzá vagyunk 
szokva, hogy kifejezett óhajaink ered
ménytelenül maradnak és bár azok leg
inkább a m. kir. dohányigazgatóság érde
kei! érintik, mégis ezen óhajaink csak 
ritkán vétetnek figyelembe.

Hogyha ez az eset most is bekövetke
zik és a szivarka-zavar még tovább is 
tartani fog, hogyha azon skandalumok, 
melyek a dohány nagy- és kisárusoknál 
naponkint s óránkint azért lejátszódnak, 
mert majd ez. majd amaz a szivarka nem 
kapható, ismétlődni fognak, akkor a mi 
dolgunk lesz minden törvényes eszközzel 
odahatni, hogy ez az állapot, a mely az 
egész elárusitásra bénitólag és kártéko
nyán hat, más kedvezőbb állapottal 
fel vál lassúk.

A dohánytözsdék ügye 
Ausztriában.

O lvasó inkat b izonyosan  érdekeln i fogja az 
ausztria i dohány tözsdék  ügye annál is inkább , 
m ert az a láb b  el m ondandókból ö sszehason
lítást lehet tenn i a mi d o hány tőzsdénk  ügyé
vel, előre látva, hogy az  összehason lítás reán k  
nézve kedvezőtlenül .fo g  k iü tn i. H ogy h a  
kérdezzük, m iért van  A usztriában  az elárusi- 
tá s  tek in te téb en  példás rend, a mi n á lu n k  
h iányzik , erre a k érdésre  válaszoln i nem  
könnyű.

M indenekelőtt enn ek  oka az, hogy A u sz triá 
ban a  do h án y eg y ed á rn ság  régi, azaz nagyon 
régen van behozva, úgy , hogy  m a m a jd 
nem egy évszázadot ért el, a  m ely m inden-
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esetre  figyelem be veendő körülm ény, továbbá 
főkóp az, ho g y  ott a p ra ja  s nagy ja egyarán t 
a  törvényt s tö rvényes hatá ro z in án y o k a t lel- | 
tétlen  tiszteletben ta rtja , végre az, hogy az j 
o ttani tisztviselők, akik  egész szolgálati ide- | 
jiiket az egyed ám ság n á l eltö ltik , szakm ájukat ( 
teljesen  á tértik .

K ezdjük a d o liánynagy tőzsérekné l, és 
m ind járt feltűn ik  az, hogy nincs ott egy 
dohánynagytőzsér, aki nem  tudná évi kere- 
setét (így fillérre k iszám ítani. H ogy ez nálunk  
is igy van, kötve h isszü k , különösen a vidéki 
doliánynagytözsérekrő l ezt feltételezni nem 
l(*het, m iután  nagyobi) részük a d o h ánynagy- 
tőzscléböl jövedelm et nem  húz, s csak azért ta r t
já k  a dohánynagy tőzsdét, hogy a közönség
ből m aguknak  kisebb, de hasznot hozó 
czikkekre vevőkel b iz tosítsanak . A ládák ügye. 
m ely a dohánynagy tözséreket m ár 15 év óta 
k iadásba veri, A u sz triáb an  nem  létezik. H a 
A usztriában  ma m egkisérlenék az ottani 
dohánynagytözséreket az üres ládák értékével 
m egterheln i, m eg v agyunk  győződve, hogy 
azok inkább az elárusitási engedélyről m on
danának  le. C sakhogy  A usztriában  ilyesm i 
nem  kövctoltetik  s pedig  azért nem , m ert ez 
esetben kellene az elárusitási províziót em elni, 
a  mi az á llam p én z tá rn ak  egy cseppet sem  
kedvezne. Ami a szabályokat s rendelőtöket 
illeti, ezek a legpontosabban betarta tn ak  s 
m egfelelnek ann ak  a várakozásnak , am it tőlük 
elvárni lehet s kell. O tt ki van zárva annak  
lehetősége, hogy az a la tta s  hivatalnokok 
m aguknak  tetszés szerin ti törvényeket a lk o t
nak , am ennyiben azok a pénzügym iniszte- 
rium hől indulnak ki. s velük h ivatalosan  
előirt módon köröztetve lesznek. Kp úgy ki 
van zárva, hogy az áruk k iadása olyképen 
tö rtén jék , a mint az a  d o h án y rak tá ri tisz tv i
selőknek tetszik . Ili íyz a rendszer u ralkodik , 
hogy az áruk k iadása a ló riéu l b erak tározá
sukhoz arányosítva eszközöltetik , vagyis sz i
gorúan az u tas ilás  szerin t já rn a k  el.

Ami a dohánykistözséreko t illeti, azok a 
felsőbb hatóságuk  részéről oly előzékenység
gel ta lálkoznak , a m ely inkább  gondoskodás
nak nevezhető. K özludom ás szerin t olt a 
tőzsdék szám a a városokban korlátolt s élei 
hossziglani időre szól. ha a tőzsde* lisztessé- 
gesen kezeltelik . A dohánylőzsde nem ebidó 
s betegség vagy m ás m iatt, a m int az 
nálunk tö rtén ik  ál nem  ruházható , a 
tőzsdegseflelés otl tiszta  lehete tlenség . Ha 
ott a dohánytőzséi* m eghal, vagy az enge
délyt sa ját ak ara lábó l v isszabocsátja , vagy ha 
ez löle elvonatik , ak k o r azon helyre pályázat 
h irdette lik  s a kérvényezők a kvalitás tek in 
te tében  szigorú bírálat alá vételnek. A do- 
h ány tözsde  engedély  elnyerése nem is attól 
függ, hogy m elyik kérvényező, m ily nagy 
tőzsdebéri a ján l, hanem  attó l, hogy kicsoda 
a kérvényező s mi jogosítja  fel őt arra , 
liog \ á llam segélyre szorul, m ert a d o h án y 
lőzsde ott annak  tek in te tik .

Kmiek következm énye az, hogy A usztriá
ban a haza szo lg á la táb an  m ogösziih. vagy 
nyom orékká vált ag g as ty án  h am arább  kapja 
m eg  a lözsdeengedély t, mini a fiatal, leg
szebb hiány. Mi a dohánylözsdét fennebb 
úgy állíto ttuk  oda, mint állam i segélyl s ezt 
azzal indokoljuk, hogy az engedély 'lu la jdo - 
nos tőzsdéjét bérbe a d h a tja  s m agát a nyert 
bérből fen n ta rth a tja . így nem ritkán  lörlé- 
nik. hogy érdem es nyugdíjasok , vagy m aga 
sahb rangú k atonatisz tek  özvegyei és árvái 
ily indirekt segélyben részesilteliiek . a mely 
az á llam nak  pénzbe nem kerül. Ks bevalljuk, 
hogy ez u gyakorlat nekünk  jobban  im ponál, 
m in t a  h um an itásnak  m ások rovására való 
gyakorlása , a m in t ez nálunk történik .

A mit azonban az ausztria i dohánytőzsde  
e lá ru sitás  terén  leg inkább  ki kell em elnünk, 
az, hogy ott m inden lehető  e lk ö v e tte tik  arra , 
m iként azok ak ik , éjjel és nappal a  k incstá r 
érdekében  fáradoznak, a nyert haszonból 
m eg is é lhessenek. Persze itt is ta lá lhatók  
oly dohányárusok , a kiknek évi tiszta  jö v e 
delm e 300 400 írtn á l nem  több, de v annak
azonban  olyanok is, ak ik  an n ak  tízszeresével 
d icsekedhetnek .

A zonban ott oly dohány tőzsde  nem  léte
zik, a m ely a tu la jdonosnak  vagy tu la jdo - 
nosnőnek csak a lk a lm atlan ság o t s sem m i 
hasznot nem hozna, ha például azt találunk  
tőle kérdezni, hogy tu la jd n n k ép en  honnan  
él y Ks e körül forog az egész rendezett és 
egészséges viszony, am enn y ib en  a logika 
segélyével nem lehel bem utatkozn i o lyannak , 
aki igyekezetét, idejét s  m unkájá t ellenszo l
g á lta tá s  nélkül áldozza. Az osz trák  pénzügy
m in isztérium  gondoskodik  arró l, hogy m indaz, 
aki dohánytőzsde engedély i nyert, egyúttal 
bizonyos haszonban részesü ljön .

Hogy ha m egtörtén ik , m iként egy uj do
h án y áru s az év végével rem ényeiben csalódva 
ezt a pénzügym in isz térium nak  előadja, a 
m inisztérium  őt bizonyos k önny ítésekkel, u. 
m. a tőzsdebér elengedésével azon helyzetbe 
ju tta tja , hogy m égis valam it kerese ti. Sőt 
bám ulatos, hogy ha m egem lítjük , m iként a 
pénzügym inisz térium  sok esetben  egy bojtos 
leány felvételét is olt engedélyezi, almi . ..\ a 
körülm ények úgy hozzák m agukkal s annak  
bérét részben vagy egészben m aga fedezi. 
Meg kell adni, hogy ily m ódon len larlo tt 
nagy hálózatokról, a m ilyen a dohányegyed- 
á ru ság , gondoskodni, sok igyekezetei, m un 
kát s k iadást kíván. I )e épen ez a való. Az 
osz trák  pénzügym in isz térium  nem  nézi a k i
adásokat. hanem  a lisz la  haszno t, a mely 
m ind ig  nagyobb lesz, és ez csak az okos, h u m á
nus és ezé!.szerű e ljá rá sn ak  s m egelégedett 
á rí isok na k köszön belő.

Vegyesek.
Mennyit dohányoznák M agyarországon ? A

dohányjövedéki igazgatóság kim utatása szerint 
ez év első kilencz lióri.ipjaban (szept. 30-ig) 
37.209.027 fr t 01 lrrajcedr -szállt a levegőbe, 
füst képében. A nagy közönség a belföldi szivarok 
közül a kuhu-porlorikól kedvelte leginkább, 
összesen 307,054 196 darab belföldi szivar fo
gyod el. Különben, mint m ár pár éve, ezúttal 
is azt tapaszlalták, hogy fogynak a szivarozók 
és szaporodnak a czigaretlázók. Ks pedig az lát
szik, hogy hovatovább dem okratikusabb inléz- 
tnénynyó válik a ezigarettázás, m ert a fogyasztás 
emelkedése legnagyobb a három fajta olcsó 
czigare!Iánál, a drám ánál, sportnál, hölgynél. 
Büszkén említi a doliányjövedéki igazgatóság, 
hogy legújabb gyermekéből, a H unnia  szivarká
ból rövid három hónap alatt 4,113.495 darab 
fogyóit el.

Fogyasztásiadé eredmények Magyarországon 
1897. évben. A pénzügyminiszter kiadta az 
1897-iki pénzügyi eredm ényeket magában fog
laló statisztikáját. A bevételek ismét emelkedtek, 
még pedig 1890-hoz képest 942.197 lórin t- 
t*d — 1 7.) százalékkal. A következő években 
továbbra is valószínű a növekedés, m ert hiszen 
a szesz és ezukor a legfőbb produktumok s 
ezekből nemcsak a produkezió, hanem a fo
gyasztás is hatalmasan fejlődik. Magyarországon 
az összes bevételek fogyasztási adó czitnén 
54,780.077 forintra rúglak, melyből egyedül a 
szeszre 31,346.191 forint eseti ; a ezu korfogy asz- 
lási adó 0,575.927 forinttal, az ásványolajadó 
o,399.540 forinttal, a husadó 3,987.142 forint
b a  a sörfogyasztási adó 8,259.131 forinttal, a '

boradó 3,880.400 frttal szerepelt. Egyéb bevé
telekre e s ik : 332.286 forint. A szesztermelést 
űzi ez időszerint (tehát 1897. évben) 507 szesz
gyár; mezőgazdasági szeszgyár volt 451. — 
Term elési adó alá eső szeszgyárak előállítottak 
3,805.759 hektoliter fokot s a fogyasztási adó 
alá eső szeszgyárak 98,793.584 hekto liter fokot. 
Ebből adóm entes kezelés alá került 7,845.581 
hektoliter fok. A sörgyárak száma csak 101 ; 
Ausztriában 1555. Előállítottak a sörgyárakban 
1896—97-ben 1,597.086 hektoliter sört, 1895— 
96-ban 1,676.471 hektolitert és igy a hanyatlás 
79.385 hektoliter. Igen örvendetes em elkedés 
mutatkozik a cukorterm elésnél : a  gyárak szám a 
is növekedett s m ost m ár 20 gyár van üzem 
ben. Ebből 11 gyár csakis nyers ezukrot állít 
elő, inig 9 .gyár finomított és nyers ezukrot is 
produkál. Az összes gyári term elés te lt 1.088.521 
iriélermázsa ezukrot, vagyis jóval többel, m int 
1895 — 96. évben. Az összesből elfogyasztottak 
a fogyasztási adó lefizetése m ellett 467.692 
m m ázsát; kivittek 790.256 mmázsát. A ezu kor
répa földolgozásából is kitűnik, minő szépen fej
lődik a ezukorgyártás ; 1896—97-ben 13,753 668 
m éterm ázsa cukorrépát dolgozlak föl a gyárak, 
1895— 96-ban 11.295.712 és 1894— 95-ben 
10,776.777 mmázsát. Az 1888—89-es években 
a fölhasznált répam ennyiség csak 3,830.381 
m mázsára rúgott.

Az országos hitelszövetkezet. Az e lnökségnek  
Im‘tú llesére  vonatkozó lag  közöli é rtesü lésü n k e t 
inosl m ár fé lh ivata losan  is m egerősítik . K hhez 
hozzá leh e tjü k  azl. hogy a most v á lasz tandó , 
illetőleg- k inevezendő  igazgatok közé je lö lve  
van Zsigm ond, a ni. á lt. h ite lb an k
igazgató ja , továbbá T h r l  Kudre, m int iparos, 
e m ellen  egy erdélyi tag- és egy horvát tag. 
A p énzügym in isz té rium ban  nagy suly l h»,/vez- 
nek arra , hogy a h'ároh/i S án d o r g ró f á lta l 
lé lesite tl szövetkezetek  alkossák  m agvát az 
égés/, szervezetnek , nem csupán azért, mert 
ezek m ár beváltak , hanem  azért is, mivel ily 
m ódon az ezek á lla l kivivőit népszerű ség  á l-  
szállana az uj szövetkezetekre.

10 szövetkezetek  körében azonban  nagyon 
rósz hatást telt az, hogy a  korm ány  azokal, 
a kiknek az eddigi eredm ények köszönhetők , 
csaknem  teljesen  kizárja  az uj in tézetbő l. M el
lőzi A'n r o h / i  S án d o r grófot, a k inek m u n k ája  
te tte  iem lővé azt a m ezőt, m elyen most élei 
incs p igm eusok m este rkednek  azon. hogy m á
sok fá rad ság án ak  gyüm ölcsé t a ra ssák . A fü g 
getlen  vezetők em e felötlő és jo g ta la n  k izárása  
nem  sok rem ényi ke llhet azoknál, a kik ad n ak  
valam it a szabad  m ozgásra és független ség re . 
M éltán tesz ik  fül a kérdést, m ilyen lesz a 
fo ly la tás, ha ilyen a k ezd d  ?

Allamvasuti hírek A m agyar k irály i á lla m 
v asu tak  igazgatóságátó l nyeri é rte sü lé sü n k  
szeri 111 a O m ln  j n s l - l o j t i s n n  :s i i l i r l i / i r n l r l ' i i  r i i . s i i l o n  

az ok tóber l-jé re  hirdetett szem ély d ijszab ás 
csak  deczem ber I én fog életbe lépni. Az 
1896. évi m árezius I löl é rvényes helyi szem ély  
és podgyász-d ijszaháshoz 1899. évi ja n u á r  
hónap  I én a III. pótlék lóg é le tb e  lépni, 
inch  ;i p<»dgyász és kutyák  sz á llításá ra  v o n a t
kozólag uj d íjté te lek e t és h a tá ro zm án y o k a l 
tarl-ihím z. Kz a pótlék a m ag y ar k irá ly i 
állaniN asulak d íjszab ás elárusító  irodájában  
(<'sengery  utcza 33. s z .) 20 fillérért k apható .

Az 1897. évi sz ep tem ber I töl fennálló  
k ivéte les d íjszabásokhoz deezem her I jével 
k iilün-kü lön  az I. szánni pótlék lép h a tá ly b a , 
m ely pótlékok a kassa-oderberg i vasul és a 
garan iherzeiieze-lévai helyi érdekű vasul á llo 
m ásaival való forgalom ban uj d íjté te lek e t, 
valam in t kü lönféle d íjszabási m ódosításokul 
ta r ta lm a zn ak . K pótlékok á lta l tö b b  uj á llo 
m ás vétetett föl az einlilett d íjszabások  hu. 
A pótlékok a m agy kit*, á llam v asu ta k  ig az
g a tóságánál (( 'sen g e ry  -u tcza 33.) k ap h a tó k .

SrgZ.lszerkos/.tó : Heltai Nándor.
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„DOHANYARUSOK KÖZLÖNYE"
( O R G A N  D É R  T A B A K - G R O S S -  U N D  K L E I N V E R S C H L E I S S E R  U N G A R N S ) .

INHALT. Zigarvtton-Mnngel. D h* TnilikwcHeii in Oesterreicli. ... Dcr Zigurren-Aulomnt.

nissen bcizumesseii, ztuiial es uns buUuiint : von Zigaretten ein soloher ist, dass die 
ist, dass dió eigentliümlicho Art dér Zwei- grössten QuanlitiUen in vel’hílltnissmássig 
theilung iin Betriebe, gégén welche vvir ' kürzester Zeit hergestellt zu werden ver- 
schon des Öfteren Front maehten, so mögen, erscheint es unbegreillich, wie 
Manches verbinderl, was die verehrliche ein Mangel an Zigaretten einlrétén kann. 
Direktion in Anrcgung bringt. Gleichvvohl Es ist allerdings auch noch möglieh, dass 
gebén wir zu bedenken, dass die ver- dér „geringfügig" scheinende Ariikéi, wie 
hiingnissvollen Folgen sich sebe hald es derjenige dér Zigaretten ist und dessen 
aussern werden, wenn die Direktion dér Konsuin bereits ein Fünftel des Gesanunt- 
k. u. Tabuk Ilcgie niolit sehleunigst Miilel konsunis ausmacht, zeitweise übersehen 
und VVege lindet, dériéi Uebelsliinden wird und die Bestellungen von Seite dér 
abzuhelfen. Es isi nielit das erstcmal, Tabakmagazine nicht pünktlich erfolgen. 
dass wir iiber die Unzulünglichkeit dér Nun denn, wenn diesel- Fali möglieh ist, 
Arbeitskrall, welche dér Tabak-Hegie zűr dalin hallen wir darüber nichts Anderes 
Verfügung síeld, unsere íMeinUng aussern. zu sagen, als dass inán solche unfahige 
Bereits vor cinem .lahre habén wir die Beamten schnellstens durch andere tüch- 
Verlegenheit, in dér sich die k. u. Tabuk- 1 tige, geschulte Leute ersetzen inüsse. 
Régié bezüglich dér Zigaretten belindel, Doch was auch immer dér Grund hiefür 
vorhergesagt. Léidéi* habén wir Ueelit sein müge. so wird stets die verehrliche 
behalten, und wenn nicht allé Anzeichen [ Direktion dér k. u. Tabak-Regie diejenige 
trügen, so kann es eines schönen Tagos Slolle sein. welche in erslcr Reihe dafür 
sich oreignen, dass die meisten Sortén verantwortlich gemacht werden muss. 

deli Verkehr gelangte. war bislier in dér Zigaretten ausbleiben werden. Insoferne Und aus dem Grunde möchlen wir heute 
Provinz, unseres Wissens nacli, iiborhaupl dies dem hohen kön. ung. Finanz- dér vcrehrlichen Direktion, wie schon so 
nicht zu seben. Ohm* die Leislungs- Ministerium reclit ist, wir habon nichls olt, dón Wunsch unterbreitet habén, sie 
fithigkeit Ihrer Fabriken zu prüfen, ölnie dagegen, zumal uus kein Recht zusleht, müge ihr Bestrehen dahin lenken, dass 
fiii* cinen genügenden Vorrath gesorgt ' dér Tabakoberlcitung Vorschrillen zu dériéi Vorkommnisse ein für alléinál 1 1 1 1 - 
zu halién, ohne darauf Bodacht zu nelimen, maciién; alléin, im Interessé unseres, möglieh gemacht werden. Wir sind es 
dass das Tabak-Monopol Rauclimaterial mit schweren Lasten iiberbiirdeten Leser- gewöhnt, dass unsere Wíinsche wirkungslos 
für ganz Ungarn und nicht nur für die kreises, im Interessé dér Gross- und verhallen, und obgleich dieselben vor- 
Hauplstadt zu liefern hal, halién Sie | Kleinlrafikanten Ungarns, endlich im nelunlich ein eminenles Interessé für die 
eine Sorté eingeführl, die nun in den Interessé des Publikums, dem mán doch k. u. Tabak-Regie in sich hergeli, diese 
Fabriken angeferligt wird. Nun absorbirl i unter allén Umstanden Riicksichl schuldig Wiinsche nur selten Beachtung linden. 
wahrscheinlich die Anferligung diesel- isi. müssen wir enlschieden vcrlangen, Sollte dics auch dicsmai dér Fali sein, 
Zigaretten den grössten Thcil dér Ihnen dass diese Faktoron befriedigt werden. sollte dcr Zigaretten-Rummel noch ferner 
zűr Verfügung sbdienden Arheitskritfle, Es gcht in keinem Falle an, wenn die audáuern, solllcn die Skandale, welche 
wodurch eine neue Kalamililt enlslehl, Antwort stets lantét, dass nur das ver- sich in Gross- und Kleinlrufikcn Uiglich 
die sich in dem Mangel dér im Verschleiss- kaufl werden soll, was gerade zu habén und sliindlich abspielen, weil hald Dieses, 
kalalogangeführteu Zigarettensorten kulid- isi, zumal eine solche Anlworl angesichls hald Jenes niclil zu habén isi, wieder- 
gilit. 1 dessenslumnierwoiseertheiltwird,nachdein holen, dalin wird es unsere Sache sein,

Seil Woc.hen mangelt es an Zigaretten! dicsér Zigaretten-Rummel nun schon bei- mit Zuhilfcnahme jedes uns für goeignet 
lm Ilauptzollamle, im Tabak-Cenlral- nalie ein balhés Jahr anhiilt. Auch kann sclieinenden gesctzlichen Mittels, darauf 

Magazin und wahrscheinlich auch in den es Konsunienten und Verschleissern voll- zu (Iringón, dass andere Zusliüide platz- 
Provinzanilern sind die verschiedenen standig gleiehgiltig sein, wer für diese greifen. als es diejenigen sind, welche 
Sortén Zigaretten nur sehr selten zu Vorkoininnisse verantwortlicli ist, odor donnáién das ganze Verschleisswesen 
habén, und gelangen einnial cinig-e wodurch sie entstehen. Die Versehleisser hemlneii und scliwer Schadigen.
Kislchen Zigaretten in das für Ki Gross- wollen in iIíren Gesrhiillslokaleu Rulie 
tralikanlen und für cinen Umsatz von halién und nicht síéiig dér Gefulir aus-
vielen Millionen Gulden hcslinunlc Túliak- geselzl sein. sich im Inlercsse des liohell Q a§ Tr3fikW 6S6tl Ít1 OGStfirTBÍCh 
magazin, dalin entstehen mii das Erlangen Aerars fortwalirend mii dem Publikum
derselhen lörmliclie Kainpfe. In diai Tra- streiteli zu müssen. Kann die verehrliche Es dürfle unsere Leser interessiren, in welcher 
fiken isi es das Publikum, welches es Tabak-Direklion liierin momentán keine Weise das Verschleisswesen in Oesterreicli be- 
l'iir kamu möglieh bilit, dass maii cinen | Abhilfe sehalTen, so müge sie es sein, üieben wird, umsomehr, als sich aus den 
Ariikéi, den dér Slaal erzeugl, niclil in welche das Publikum im Wege dér Presse nuchfolgenden Schilderungen Vergleiche nnstélleii 
geniigender Menge erhallcn kann, und hierüber aulkliirt, das isi liiehr, als ein lassen, die keineswegs zu Gunsten dér bei uns 
dieses Publikum wird nur ZU oft dadureh gcreclites Verlangen! herrschcnden VerhMtnisse ausfallen dürften.
deli unschuldigeii Verschleissern sehr Olíenbar scheinl unsere Auffassung, I-'rugl inán um den Grund, walum in Oesterreicli 
Uiiangenelnn. In den Slaatskassen aber, wonach dér Mangel an Fabriken und in tlinsicbt dér Versehleisser eine musterhafle 
wo dcr Ausfall eine llelriichlliche Suliimé Arbeitskrall diese Zustiinde herbeiführl, Ordnung herrscht und bei uns dieselbe nur zu 
ausmacht, welche dadureh enlslehl, dass die richlige zu sein. Isi dics dér l-'all. ofl vermissl wird, so kőimen wir die Frage 
Millionen von Zigaretten von l'rcmder, dalin geslallen wir uns, dér verehriichen , niclil so leichthin boanlworlen. Vorersl ist es 
unberufeiier I Iáiul erzeugl werden, dórt Taliak-Dheklion die Frage vorzutragen, das Altér des Tabakmonopols in Oesterreicli, 
kenut maii die Ursache dieses Ausfalles wariim sie Sr. Kxcelleiiz dem Horni das nun beinahe ein .luhrhundert erreicht hat, 
niclil und zielit dahei auch gar nicht in Finaliz-Minister hierüber nicht eingehend welches daliéi in Botracht gezogen werden 
Belrachl. dass alljiihrlieh durch den berichlelV llerr v. Lukács, welcher das muss, dann ist es unstreitig dem Hespekt zu- 
faktisch vorhandeni-u Konsuin c in c iié - Tabakressorl durch mid durch kenut, zuschreilien welchen Jodermann, ob Gross oder 
dentende Mehreinnahme erziell werden wiirde gewiss nicht verahsaumen, die Klein, vor dem Gesetze und den gesctzlichen 
liiüsste. Errichtinig, zumindest pmvisorischcr Ziga- Verfftgungen hat, dann aber auch sind es in

Wie wir Eillgailgs erwahlit habén, sind relten-Fahriken sehleunigst anziiordnen. Oesterreich die Beamten, welche nicht selten 
wir feni diivoil, dér verehriichen Tabuk- Mii RUcksiclit darauf, dass dér heillzutage bei dem Tabakmonopole ihre ganze Diensfzeit 

direktion die Schuld an dériéi Vorkoinm- vorhandene Fortschrill in dér Fabrikation - verbringen, weleld letzterer Umstand es natür-

Zigaretten-Mangel.
OH’ener Itriof au (lit* (  fn /m Id irek tion  tfer. k. u. Z 'abak -R ég ié

Verehrliche Direktion!
Es ist möglieh, dass wir uus in dér 

Adresse irren und die hier zum Ausdruck 
gebrachten Bcschwerden eigenllich ganz 
wo andershin gehören, alléin, als jeno 
Stelle, von welcher aus das gesammle 
Tabakfabrikations - Wcsen geleitet wird, 
müssen Sie selber unseres Erachtens nach 
dafür verantwortlich gemacht werden, 
wenn in Hinsicht dór Fabrikation von 
Zigaretten derarlige Störungen eintreten, 
wie sie vorhanden sind und welche das 
Ergebniss des Erlriiguisses aus dem Tabak- 
Monopole um ganz bedeutende Suliimén 
schmiilern.

Bereits im Monale Juli habén Sie eine 
neue Sorle eingeführl. welche Hunnia 
heisst. Diese Sorté, welche anfangs fást 

ár nicht. siialcr nur sehr siioradisch in
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lich bewirkt, dass jeder Beamte sóin Fach 
durch und durch kennt.

Beginnen wir bei den Grosstrafikanten, so 
falit uns vor allém dórt auf, dass es kamu 
einen einzigcn Grosstrafikanten gébén wird, 
welcher nicht momentán im Standé ware, sein 
jahrliches reines Einkommen auf lle lle r und 
Pfennig zu beziffern. Wir lassen es dahingestellt 
sein, ob dies auch bei den Grosstrafikanten 
namentlich dér ungarischen Provinz dér Fali 
ist, zumal dér grösste Tbeil von ilinen aus dór 
Grosstrafik überhaupt kein Einkommen hal und 
diese Leute das Geschaft in den ineisten Füllen 
nur deshalb l'úhren, weil sie die Kundschaft 
für ihre anderen, eintraglichen Aliikéi an sich 
ziehen wollen. Die Kistenfrage, welche seit 
15 Jahren das Ausgaben-Etat dér Grosstraíi- 
kanten in Ungarn horrertd belastet, diese Kisten
frage existirt in Oesterreich überhaupt nicht. 
W ürde es heute dem österreicllischen A erar 
einfallen, den Grosstrafikanten die leeren Pack- 
kisten auf teste Rechnung aufzudrangen, wir 
sind überzeugt davon, dass dieselben lieber ihre 
Lizenzen zurücklegen würden. Alléin, in Oester
reich wird so etwas gar nicht verlangt und 
zwar deshalb nicht, weil mán sich genöthigt 
sehen w ürde,die Verschleissprovision zu erhöhen, 
wodurch dem Staatsschatze natürlich nicht ge- 
dient ware. W as die Vorschriften und Verord- 
nungen betriíít, die mit genauester Rigorositat 
eingehalten werden, so stehen dieselben im 
vollsten Einklrmge zu jenen Leistungen, welch e 
gefordert werden können und müssen. Es ist 
dórt eine Sache dér IJnmöglichkeil, dass sub- 
allerne Reainte, sich zu ihrer eigenen Bequem- 
lichkeil Gesetze schaílen, da solche stels vöm 
Finanzminislerium ausgehend, in dér amtlich 
vorgeschriebenen Weise circulirt werden, Ebenso 
ausgeschlossen würe es, dass dórt die Ausfol- 
gung dér W aaren von Seite dér Tabakmagazine 
in einer Weise erfolgt, wie sie den Magazins- 
Beamten beliebt. Alán verl'olgt eben mit ziem- 
lichster Genauigkeit das System dér Uebergabe 
dér W aaren im Verhaltniss zum Einlangen (ter
seiben, das heisst alsó, mari gchl strikle nach 
Vorschrift vor.

Was die Kleintraíikanten anbelangl, so ge- 
niessen dieselben jenes Entgegenkommen von 
Seite dér Oberbehörden, welches mari füglich 
Fürsorge nennen kann. Bekanntlich ist die 
Anzahl dér Trafikén, namentlich in den Stüdten, 
eine beschri'inkte und zumeist an den Besitz 
für Lebensdauer gebunden, wenn die Trafik 
anstandig gef'ührt wird. Die Trafik ist nicht 
verkftufiich, kann auch nicht wegen líránk- 
heit oder anderen Ursachen wie bei uns über- 
geben werden, und das Schacliern mit Trafik- 
Lizenzen ist eine Sache dér Unmöglichkeit. 
Stirbt ein Lizenzinhaber oder entsagl er freiwillig 
seines Rechtes, oder wird ihm dieses entzogen, 
dann wird ein Konkurs zűr Besetzung des 
betrelTenden Postens ausgeschrieben, bei welchem 
die Bewerber um die Lizenz einer genauen 
Prüfung bezüglich ihrer Qualitüt unterzogen 
werden. Das Erstehen einer Trafik-Lizenz hangi 
aber aber auch nicht davon ab, welcher Pelenl 
eine grőssere Pachtzahlung anbietet, als viel- 
mehr davon, wer dér Einreicher ist und was 
ihn dazu berechtigt, um eine staatliche Unter
stützung, was dórt auch eine Trafik ist, einzu- 
reichen. Demzufolge ist es in Oesterreich weil 
eher möglich, dass cin im Dienste des Vater- 
landes invalid und vorkrüppelt gewordener Greis 
eine Trafik-Lizenz erhült, als die schőnste Danié, 
dió im jugendlichsten Altér steht. Wir nannlen 
oben die Trafik eine staatliche Unterstützung 
und motiviren diese Bezeichnung damit, weil 
in Oesterreich gostattet ist, dass dér Lizenz
inhaber seine Trafik verpachtet und derselbe 
aus dem Ertragniss seinen Lebensunterhalt

, gewinnt. So komnit es öfter vor, dass würdig** 
i Pensionisten oder W itwen und W aisen hóhér 
; Militars in dem Genusse einer zwar indircklon 

Unterstützung stehen, welche dem Slaate kei- 
nerlei Lasten auferlegt. Wir gestchen, dass unc 

i dieser Usus weit mehr imponirt, als die oftmals | 
bethaligte Hum anilat auf dicsem Gcbictc, die 

l Anderen schadet, wie dies nicht selten bei uns 
dér Fali isi.

Das Anerkennenswerlhoste jedoch, was wir 
über die Leitung dór Tabakverschleiss-Angele- 

I genheilen in Oesterreich vorbringen können, 
besteht in dem unstreitigen Bostreben, dass 
Diejenigen, welche für den S taat zűr Tag- und 
Nachtzeit árliciten, auch zu lebon vérmögen 
aus dem gewonnenen Nutzen. Freilich, auch 
dórt gibt es Trafikanten, die jahrlich nur 
300—400 Gulden Reineinkommen aufweisen 
können, wie es auch solche gibt, die das i 
Zehnfache habén. Keineswegs aber dürfte es 

! dórt eine Trafik gében, die kcinerlei Nutzen 
I abwirft und dér Besitzer oder die Besitzerin 
! darüber in Verlegenhcit geriethe, wenn mán an sie 
i die Frage richtet: „Wovon lobon Sic eigentlich ?“

Und darin besteht eigentlich das ganze Um 
und Auf geregelter, gesunder Verhallnisse, zumal 

j nian sich mit Ililfe dér Logik nicht gut cinen 
| Menschen vorstellen kann, dér Mühe, Zeit und 
! Arbeit, ölnie Enllohnung verwendet. Das öster- 

reichische Finanzministeriuin sorgt dalur, dass 
Jeder, dem es eine Lizenz verlciht, auch eines 

I gewissen Nulzens theilhaftig werde. Ergibt sich 
j zum Schluss des Jahres, dass ein ricuer Ver- 
| schleisser seine Ilofiiiiingen gelauschl sieht, 

dann tlieilt er dies dem Ministerium mit, und 
dieses setzl ihn durch allé mőglichen Erleich- 
terungen, wie z. B. Nachlass des Pachtes, in 
den Stand, immerhin etwas zu verdicnen. Ja, 
mán dürfte slaunen, wenn wir erwiihncn, dass 
das Finanzministeriuin sogar himíig solchen 
Verschleissern, wo es nothwendig erscheint, die 
Zuhilfenahme eines Ladenmüdchens bcwilligt 
und dessen Lohn tbeil weise oder im Ganzon 
ersetzt. Mán wird zugeben, dass dicsér Art ein 1 
Verschleissernetz, wie es das Tabakmonopol , 
orfordert, zu versorgen, sehr viel Mühe, Arbeit, ! 
hauptsachlich aber Kosten verursacht. Doch das 
ist es ja  eben. Das österreichische Finanzminis- 
terium sieht die Kosten nicht, es sieht nur den 
Reinnutzon, welcher ste ts grösser wird und dér 
cinem klugen, hum ánén, zielbewussten Vorgchen. 
wie auch zufriedengestellten Verschleissern zu ( 
danken isi.

________J !

Dér Zigarren-Automat.
lm Nachstehenden veröfienllichon wir die í 

wichligslen Restimmungen aus dem vöm k. u. k. | 
Finanzministeriuin in W ien erlassenen Regula- í 
tiv bezüglich dér Zigarren-Automaten.

R e g u I a t i v
fítr (len Tnlrnkverschleius millelnt Antóniáién.

Zum Verkaufe von 'l’abakfabrikaién (Zigarren, j 
Zigaretten, pakelirten Rauchlabakcn - des ' 
allgemeincn Tarifes) inittelst Automalen sind í 
die íinanzbeliördlich besteII Len Tabuk ver- I 
schleisser ausschliesslich berechtigt, jedoch 
nicht verpílichtet.

Mit Zustimmung dér Verselileissbehörde ' 
kaim ein und derselbe Verschleisser in dem 
ihrn zuzuweisendcn Rayon auch melirere 
TabakauLomaten in Gebrauch nelmien.

Zum automalisclieii Tabak verseli loisso dür- , 
fen keine anderen, als die von dér Tabakaulo- 
inaten-IJnternehinung in Wien (W redeót Oon- 
sorten) oder den Reclitsnaclifolgern derselben 
zu liefernden Automalen benillzt werden.

Die Aufstelliingspliitze dér Tnbakauloinalen 
müssen im Verkaufsrayon dér einzchien 
Vorschleisser so gewühlL werden. dass durch 
ihron Retrieb kein Verkelirshinderniss hm— 
vorgerufen wird und die benachbarten Trafikén ■ 
nicht beeinlrilchligl werden.

Ncr.'.uuycr Kdo, ÍJudapost S/.crocsen-ntcza Hí).
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N aclibartraíiken können síeli aber darüber 
einigen. in ihrem Absatzgebiete einen oder 
mellre re Tabuknutoniaten auf gomeinseha lt- 
lielie Rechnung in Retrieb zu setzen.

I)er autoinatisehe Tabakverschleiss in öllent- 
liclien Giirlen. Parkanlagen, auf Prom enaden, 
Aiisstellungs-. Fest-, Renn-, Spiel- oder Marki-, 
pliitzcn. in Radeanstalten ele. ist in erste r 
Linie den auf odor neben diósén (írton 
belindlichen Trafikon gostattet: nur dann, wenn 
Trafikon dórt nicht beslelicn. kann dér Retrieb 
auclr anderen licenzirten Vorsclileis.stM*n be- 
willigt werden.

Auf Rahnhöf(‘ii (W arlernum en, Korridors 
Perrons otc.) koinml dér Tabakvorsohloiss 
m illelst Automalen den linanzbehördlicb im 
Einvernehmen mit d e n  betrellenden Eisenbahn- 
vorwaltungen beslellten Bahnlioftrafikanten zu.

In Statioiien, wo keine Trafikon bestében, 
können mit Zustimmung dér Eisonbalmver- 
waltung entweder die naclistgelegencn Tabuk- 
traliken oder aber Bahnbedienstote, welche 
sich eine Tahakverschleiss-Lizenz erwirken. 
'rabakautom aten  in Retrieb setzen.

Die Einwiirfe sind nur für Nickelmiinzcm 
OsteiTeiéhiscIien und ungariscIuMi Geprílges 
zu 10 und zu 20 lleller eingerirlitet. W enn 
daliéi* dér Falu ikatenpreis per Ein w urf weniger 
als 10. bbzieliungswei.se 20 lle ller betrügt. so 
habon die Verschleisser das entl'allende 
Hel.ourgeld. in nngebrauclilos Papiéi* eingehüllt, 
dem FabrikaLc in den Karton beizulegen.

Dér Retrieb dér Tabakautomaten ist an 
keine zeitliche Besclirjinkung gebund(»ri : die 
Nachfüllung darf auch wiilireml dér sonn- 
tcigigen (ieschfiftssperre. jedoch nur un ter dér 
Bedingung slallfinden. dass dadurch die 
Sonntagsruhe des Milfspiu'soiiale.s keine zwangs- 
weise Beeintríiclitigung erfahrt.

Die V'erschleisser sind verpílichtet, jede 
Beiiaclillieiligung dér KonsumcuLcn b(Min 
Anlomaleribetrieb(' gewissen hall. zu vermeiden. 
\'erschl(‘isser, welche sich wie im m er gearteler 
Beiiachtheiligímgeii des Publikiims crw icsencr- 
inassen schuldig maciién, habén nacli wieder- 
holter fruchtloser V(*rwarnung die Entzielmng 
dér Befugniss zum AuLomatenbetriebe, bei 
besonders erschwer(*nden rm stünden  aber die 
Kündj^ung des Kommi.ssionsgeschiil'tes zu 
gewiirligen.

Bei jenen Tahakvcrsclileissern, welche einen 
autom alisclieii 'labakverkaul' belreiben. sind 
íinanzbeliördlich adjuslirte Besc.liwerdebögen 
aufzul(»gen. in welche Konsurnonten ihre 
Beschwerden über allfillligc Anstünde bei in 
B etriebeder betrellemleii Autom aten eintragen 
köniKui.

Zu dicsem Beliufo werden einerseils die 
'rabakautom aten  mit forLlaufeud(*n Kvidenz- 
iium m ern und den Adressen dér zugehörigen 
Verschleissgeschafto verselien, anderseits sind 
in den Vorschleisslokalitfilen die Nuinm ern 
dér Aufslellungsplalze dér zugehörigen Aulo- 
inaten mitlelsL aulfallender, von dér A utom aten- 
miterneliiiiung unentgeltlieli beizustellender 
W andplakale crsichtlicli zu maciién.

Die Boschwerilebögen sind den m it d ér 
Ueberwacbung von Tabaktraliken belrauten  
Finanzorganen, sowie den Beslellten des 
AuloinatenkonsorLiums joderzeil über Ver- 
langen zűr Einsiclit vorzuweisen.

Die erfolgte Einsichtnalime. welcher die 
allcnfalls nöthigo Veranlassung sofőrt nach- 
zulolgen hat, ist auf den 1 lescliwerdebögen 
durch Namensfertiguiig unter Beil'Ugung des 
Dalums zu bemerken.

Die den Tabakverschleissern aus dem Auto- 
m atonbclriebc erwac*h.s(*mlen regei iniissigen 
Auslagen werden bei dér am tlichen Ausfer- 
tigung von Ertrags- und La.stenausweisen 
ebenso wie dér Miclhzins fiir die V erscbleiss- 
lokalitiiten als passirbare Gescliiil’tsspesen in 
Rechnung gezogen.

I)i(* 'rabakversclileisser. welche rabakauto- 
m aten beniitzen. habon sich mit den Boslim- 
mungen des Retrieb.sregulativs vollkoinmen 
vertrau t zu maciién und dieselJjen auf das 
genaueste zu beobachten. Die Autom aten- 
unternelim ung hat zu dem Eiule jedeni zűr 
Lieferung gelangenden Autom aten je  ein 
Exeinplar des Regulativs. welches in einer 
• lein Verschleisser versUindlicheii Sprache 
abgefasst zu sein hat, beiziigeben.

H ilfm edíikteur : Fprdlnand Heltai.
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