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A szivar-automata.
Hosszú idő óta nem foglalkoztatta 

úgy a doliánytözséreket és a közönség 
egy részét az az érdeklődés, mint a 
nyugati pályaudvarban próbaképen ki
állított két szivar-automata. És teljes 
jo g g a l! Hisz e két apparátus arra van 
hivatva, hogy az emberiség nagyrészének 
savanyu es lélekölő munkáját nem csak 
helyettesítse, hanem számukra pénzt is 
keressen.

Ki hitte volna azt, hogy ez lehetséges! 
Midőn G év előtt a dohányárusok vasár- { 
napi munkaszünetének kérdését felve
tettük és azok kívánságát e lapok ; 
hasábjain sürgettük, akkor a magy. kir. 
pénzügyminisztériumtól nyert felvilágosítás 
után magunknak is voltak aggályaink a 
vasárnapi szünet pártolása tekintetében.

És tényleg ily értelemben nyilatkoztunk 
is, hogy e tekintetben kell, hogy valami 
történjék, hogy a dohánytözsérek a 
szenvedett veszteségért kárpótolva le
gyenek és a dohányzó közönség kényel
mében ne korlátoltassék. Mert csak 
minden, a mi igazságos.

A  vasárnapi szünet a dohánvtözsérre 
oly sürgős kellék, a mely egy kereskedő 
osztályára sem oly sürgős. A  dohány- 
tözsér és meg inkább a dohányárusnö j 
teljesiti a neki parancsolt kötelességet, 
bebizonyithatólag egészsége rovására, 
a mennyiben a vasárnapot is munkás
napnak tekinteni kénytelen.

Teljesen eltekintve a törvényes nor- 
maléktól, mely szerint épen azok kény
telenek munkálkodni, a kiket épen az 
állam, a mely a vasárnapi munkaszünetet 
behozta, foglalkoztatja, teljesen eltekintve 
attól, hogy a közönségnek egyrésze 
abban a hiedelemben él, hogy a dohány
árus egyes-egyedid s kizárólag az ő 
kényelmére van teremtve, holott már a 
hygienikus álláspont volna az, a mely az 
államot kényszerítse, hogy munkásainak 
egy hétben egy pár órát szabadon 
hagyjon. Azonban, mint mindenben, a 
két rósz között a kisebbet kell válasz
tani, tehát itt is.

A  minisztériumban alkalmasint meg
fontolták azt, hogy a dohányárusok 
között vannak olyanok, a kik a vasár
napi bevételt nem nélkülözhetik és mi 
osztjuk az ő nézetet teljes mérvben.

E közben jött a szivar-automatának 
szenzácziós felfedezése és minden aggo
dalom elesett. Minden? Hát mi nyíltan 
megvalljuk, hogy az automata iránt két- 
kedöleg viseltettünk, mert fogalmunk sem 
volt arról, hogy az ily gepecske mit 
képes művelni és előállítani. H ogy is 
gyaníthattuk, miként egy ily automata

képes legyen kellőleg az emberi munkát 
pótolni ? Hogy is tudhattuk volna azt, 
miként egy ládába 30— 40 forint értékű 
árut el lehet helyezni, azt elzárni s pár 
óra múlva a pénzzel megtelt ládát maga 
előtt látni ? H ogy is lehetett volna 
gyanítanunk, miként egy ilyen ládika az 
ember éberségét felülmúlni képes legyen, 
a mennyiben hamis pénzeket vissza vet 
s az áru kiszolgáltatását megtagadja, 
holott még a dohánytözsdében alkalma- | 
zott leány is, ha épen véletlenül mellette [ 
egy csinos ifjú terem, a hamisítást 
elnézi.

Es mindenkit egészen bolondnak tar
tottunk volna, a ki megmondta volna, 
hogy egy ily kicsiny tárgy, a milyen az 
automata, működésében oda jut, hogy 
a gyufát is nélkülözhetlenné fogja tenni, 
hogy egy tiz vagy húsz filléres pénz
darabnak bedobásakor nem csak a szivart 
a kijáró pénzösszeggel együtt, hanem a 
tüzet is a legdiszkretikusabb módon 
nyújtani lesz képes, hogy a dohányzó 
Isten mentsen egy perczet sem veszítsen
kedvteleséből.

Elég az hozzá, hogy minekünk, mint 
másoknak fogalma sem volt arról, hogy 
az ily automata maga nemében s külö
nösen a vasárnapi szünet tekintetében 
mily értéket képvisel, mely már most 
semmi nehézségbe nem iitközhetik es 
valószínűleg nem is fog ütközni.

A z első lépés e tekintetben meg
történt, a mennyiben az automata, amely 
működésének helyességéről sok próbát 
volt kénytelen kiállani, folytonosan tőké- 
letesbitönek bizonyult s a szerint töké- 
letesbittetett is. Csak nagyon termé
szetes, hogy ily dolgok keletkezésükkor 
hiányosak, ezen hiányok azonban arra 
vezethetők vissza, hogy a közönség nem 
tud velük bánni.

Azonban ily automatától nem lehet 
követelni, hogy akkor is teljesen és ki
fogástalanul működjék, hogy ha techni
kájával nem számoltunk, a melyet 
magában rejt. A  közönség ezen tudat
lanságát eloszlatni és az automatát 
teljesen működőképessé tenni, úgy hogy 
e tekintetben kétség ne támadjon, ez 
volt az a nehéz és mégis elért munka, 
a melyet teljesíteni kellett, hogy a vég
ezel elérhető legyen. Onnét származik a 
késedelem.

Az automaták tehát itt vannak s készek 
mindenkinek egy pillanat alatt működé
sűkről beszámolni. A  nyugoti pályaudvar
ban állanak ők, tehát ott, öt lépésnyire 
a dohánytözsdétöl, a mely a nélkül is 
1G órán át naponta nyitva áll —  mű
ködik az a két apparátus nyugodtan s 
feltűnés nélkül végzi munkáját, mig az

árus az üressé vált üregeket újra meg
tölti. És ez nagyon gyakran történik. 
A z eredmény, a mely a napi bevétel 
tekintetében a két automata által naponta 
8 nap alatt eléretett, napi 20 forintra 
tehető, tehát egy hét alatt 140 forintot 
tesz ki. E mellett a dohánytőzsde is 
nyitva van és az automata csak ama 
kiváncsiaknak árul, a kik az automata 
működését ki akarják próbálni.

Mi a jövőben elérendő eredményekre 
nem '  akarunk ebből következtetni, a 
mennyiben az ez időszerint nem lehet
séges es minden esetre nem is érvényes. 
Azonban az automata tevékenységéről 
annyival is inkább kell beszélnünk, a 
mennyiben ezen két automata a leg
kisebbek egyike, a melyek forgalomba 
jöhetnek és elkészítve lesznek, mint 
amazok, a melyek háromszor annyi 
anyagot felvenni képesek lesznek, ille
tőleg, a melyek 12— 14 és 1G dobást 
megengednek.

Ebből körülbelül a végeredményre is 
lehet eljutni, Hogy az ily kisebb auto
maták vasárnapi bevétele mennyit tehet 
ki. Mi úgy hisszük, hogy a legforgalma
sabb helyeken, a milyenek például a fő
városban a főutak és föutczák, a leg
kisebb tartalmú automatának háromszori 
megtöltését tenné szükségessé, melynek 
eredménye, tekintettel arra, hogy a 
szivarokból úgy, mint a szivarkákból két
fajta talál benne helyet, 70 drbbal 
számítva, a következő volna:

70 Trabuko á 8 kr. =  5.G0
70 Britanica á 7 * 4.90
70 doboz szultán a 10 kr. =  7.—
70 « hölgy á 9 « =  G.30

23.80
tehát háromszoros töltés 71 frt 40 krt 
tenne ki.

Azonban ezen eredmény csak nagy 
forgalmú ut- és utczákra vonatkozhatik 
s nem mindenütt. Ezzel szemben azonban 
lesznek tetszés szerinti automaták, a 
melyek mind ama szivarfajokat befogad
hatnak, a melyeket a dohányárus, mint 
legkellendöbbeket gondol.

A  mi számadásunk, a mint az fennebbi 
számadatokban kifejeztük, nem tarthat 
igényt teljes valóságra, hanem ez csak 
mint tetszés szerinti számítás jöhet tekin
tetbe, a mennyiben a kiszámításnál más 
alappal nem rendelkeztünk, mint a nyugoti 
pályaudvarnál elért eredménynyel és a 
mozgalmasabb utczákban vasárnapi napon 
elért eredménynek megbecslésével.

Azonban még akkor is, hogy ha 
magunkat elszámitottuk, hogy ha az 
eredményt, melyet várhatunk, tulmagasan 
megbecsültük, akkor is minden körül
mények között a remény indokolt, hogy
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az automata a vasárnapi és estélyi áru
sításnak hasznos szolgálatot fog tenni, 
és hogy ö minden körülmények között 
a dohánytózsér kezében a leghasznosabb 
s legjövedelmezőbb eszköz lesz.

Nem zárhatjuk le ezen czikket, a nélkül, 
hogy e tekintetben figyelemre méltó 
dologról említést ne tegyünk, a mely az 
elárusitásnak uagy szolgálatokat tenni 
hivatva lesz és az eddig el nem pusz
títható visszaélésnek egy csapásra véget 
vetni képes. Értjük a korcsma és kávé
házakban való szivar- és szivarka-el- 
árusitást.

Mennyi fáradtságot vettünk magunknak, 
hogy ezen viszás helyzet megszüntetve 
legyen, nevezetesen, hogy a korcsmákban 
és kávéházakban a pinczérek által áru
sított szivarkák, a melyeket illetéktelen 
kezek által, undorító dohányokból el
készítve s aranyozott vagy színezett 
hüvelybe bujtatva lesznek és mint külön
legességet, vagy külföldi gyártmányokat 
eladni ne lehessen.

A  közönség persze lépre megy és 
rendszerint könnyelműen e semmiségekért 
oly árat fizet, a mely a valódi értékét 
tízszeresen felülmúlja. A  pénzügyi ható
ságoknak ezen üzelmek megszüntetésére 
irányult legszigorúbb rendszabályaik 
meddők, eredménytelenek maradtak; sőt j 
ellenkezőleg, a pinczérek üzlete, a mely 
a kincstári gyártmányoknak oly kelletlen 
versenyt csinál, virágzik s virágzik folyton 
szédítő mérvben, azonkívül a pinczirek 
által a dohánytözsdékben vett szivarok 
darabonként 2— 3 krral drágábban lesznek 
eladva, a mi a rendszabályokba ütközik. 
De mit törődik egy pinczér a rend
szabályokkal! A kedves közönség boszan- 
kodik fölötte es mégis megfizeti a 
nagy adót.

Ez időszerűit ezen emberek e jó  napjai 
meg vannak számlálva, hogy ha az 
automata be lesz hozva. Természetesen, 
hogy mindama korcsmárosok és kávé
soknak, a kik jelenleg a szivar- és 
szivarka-elárusitásra fel vannak jogosítva, 
meg kell szerezni az automatát.

Ezzel egy csapással vége szakadt a 
drága elárusitással párosult visszaélésnek. 
Hogy ezen már elviselhetetlen állapotnak 
megázüntetéséböl az elárusitásnál a for
galom emelkedni fog s az államkincstár 
jövedelmét nagyon emelni fogja, magától 
értetődik, a min nem lehet kételkedni.

így látjuk csak az előnyöket és az uj 
idők által teremtett haladást a dohány- 
elárusitás terén, automata által. Sőt, 
hogy ha ez mind nem állana, hogy ha 
az automatának más rendelkezése nem 
volna, mint hogy százezer embernek a 
hét folyamán pár nyugodt órát biztosi- 
tani képes, akkor is minden ember örül
hetne neki s különösen azok, a kiknek 
módjában lesz már legközelebb, a mint 
hisszük, e nyugalmat élvezhetni.

A kereskedelmi muzeum 
reformja.

A  hivatalos újság holnapi száma közölni fogja 
azokat a királyi elhatározásokat, a melyek a 
Magyar kereskedelmi muzeum reformjára vonat
koznak. Ez a reform nem csekély jelentőségű 
a magyar külkereskedelem szempontjából, mert 
egyrészt helyes útra tereli azt a törekvést, melyet 
a magyar állam a Kelettel való kereskedelmi 
forgalom érdekében sok jóakarattal és nagy

áldozatokkal, de annál helytelenebb (ormában 
mindeddig kifejtett: másrészt pedig, mivel
olyan szervezetet bocsát a magyar kiviteli 
törekvések rendelkezésére, a mely komolyan 
remélhetővé teszi, hogy a magyar ipar Keleten 
keressen piaczot.

A  Magyar kereskedelmi muzeum már tiz év 
óta működik annak a ezélnak érdekében, hogy 
a hazai ipar készítményeivel a Kelet kereske
delmét meghódítsa. Az intézmény munkájában 
a kezdet óta folyton akadály volt a muzeum 
állami szervezete, mert a praktikus kereskedelem 
természete nem törte azokat a formaságokat, ! 
amelyeket az állami jelleg rótt a múzeumra. 
A kereskedelmi muzeum Budapesten nagy | 
munkával szervezte az igazán szép állandó 
iparkiállitást a városligeti Iparcsarnokban s ez 
be is tölti hivatását. Annál több baj volt 
azonban a muzeum fiókjaival a keleti orszá
gokban, a melyek igen sok szolgálatot tehettek 
volna a magyar ipar kiviteli törekvéseinek, ha 
nem lett volna rajtuk nyűgként állami jellegük. 
Sem a hazai iparos, sem a keleti kereskedő 
nem tudott kellőképen érintkezni ezekkel a , 
fiókokkal s igy ezek alig tudtak gyakorlati j 
eredményt fölmutatni, jóllehet, évenkint negyed- 1 
millió forintjába kerül az intézmény a magyar 
államnak.

Mar Baross Gábor észrevette ezt a bajt s 
ezért azt a megoldási módozatot próbálta meg, 
hogy a Kereskedelmi muzeum külföldi kép- ; 
viselőségei közül néhányat kísérletképpen az 
állami vezetésből kivette s kereskedői kezelésre 
bízta. A  Magyar Kereskedelmi Társaság vállalta 
el ezt a kezelést s teljesen üzleti jellegűvé tette 
az illető képviselőség működését. Az eredmény 
csakhamar mutatkozott, amennyiben mind több 
iparágat sikerült a keleti export-forgalomba 
bevonni s a kivitel összege tetemesen emelke
dett. E siker nyomán csakhamar több kép
viselőség kezelését is a társaságra bízták, a mely 
ezen az utón a hazai ipar részére tényleg folyton 
folyton fokozódó eredményt tudott elérni. A  
boszniai képviselőségek kezelése s a mi még 
nagyobb hiba volt: a háziipar-kercskedelem
föllenditésének föladata, azonban továbbra is 
állami kezelésben volt s igy —  mint minden 
állami üzlet —  próbálkozások lánczolata maradt. 
Hogy mi volt az oka s józan alapja e ketté
választásnak azt bajos kitalálni.

Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter, 
a mikor tárczájának ügyeit átvette, azonnal 
észrevette ennek az állapotnak tarthatatlanságát. 
Elrendelte tehát a Magyar Kereskedelmi Muzeum 
egész intézményének gyökeres reformját s igazán 
elismerésre méltó gyakorlati érzékkel akként jelölte 
meg a reform irányát, hogy a muzeum szervezeté
ben az állami föladatokat teljesen külön kell 
választani az üzleti tevékenységtől. Az állami 
föladat s nevezetesen az állandó iparkiállitás 
föntartása legyen egyszerűen hivatalos teendő, 
ellenben az egész dolog üzleti részét tisztán ke
reskedelmi alapon kell vezetni, úgy, hogy a 
hazai iparos, nemkülönben a keleti kereskedő 
ne a formákhoz kötött állammal, hanem a 
hozzáértő, mozgékony s alkalmazkodó kereske
delmi vállalattal álljon szemben.

A  miniszternek ilyértehnü utasítása alapján 
jött létre a reform s az újjászervezés már szep
tember 1-én életbe lép. Az állandó iparkiállitás 
s a vele kapcsolatos tudakozó-iroda vezetése a 
muzeum igazgatóságának kezeiben marad, ámde 
hogy ennek állami jellege szembetűnő legyen, az 
intézmény neve ezentúl Magyar királyi kereske
delmi muzeum lesz, a hivatal fejéül pedig a 
minisztérium kebeléből kirendelik Lakatos A la
dár osztálytanácsost, a ki ez alkalomból minisz
teri tanácsosi ezimel nyer. A  muzeum minden 
eddigi üzleti föladatát és idevágó teendőjét 
viszont teljesen különválasztva s az összes ki-

| rendeltségekre nézve kivétel nélkül (Bosznia- 
Herczegovinában, Szerbiában, Romániában, Bul
gáriában és Törökországban) egységesen és 
egyöntetűen a Magyar kereskedelmi részvény
társaságra bízzák s ugyancsak ez a vállalat 
köteles a magyar háziipar produktumainak kivi
telét is ellátni. A kereskedelmi társaság a mi
nisztériummal kötött szerződés értelmében min
den lehető módon, anyagi támogatással s a 
kereskedelmi üzlet minden segédeszközeivel tar
tozik elősegíteni a magyar kiviteli törekvéseket, 
még pedig s ez igen fonlos újítás - nem
csak az ipari czikkekre, hanem a mezőgazdasági 
termékekre nézve is. Ezentúl tehát a magyar 
kereskedelem külföldi képviseleteihez minden 
magyar gazda is bátran fordulhat s a ok közve
títését joga van igénybe venni bármily termé
kének értékesítése végett.

Ezzel a kereskedelemügyi miniszter a magyar 
kivitelnek megteremtette azt a módot és lehelő- 

J séget, hogy a hivatás megvalósításában előre
haladjon s elhárította az eddigi akadályokat is. 
A  magyar iparosságnak s a magyar gazdakö
zönségnek tehát nyitva áll az ut, a mely a 
kivitel nagyarányú föllendüléséhez vezethet.

Megjegyzendő, hogy a kereskedelmi társaság
nak ezen az alapon folytatandó kiviteli tevé
kenységét a minisztérium állandóan figyelemmel 
akarja kisérni s ezért Háth Károlyi, a muzeum 
eddigi igazgatóját a társasághoz miniszteri biz
tossá nevezte ki.

V e g y e s e k .
A kikindai adókivetés. Nagykikindán, mini a 

S/.t. Napló-ban olvassuk, az adóhivatal kezelé
sénél nagy visszaélések ilyoniéra jöttek. Most 
Faust pénzügyi tanácsos vezetésével külön bizott
ság vizsgálja át az adóhivatal könyveit s ezek
ből több mulasztást derítettek ki. A  legnagyobb 
visszaélést az adóelengedéseknél és a hadmen- 
tességi dijak kivetésénél követték el. Tavaly a 
pénzügyminiszter 31.000 forint adót engedett 
el a nagy-kikindai polgároknak. A z adóhivatal 
erre többnyire olyan gazdag embereknek adóját 
törölte, a kiknek sem földjük, sem szőlőjük nincs 
s így egyáltalán nem szenvedtek kárt, a mi az 
adóelengedésre okol adott volna. A  hadmentes
ségi dijak kivetésénél is tekintettel voltak arra, 
hogy a gazdagabb emberek mennél' kevesebbel 
fizessenek. Az ilyeneknek gyermekeit nem a szü
lők vagyona szerint adóztatták meg, hanem sa
ját keresetük után, úgy hogy sokkal kisebli volt 
az adó mint a milyent igazság szerint fizetniük 
kellett volna. A  vizsgálat fogja megállapítani, 
hogy a visszaélések elkövetésé kiket terhel s 
ezek ellen megteszik a bűnvádi följelentést.

A pénzügyminisztérium püspöke. A z Alföldön 
a nazarénus hitel a becsületes emberek vallá
sának nevezik. Mi nem igen sokat tudunk róla. 
Éppen csak az eredményeiről értesülünk. Az az 
egyszerű, komoly hit szép lehet. Olvassuk, hogy 
kiderülnek vele régi bűnök, amik után hiába 
kutatott pandúr, csendbiztos, szolgabiró. Meg
térülnek régen ellopott pénzek, holmik egysze
rűen azért, mert a vallás csak a feltétlenül tisz- 
talelküeket fogadja be. S kemény vallás lehel 
rettenetes hatalom. Olvasunk a katonákról, akik 
hosszú várfogságban sínylődnek, de a puskát 
mégse veszik kézbe mert liltja a vallás. Most 
azt halljuk, hogy püspökük is van, tellát nagy 
szervezet, a minek feje egy számvizsgáló a pénz
ügyminisztériumban, bizonyos Csopjúk János ne
vezetű. Debrecenből értesülünk erről a nagy 
méltóságról. A püspököt ugyanis vakációra bo- 
csátotta a minisztérium s ezt az időt arra hasz
nálja löl, hogy sorra járja az egyházakat. Egy
szerűen, szegényesen, mint ahogy hajdanában, 
reges-regen utazgattak a püspökök. Debrecenben 
prédikált is a berek-utcai nazarénus templomban.

Sogódszoikoszlo: Holtai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

INHALT. Dér Zignrren-Autoirmt. —  Hrielkasten dér Hedaktion. Annoncen.

Dér Zigarren-Automat.
Seil. lángéi' Zeit hat nichts so sehr das 

allgemeine Interessé dér Tabakverschleis- 
ser, nicht minder aber auch cinen Tlieil 
des Publikums erregt, wie die im West- 
bahnhofe zűr Probe aufgestellten zwei 
Zigarren-Automaten. Und mit Recht! 
Sind doch diese beiden Apparate dazu 
berufen, einer sebr grossen Anzalil Men- 
schen die saure Last unausgcsetzter, auf- 
reibender Arbeit aus llilnden zu nebmen 
und für diese niebt nur zu arbeiten, són 
dern auch zu verdienen.

VVcr híltte es fílr möglich gehallen! 
Als wir vor nunmehr 6 Jahren zum 
erstenmale die Frage dér Sonntagsruhe 
fílr die Trafikanten anregten und über 
dringenden Wunsch derselben publizistisch 
erörterten, da hatlen wir, mit Ri'icksiehl 
auf die erhaltenen AufkUirungen, die uns 
im kön. ung. F'inanzministerium wurden, 
auch selber einige Bedenken den Sland- 
punkt dér Sonntagsruhe zu beftlrworten. 
In dér That liatten wir uns auch öfter 
in dem Sinne ausgesprochen, dass in 
irgend einer Weise etvvas geschaííen wer- 
den müsse, was so viele Verschleisser tűr 
den Entgang dér Tageslosung entschadigt, 
ferner was geeignet isi, das rauchende 
Publikum nicht in seiner Bequemlichkeit 
zu slören. Denn, alles was Recht isi. 
Die Sonntagsruhe ist für den Traíikanten 
ein solch driugendes Bedürfniss, wie es 
sonst für keiner einzigen Branche ist. 
Dér Traíikant, mehr aber noch die Trafi- 
kantin erfüllt eine ihr direkt anbefohlene 
Pllicht, nachweisbar auf Kosten ilirer Ge- 
sundlieit, indem sie selbst den Sonntag 
als Arbeitstag zu betrachten gezwungen 
isi. Ganz abgesehen von dem gesctzlichen 
Nonsens. wouach gerade jene Branche 
zu arbeiten gezwungen ist, die dér Staat, 
welcher die Sonntagsruhe anbetiehlt, he- 
schítftigt, ganz abgesehen davon, dass ein 
Tlieil des Publikums zu den Glauben vor- 
leitet wird, ein Tabakverschleisser wttre 
eiuzig und alléin nur zu seiner Bequem- 
lichkeit da, ist auch dér hygienische Stand- 
punkt ein solcher, dass er den Staat dazu 
veranlassen müsste, seinen Arbeitern einige 
Stunden in dér Wocho freizugeben. Dodi 
mán vnuss, wie üherall, von zwei Uebeln 
das kleinere wlthlen, so auch liier. Im 
Minislerium li.atte maii wohlvveislich cr- 
wogen, dass es schliesslich doch eine 
Anzalil Verschleisser gébén dürfte, welclie 
die Tageslosung des Sonntags nicht ent- 
behren können und wir schlosscn uns 
dicsér Ansicht auch vollstitndig an. Da 
kain die sensationelle Erlindung des Zi- 
garren-Autoniaten und allé Bedenken fielen 
vveg. Allé? Nun, wir gestehen offen, dass 
wir eine Zeit láng dem Automalen skcp- 
tiscli gegenüberstanden, weil wir eben 
nicht die leiseste Ahnung davon haltén, 
was ein solches Maschinchen zuwege brin- 
gen, was es zu leisten verinag. Wie konn- 
ten wir es auch nur almon, dass cin 
solcher Autómat so ziemlich die menscli- 
liclie Dienstleistung erselzen wird ? Wie

konnten wir es wissen, dass mán in cinen 
Kaslen mii 30— 40 Gulden Waaren legt, 
denselben versperrt und nach Stunden 
die gefüllte Geldlade vor sich liegen sieht? 
Wie konnten wir es annehmen, dass ein 

j solches Kílstchen hitűiig über die mensch- 
liidie Wachsamkeit triumphiren wird, in- 

I dem es falsche Münzcn zurückwirft und 
! die Abgabe von Waaren vcrweigerl, wílli- 

rend so manches Ladenmildchen, wenn 
in seiner Nithc gerade ein schmucker 
Jüngling sl.eht, die Fitlschung übersieht ? 
IJnd vollends haltén wir jeden einen 
Narren gescholten, dér uns gesagt híltte, 
dass so ein kleincs schmüchtiges Ding, 
wie es dér Autómat ist, in seiner Dienst- 
leistung so iveit gehen wird, dass er selbst 
das Zündhölzchen entbehrlich maciién 
wird, dass er beim Einwurfe eines Zelin- 
oder Zwanzig-Hellerstückes nicht nur die 
gewünschte Zigarre samnil dem über- 
schüssigen Gelde, sondern auch sofort das 
Feuer dazu in diskretester Weise bielet, 
damit dér Raucher, Gotl behüle, ja keine 
Sekunde verliere seinen Gelüsten nach- 
zuhitngen. Kurz, wir und mit uns wohl 
jeder Andere dürfte keine Vorstellung 
darüber gehabt halién, was ein solcher 
Autómat an und für sich, hauptsltchlich 
aber was er für die Einführung dér Sonn
tagsruhe iveiül ist, die nunmehr auf kein 
Minderniss stossen kaim und aller Walir- 
scheinlichkeit nach auch nicht stossen 
wird.

Dér ersle Schrilt hiezu isi bereits unter- 
uommen, nachdem dér Autómat, welcher 
vielfaehe l ’roben seines Talentes abzu- 
legen bemüssigt ivar. fortwithrend verbes- 
serungsflihig ivar und auch demgemilss 
verbessert. wurde. Es ist nur zu natürlich, 
dass dériéi Dinge im Anfange ihres Ent- 
stehens Miingei aufweisen, Miingei, welclie 
sich Iheiliveise darauf zurücklühren lassen, 
dass das Publikum mit ihnen noch nicht 
recht umgehen kaim. Nun aber ist es von 
cinem solchen Automalen nicht zu ver- 
langen, dass er auch dalin tadellos funk- 
tionirt, wenn mán dem Mechanismus nicht 
Reclmung trítgt, den er in sich birgt. 
Diese Unkenntniss des Publikums zu bé
liében, das heisst, den Automateu so voll • 
alibidig funklionsfahig zu maciién, dass 
es dabei gar nichts zu dónkén gibt, ivar 
die schivere, aber endlich doch verrichtete 
Arbeit, welclie geleistet iverden müsste, 
um dieses Resultat zu erzielen. Daher die 
Verzögerung.

Die Automalen sind nun da und sind 
hereit .Tedermann über ihr Thuu und 
Mandcln im Moment Rechenschaft abzu- 
legcn. lm Westbalmhofe stehend, alsó 

j dórt, fünf Schritte von dér Trafik, ivelche 
ohnehin 1G Stunden tllglich offen slelit,

| verrichtcn die zwei Apparate raliig und 
unaulTiillig ilire Arbeit, insolange die 
Trafikantin die stels leer iverdenden 

I Fiteher nachfüllt. Und das geschieht so 
ziemlich oft. Das Resultat, ivelchcs in 
I linsichl dér Tageslosung dér beiden 
Automalen in den abgelaufenen acht 
Tagén sich ergibt, dürfte ungcfülír zwanzig

| Gulden per Tag, daher in einer Woche 
ca. 140 Gulden ausmachen. Dabei ist die 
Trafik, wie gesagt, offen und dér Verkauf 
des Aulomatenverschleisses geschieht nur 
an Neugierige, welche die Funktion des- 

: selben erpioben wollen. W ir wollen auch 
keineswegs aus dicsem Resultato ein sol
ches für die Zukunft ableiten, da dies 
dermalen nicht möglich ist und auch nicht 
für üherall giltig ist; alléin, von dér 

I Leistungsfíthigkeit des Automaten müssen 
wir umsomehr sprechen, als diese beiden 
Apparate die kleinsten sind, welche in 
den Verkehr gelangen dürften und auch 
solche angefertigt werden, welche dreimal 
so viel Inhalt in sich aufnehmen, be- 
ziehungsiveise welche auch 12— 14 Ein- 

i würfe gestatten.
Beililufig lítsst sich gleicliwohl eine 

Schlussfolgerung aus diesem Résül taté 
erzielen, wie es an Sonntagen und zwar 
bei dem kleinsten Automaten in Bezug 
dér Einnahmen bestellt sein dürfte. Wir 
glauben, dass an frequenteren Orten, wie 
es zum Beispiel síimmtliche Strassen und 
llauptgassen dér 1 lauptstadt sind, ein 
Autómat geringsten Kalibers eine drei- 
fache Füllung nothwendig habén dürfte, 
was, nachdem zwei Sortén Zigarren und 
zwei Sortén Zigarretten dalin Platz fmden 

! und jede Lage 70 Stück Kartons birgt, 
! sich folgendermassen stellt:

70 Trabuco á 8 kr. =  5.60
70 Britannica á 7 kr. =* 4.90
70 Karton Sultan á 10 kr. =  7.—
70 Karton Hölgy á 9 kr. =  6.30

23.80
Daher eine dreifache Füllung fi. 71.40 
ausmachen würde. Nun ist dieses Resulat 
allerdings nur für sehr frequente Strassen 
und Gassen angenommen und nicht über- 
all erzielbar. Dafür bingegen wird es 
jedoch Automaten je nach Wunsch gébén, 
welche auch all jene Sortén in sich auf
nehmen werden, die dér Traíikant gerade 
für absatzffthig halt.

Unsere Kalkulation, sowie die oben an- 
gcführtc Rechnungsaufstellung macht 
durchaus nicht Anspruch darauf als 
authentisch zu gelten und soll auch vor- 
lílufig nur als eine willkürliche Annahme 
betrachtet. werden, zumal uns dabei kein 
anderes Resultat als Grundlage dient, wie 
das erzielte am Westbalmhofe und die 
Abschiitzung des dermaligen Verkehrs an 
Sonntagen in den belebteren Strassen. 
Alléin, selbst dann, wenn wir uns ge- 
tlluscht hiltten, wenn wir das Resultat, 
welches zu crhoffen ist, hoch überschíltzen, 
selbst dann ist die Hoffnung uater allén 
Umstftnden berechtigt, dass dér Autómat 
für den Verschleiss an Sonntagen, sowie 
in den Abendstunden von erspriesslicher 
Wirkung sein wird und dass er unter 
allén Umslílnden ein höclist nützliches 
und ertragnissreiches Werkzcug in dér 
fiaiul des Tabakverschleissers sein wird.

Wir können diesen Ariikéi nicht schlies- 
sen, oline noch eines, dabei in Betraeht 
kommenden Umslandes Erwilhnung zu
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thun, dér ebenfalls dem Verschleisswesen 
gute Dienste zu leisten berufen ist und 
dér einen Unfug, welcher bisher ftlr un- 
ausrottbar gilt, mit einem Schlagc beseiti- 
gen dürfte. W ir meinen den Yerschleiss 
dér Zigarren und Zigarretten in den Kaffee- 
und Wirthshtlusern.

Wie viel Mühe habén wir selbst schon 
darauf verwendet, den Uebelstand beseitigt 
zu sehen, wonach in den Kaffee- und 
Wirthsh.'íusern von Seite dér Kellner na- 
mentlich Zigarretten dargeboten werden, 
die von unberufenen Hitűden aus schlech- 
ten, minderwerthigen Tabaken erzeugt, 
mit einer Goldhülse oder farbenprachtiger 
Envelope versehen, als Spezialititten-Zigar- 
retten oder auslílnder Zigarretten verkauft 
werden. Das liebe Publikum geht natürlich 
auf den Leim und hezahlt leiclitsinniger- 
weise für diesen Schund Preise, welche 
das Zehnfache ott des wirklichen Werthes 
übersteigen. Die sehiirfsten, strengsten 
Massregel, welche die Finanz-Behörden 
diesem Treiben gegenüber in Anwendung 
gebracht, hatten bisher nichts genützt; 
im Gegentheil, das Geschaft dér Kellner, 
die unliebsame Konkurrenz derselben, 
welche sie den itrarischen Produkten ent- 
gegenbringen, florirt, florirt in einer ge- 
radezu erschrecklichen W eise; ausserdem 
werden die von den Kellnern in den 
Trafikén gekauften Zigairen per Stílek 
um 2— 3 Kreuzer theuerer verkauft, was 
gégén die Vorschrift verstösst. Doch was 
kümmert sich ein Kellner um Vorschriften ? 
Das liebe Publikum argert sich wohl dar- 
über und bezahlt die immense Steuer 
doch. Nunmehr dürften aber die wohligen 
Tagé dieser Leute gezahlt sein, wenn dér 
Autómat eingeführt wird. Selbstverstitnd- 
lich werden all diejenigen Cafétiers und 
Wirthe, welche bezugsberechtigt sind, um 
Zigarren und Zigarretten zu verschleisscn, 
sich einen Automaten anschaf'fen müssen. 
Dadurch wird dem Sclimuggel, wie auch 
dem Unfuge des theuerer Verkaufes mit

einem Schlage ein Ende gemacht. Dass 
in Hinblick auf diese, fást bis zűr Un- 
leidlichkeit gedielienen Zustande sich so- 
wohl dér Verschleiss viel günstiger ge- 
stalten wird, wie er auch geeignet ist 
den Staatseinnahmen für Tabakprodukte 
sehr wesentlich zu erhöhen, ist eine 
selbstverstilndliche Sache, an dér nicht 
zu zweif'eln ist.

So seben wir denn allenthalben nur 
Vortheile und einen durch die Neuzeit 
geschaffenen Fortschritt auf dem Gebiete 
des Verschleisswesens durch den Aulo- 
maten. Doch wenn das alles auch nicht 
dér Fali wílre, wenn dér Autómat keine 
andere Mission erfüllen würde, als dass 
er llunderttausend Menschen einige Stun- 
den dér Rulie in dér Woche zu ver- 
schaffen vermag, selbst dann müsste el
von jeden wahren Menschenfreund be- 
grüsst werden, in erster Reihe aber von 
Jenen, welchen diese Ruhe, wie wir hof- 
fen, schon in naher Zeit zu Theil werden 
wird

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn A. K. in N.-K. Das Schliessen dér 

Gross- oder Kleintrafik an den jüdischen Feier- 
tagen, ist nur unter gewissen Bedingungen 
gestattet, und zw ar: muss die Trafik an diesen 
Tagén in ein im selben Hause sich befindliehes 
Lokál untergebracht und durch irgend eine 
Person Waare an die Kilufer verabfolgt werden. 
Welch absurde Einriehtung dies ist, lűsst sich 
ermessen, wenn mán bedenkt, dass gemüss 
dieser Verordnung das Sperren des Gescháftes 
nur dann gestattet ist, wenn mán für diesen 
Tag in ein anderes Lokál übersiedelt. lm Űbri- 
gen dürfte auch in dieser Beziehung, dér nun- 
meiir einzuführende Zigarren-Automat, zumin- 
dest für die Kleintrafikanten, die Frage des 
Oll'enhaltens des Geschaftes gegenstandslos 
maciién.

Frau H. Sch. Budapest. Die Frage, wieviel 
ein solcher Autómat an einem Tagé verein-

nelimen kann, ist nicht möglicli prüzis zu be- 
antworten, da es dabei auf den Posten an- 
kommt, wo er steht.

Herrn J. W. in B. W ir sind dér Meinung, 
dass mán ein Blatt, welches mán bezieht, auch 
bezahlen muss, oder nicht?

Herrn A. Gy. in R.-A. Lassen Sie sieti von 
den Betrelfenden nicht einschüchtern.

Frau K. R. in Sz. Das, was Sie uns mittheilen, 
ist uns nicht neu. W ir kennen schon vieie 
solche Füllé. Abhilfe gibt es dagegen nur, wenn 
Sie eine Audienz beim Finanz-Minister nehmen.

Herrn M. K. in Budapest. Geht regelmüssig 
an Sie ab.

H ilfáredn kteu r : F e rd in a n ű  Hu Ita l.
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