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T A R T A L O M .  Karácsony. Az uj korona érlékszátniLás. — Vegyesek.

Karácsony.
Minden hivő lelket áldásthozó béke és 

nyugalom tült el, mikor szent karácsony 
ünnepi harangjai lágy szóval megcsen
dülnek es a sziveket uj remenyek árja 
hatja át.

A szent karácsony ünnepe az, mikor 
mindenki elfelejti egy hosszú ev fárad
ságos küzdelmeit es uj erőt merít a kö
vetkezőt elviselni

Áldva légy Isten a mennyekben es 
terjeszd ki a békédet az emberekre. Ez 
ima száll fel minden ajkról es jótékony 
balzsamként hat a sebekre, melyeket a 
kérlelhetlen sors ütött. Nemsokára meg
csendülnek ismét a szent harangok, hir
det ve a karácsony érkezését es ercz- 
szavuk bizonyára vigasztalásként hangzik 
az emberek millióinak fülében. Eltűnik 
azután e hosszú ev is. melyet talán senki 
sem fog könnyeivel kisérni, mert bizo
nyára sokaknak kijutott ez évre is egy 
nagy rész a sors küzdelmeiből. Bizony 
küzdeniink kellett, elet-halál harezot vívni 
a letért ebben az esztendőben es ez a 
rideg, kemény küzdelem nem csak a 
szegény embert sújtotta, hanem a tár
sadalom minden rétegét megzsibbasztotta 
közgazdasági téren.

Súlyos csapásnak lehet mondani az 
ilyen esztendőt, mely hála Isten már veg- 
perczeit éli a nemzet sorsára nézve.

Vessünk talán egy pillantást a dolgok 
mélyebe és keressük az okát a nagy 
nyomor es szegénységnek ? Ecseteljük 
talán azoknak a szegényeknek sorsát, kik 
napról-napra kezük munkájából élnek ? 
Képét adjuk annak a nyomorúságnak, a 
melyben a kiskereskedő naponta apadni 
látja azt a kis üzletvezetésere szükséges 
tőkéjét, mely elolvad, mint a nap mele
gétől a hó.

Igazan felesleges volna ismetelni oly 
tényeket es igazságokat, melyeket tapasz
talatból mindenki ismer, szegények úgy 
mint gazdagok. Annál is inkább hallgat
nunk kell e dolgokról, mert talán ronta
nánk azt az ünnepi hangulatot, mely 
néhány óra múlva az emberi lelkeket 
áthatja.

Megcsendül tehát ismét az ünnepi 
harangszó, mely feledteti a fájdalmat es 
a nyugalom es béke áldását elvezi min
denki. A  harang szava azonban ne csak 
a szegények vigasza legyen, hanem han
gozzék a gazdagok szivéig is, hogy 
segítsenek szenvedő embertársukon és 
szárítsák lel a nyomor okozta könnyeket.

Nem alamizsnák, nem ajándékok adá
sával kell jótéteményt gyakorolni, az 
igazi emberszeretet nem akkor nyilvánul, 
ha egy pillanatra enyhíti az éhségét,

hanem védeni a védtelent, támogatni a 
gyámoltalant, a munkakeresőknek alkal
mat nyújtani, hogy kenyerüket m egke
ressek, szigorú igazságérzettel legyen a 
hatalmas a tehetetlennel szemben, ez az 
igazi humanismus, mely méltó az ember
hez. Akik igy járnak, ertettek csak meg 
igazán a szent karácsony ünnepének ha
rangszavát.

Mi azon osztály erdekeben Írunk es 
küzdünk, melynek sorsa tehetetlensége- 
nel fogva teljesen a hatalmasok kezében 
van. Eszünkbe sem jut azt vitatni, hogy 
minden állampolgárnak kinek köteles
ségei vannak, jogokkal is kell bírnia, 
mert még azt találják mondani, hogy úgy 
is van.

Pedig bizony messze vagyunk még 
attól. Felemeljük tellát szavunkat egy oly 
osztály érdekében, mely meg legutolsó 
államszolgánál is alárendeltebb helyzet
ben van az állammal szemben. Az alá
rendeltség elviselhető még a törvények 
és jogok tiszteletben tartás mellett, de 
súlyos bilincscse változik, ha ezektől csak 
egy hajszálnyira is eltérnek. Nem aka
runk mai nap talán panaszkodni, nem is 
akarunk semmi esetre sem szemrehányá
sokat tenni, hogy ez vagy' amaz nem 
úgy kellene lenni, mint a hogy' van; 
ellenkezőleg mi fátyolt vetünk a múltra 
és a jövőre gondolunk, melyet a karácsony- 
ünnepi harangszó előre hirdet. Mialatt 
elfogy az ó esztendő, bizalomteljes tekin
tettel nézünk a jövőbe.

Az uj korona értékszámitás.
MmUüi 1900. január elsején a korona érték- 

számilás általánosan életbe lép. a lörveny érlel- 
lilében minden téren koronákban es fillérekben 
kell az ér éke 1. számítani. Nem tudjuk, hogy 
azokat a nyomtatványokat, melyeket a dohány- 
árusok has nalnak áru rendelésnél es kiadásá
nál, meg január elseje előtt ujjakkal helyette
sítik de kételkedőnk benne, mert ha igen, 
úgy már meg kellelt volna ennek történnie.

Nevezetestül az uj árjegyzőket úgy az álta
lános, mint a különleges árusításra már át 
kellett volna adni a nyilvánosságnak ; épugy 
mini .1 kistrafikosok rendelő könyvét és nagy- 
árusok rendelő ivét korona és fillér értékekkel 
ellátva.

.lói lehel nem tudjuk, hogy ezeket ,a nyom
tatványokul elkészitették-e már, de sürgős elké
szítését ajánljuk abban az esetben, in* az még 
nem törteid volna meg.

Az uj korona értékszámitás, habár nem jár 
valami nagy nehézségekkel, még sem fog eleinte 
könnyen menni, különösen azoknál a számí
tásoknál, melyeket a kistrafikusok a rendelések 
alkalmával tesznek.

Nem hogy talán ezek a számítások valami 
nagy művészetet igényelnének, de épp n a köny- 
nyüsége ezen átszámításoknak vezethet eleinte 
félreértésekre, különösen akkor, hu a rubrikák 
fölé nem írják pontosan a korona és fillér sza
vakat. Mi szeretnék, ha a nagyárusok a félre
értések elkerülése végett kis tabellákat készíttetné
nek, melyeken minden fajta szivaréra lOOOdrbig 
pontosan koronákba átszámítva meg van.

Például igy:

A A. R e y a lita s Korona Fi lér

100.Ili)....... . _____ 10 40
200 32 80
300 . 49 20
400 ,, 65 00
500 ,. 82 —
000 , 98 40
700 „ 114 30
800 _____  ______ 131 20
000 .. . 147 60

1000 „ 1G4 —

Ily módon kell az összes fajtákat átszálló-
tani látható táblázatban és e táblázatot: az ősz-
szes kistrafikosnak megküldeni, miáltal a dohány-
nagyárusok tetemes munkál és fáradságot 
takarítanak meg.

Sokkal nagyobi) nehézségekbe ütközhetnek a 
kistrafikosok a dohány árainak átszámításánál, 
nehezebb azért, mely némely faj lat csak na
gyon ritkán rendelnek meg és azonkívül a 
nagyobb mennyiségben megrendelt dohányok is 
számítási nehézségeket okoznak. A  szivarok és 
szivarkák rendelésénél ez az eset nem áll fenn, 
meri itt a száziól-százra növekedő kerek sza
mok nehézséget nem okoznak, ellenben p. o. 
a kisebn s/ivarka-dolmny paklival csak 10, 15. 
20, 25, 30 darabonkint rendelik, úgy hogy a 
számok folyton változnak és a rendelő a leg
kisebb figyelmetlenség mellett is könnyen téve
désekbe esiielik. Mi azt tanácsolnánk tehát ez 
alkalommal, hogy e dohánynemek rendelése is 
szabályoztassék, miáltal a tévedések elkerülhetők 
és oly rend lépne fel a megrendeléseknél, mely 
mai napig hiányzott.

Ez a czel is könnyen elérhető, ha az álta
lunk ajánlott korona és fillér számításokkal 
ellátott táblázatokban a dohányrendelési meny- 
nyiségek is megtennének jelölve. Természetes, 
hogy e táblázatok egybehangzók legyenek és egy 
dohány nagyárus se adjon ki más mennyiséget, 
mint a mi a táblázatban ki van jelölve.

Még egy helytelen dolgot kell megemlítenünk, 
mely az egy filléres pénzdarabokra vonatkozik.

Már a félkrajezárosok nem ritkán szóváltásra 
adtak okot nyilvános hivatalokban, kis ésn ag j- 
tralikokban a vevőközönség részéről, igy még 
nagyobb számban fordulnak elő ily dolgok a 
filléreknél, ha nem volna belőlük elég készen
létben. Ezek a kis pénzdarabok daczára kis 
értéküknek már azért számottevőleg szerepelnek 
majd a fizetéseknél, mert ez nem töredéke
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egy nagyobb pénzdarabnak, hanem egy egész 
melylyel számolnunk kell.

Egy fillérdarabnak a visszaadását joggal köve
teli és követelheti mindenki, a mit a félkrajczá- 
rosoknál pedig nem tettek meg. És ajánljuk 
ennélfogva, hogy a kist r a tikosok lássák el ma
gukat egy filléresekkel és ne várják a rendeletét, 
mely ezt kötelessé gükké leszi. A félkrajczárosok- 
nál rendesen úgy segítettek, hogy egy ennek 
megfelelő kis tárgyal, egy szivarszipkát, vagy 
más egyebet adtak.

Ezt nem tartjuk helyesnek és az elárusitás- 
hoz sem méltónak. A vevő kapja meg a mit 
jogosan követelhet még a legkisebb összeget is 
a mi a pénze után jár. Más kérdés az, hogy 
az illető hivatalok gondoltak-e arra, hogy bár
milyen mennyiségű fillcrdarnbokat akadálytala
nul kiszolgálhassanak. Nem igen hisszük.

Előfizetésre való felhívás!
Tisztelettel felkérjük lapunk t. pártfogóit és 

mindazokat, kik a jelen számot megkapták, 
hogy a mellékelt postautalvány igénybevételével 
az előfizetési összeget

fél évre 2 frt 50 krt
postafordultával beküldeni szíveskedjenek, ne
hogy a szétküldésben fennakadás történjék.

Tisztelettel

A ..DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE11
szerkesztősége és kiadóhivatala 

Budapest. VII., Nagy János-utcza I B.

Vegyesek.
Drágább lesz a kártya. A kik vonzalommal 

viseltetnek az ördög harrninczkét levelű bibliája 
iránt, bizonyára nagy megdöbbenéssel vesznek 
tudomást róla, hogy a kártya drágább lesz.

Már rövid idő múlva, úgy halljuk, teljes ötven 
perczenttel emelik föl a kártya-paklik árát 
Magyarországon is.

Hogy miért ? Hogy a kartonpapiros, a festék 
vagy a munka lesz-e drágább ? Avagy a bélyeg- 
dijat emelik föl?

Egyik sem áll.
Ellenben történt az, hogy egy korizorczium, 

helyesebben szólva a Lánderbank megvette 
Ausztriának és Magyarországnak valamennyi 
kártyagyárát és most valamennyiből egy közös 
vállalatot csinál.

Hogy a dolog feltűnő ne legyen, ennél az 
üzletnél egy strohmann szerepelt, a Pmtnik 
Nándor és fia nagy kártyagyáros-ezég egy tagja 
a ki egyébként az uj, nagy vállalat eszméjét 
megpendítette. Így tehát most névleg vala
mennyi kártyagyár a Piatnikék tulajdonába 
ment át. tényleg azonban a gyárak a Lándcr- 
bankéi.

Már most azonban konkurrenczia nem lévén, 
az uj vállalat egyszerűen úgy akar tenni, hogy 
a kártyák árát 50%-kal fölemeli, tudatában 
annak, hogy külföldi kártyát behozni nem lehet 
tudatában különösen annak, hogy a kik az 
alsós és a tarokk nemes művészetét űzik, 
továbbra se lógnak lemondani szenvedélyükről 
és megfizetik a kártya nagyobb árát is, csak 
hogy kimondhassák a terez-kasszát és hogy el
foghassák a pagátot.

Az élőhalott pénzügyminiszter Vitte orosz 
pénzügyminis/térről tudvalevőleg egy végzetes 
névcsere következtében azt hiroszb Iték, hogy a 
czár elfogatta, sőt azt is, hogy öngyilkossá lelt. 
Az orosz pénzügyminis/.'er a minap ismét 
foglalkozott ezekkel a híresztelésekkel. A 
minisztériumban egy ülés alkalmával a követ

kezőképpen szólította meg az ülésen megjelent 
urakat;

— Uraim, mielőtt a napirendre térnénk, el 
kell mondanom a következőkel: Sergius Juljevics 
Vitte a minap a czárlioz ment és elbocsátását 
kérte Ezt nem fogom eltűrni, szólt dühösen a 
czár, mert ön a börtönbe va'ó. Vitte erre haza 
ment és agyonlőtte magát.

A hallgatóság egy ideig nem tudta mire 
vélni ezt a szokatlan megszólítást, mire Vitte 
elővette a Figarót, a melyben hosszan el volt 
mondva öngyilkosságának története. Erre persze 
óriási hahota tört ki s az fi és folyamán nem 
is igen tudtak többé komolyan tárgyalni.

A magyar áruforgalmi statisztika adatszolgál
tatása dolgában január elsejével fontos változ
ta! ások állnak be.

E« a reform, inig egyrészről a közönség sze
les rétegeire, különösen pedig a szállítókra és 
kereskedőkre nézve lényeges könnyítést jelent, 
másrészről az adatok megbízhatóságát is nem 
kis mértékben fogja emelni. A reformot ré zben 
a magyar és osztrák kormányok között a Ma
gyarország és Ausztria közti áruforgalom íta- 
tisztikájának kölcsönös számbavétele tárgyában 
kötött egyezmény telte lehetővé. Az egyezmény 
leglényegesebb intézkedése az, hogy jövőre a 
feladásnál mindkét államban két példányban 
lesznek az árunyilatkozatok beszolgáltatandók s 
azok egyik példánya az áiut a fuvarlevéllel 
együtt a rendeltetési országba kíséri, és igy a 

I leadásnál már a f. ladó állal kiállilott árunyi
latkozat fog rendelkezésére Állatii. Módosulván 
az Ausztriával kötött egyezmény az áruforgalmi 

; statisztikai adatszolgáltatást nálunk szabályozó 
I s 1895. évi június hónapban kibocsátott keres

kedelemügyi rendelet Hegedűs Sándor keres
kedelemügyi miniszter azt egészen hatályon 
kívül helyezi s az adatszolgáltatást teljesen uj 

1 rendelettel szabályozza. A  végrehajtási rende
letek, melyek a „Budapesti Közlöny" legköze
lebbi számaiban látnak napvilágot, számos oly 
intézkedést tartalmaznak, melyek a kereskedelmi 
és iparkamarák régi óhajait teljesítik. Az áru
nyilatkozatok beszolgáltatására vonatkozó intéz
kedéseknél fogva az Ausztriából érkező külde- 

i menyek már teljesen kész árunyilatkozatok 
fogják kísérni, úgy hogy azokat az illeni 

1 ezimzettek a legtöbb esetben csak aláírni 
tartoznak. Fontos és czélszerü újítást tartalmaz 
a rendelet a tekintetben is, hogy az áru
nyilatkozatok kiállításához szükséges űrlapok, 
melyek eddig a vasúti és hajó-állomásokon 
vollak kaphatók, ezentúl mindazokban a tőzs
dékben, melyek postai értékjegyeket árusítanak, 
szintén megszerezhetők. A statisztikai bélyeg 
lerovása pedig jövőre oly módon fog történni, 
hogy a feladó, vagy czimzelt az árunyilatkozati 
űrlapokra, melyek ezentúl nem bélyeges papíron 
állíttatnak elő, egyszerűen csak egy 10 filléres 
bélyegü postai értékjegyet ragaszt, tehát ugyan
on, hol az űrlapot kapja, a bélyeget is meg
veheti A most használatban levő bélyeges 
űrlapokat, melyeket ez év végével kivonják a 
forgalomból, jövő évi január 31-ig a vasúti és 
hajóállomásokon készpénzért váltják ne.

A m. kir. pipadohány, mint nemzetiségi sére
lem A  horvátországi lapok egy újabb közjogi 
és nemzeti sérelmet sütött ki, a mely szerin
tünk az 1868-diki kiegyezésen nagy csorbát 
ütött s melyet a horvát nemzet tovább nem 
tűrhet el. A nagy sérelem tárgya a következő: 
A horvátországi trafikokban kapható dohány- 
csomagokra ez van Írva és pedig magyarul: m. 
kir. pipadohány. Az állítólagos sérelmet még 

i  súlyosabbá teszi az a körülmény, hogy e fölirat 
I azokon a csomagokon is magyar, a melyek a 
! zágrábi és zengi dohánygyárakban készüllek.

„Veszed el inessége o lörvénys... g.isitek Írja az 
Agramor Tagblatt —  abban áll, hogy ez a fo
gyasztási czikk, a legszélesebb néprétegekben 
elterjedve, egyúttal e széles néprétegekben a leg
veszedelmesebb balhitet is elterjeszti Magyaror
szághoz való politikai viszonyainkról. A nép 
évek hosszú során megszokja a magyar pipa
dohány feliratot s igy lassúnk int kö/.önyös lesz 
más, súlyosabb természetű sérelmekkel szemben 
is és azokat úgy fogja tekinteni, mint oly dol- 
goka\ a melyeken nem lehet segíteni. Ez a 
pipadohány felirat, valójában nem egyébb, mint 
czégéie az egész rendszernek, a melyei találób
ban jellemezni nem is lehetne." Azt hisszük mi 
is, hogy azt a horvát nemzetiségi politikái, a 
mely ilyen dologról vezérez.ikkciyeket ir, csaku
gyan nem lehelne találóbban jellemezni, mint 
hogy nem ér egy pipadohányt.

A koronaérték a forgalomban. A pénzügy- 
miniszter közrendeletet bocsátott ki a kötelező 
koronaszámitásról s annak az általános forga
lomban való alkalmazásáról. E szerint a korona 
és f illé r  rövidített jelzésére a következő jelzés 
használandó: korona =  K., fillér - F. — Azon 
esetekben, midőn az összeg szóval kifejezendő, 
a korona és fillér szavak kiirandók. Az uj tör
vényes élték hivatalos elnevezése: „koronaérték", 
rövidítve: „k. é .“ betűkkel jelezhető. Pénzösz-
szegek megjelölésénél azonban a koronaérték 
jelzés nem teendő ki, mihelyt a korona, illetve 
fillér szavak teljesen ki rntn.ik, vagy e szavak 
helyeit azoknak lenn előirt rövidítése használ- 
tátik.

Magyar és auszlria veretű öt koronás érmek 
minden, a koronaérlékheri teljesítendő fizeté-nel 
névértékűkben fogadandók el. Az á lami pénz 
tárak azokat korlátlan mennyiségben tartoznak 
elfogadni. Magánfél kezéhez a koronaértekben 
teljesítendő fizetés névértékkel számítolt ölko
ronás érmekkel történhetik; a fél azonban nincs 
kötelezve ötkoronásokat 200 korona összegen 
túl fizetéskép elfogadni. Magánfelek kezéhez a 
koronaértékben teljesítendő fizetések névértékkel 
számított egykoronás érmekkel is történhetik, a 
fél azonban nem köteles 50 koronánál maga
sabb összeget egykoronásokban elfogadni. A ma
gyar vagy ausztriai veretű nikkelérmek, azaz a 
húsz- és tizfilléresek minden fizetésnél, amely 
koronaérték ben teljesítendő, névértékben (dfoga
dandók.

A füszerkere8kedök egyesülete. Maulner Adolf 
elnöklésével választmányi ülést tartott a melyen 
a kereskedelmi miniszternek kel fontos leiratát 
tárgyalták. Az egyik a vasárnapi záróórára 
vonatkozik. Erre nézve? a választmány állás- 
portja az, hogy a fővárosban és nagyobb váro
sokban az összes üzleteket, vendéglők és kávé- 
házak kitételével, télen-nyáron vasárnap d e. 
10 órakor zárják és a bodega-ü/.letek és trafikok 
kivételes helyzete megszűnjék, 5000 lakoson aluli 
városokban a záróéra déli 12 órára volna meg
állapítandó. A másik az. ipartörvény 50. Svának 
módosítása, melyet a választmány örömmel 

! üdvözöl.

Klsö cs. és kir. tiab. tredetl selmeczi pipa-, tajtékpipa- és 
1 lpaszár-gyár i öztrö-berendcicssel.

T A K Á C S  EDE
Z ó l y o m - S e l m e e z  m ellett

A lep  tudot t  1 8 3 0  bon

Ajánlja a I<*̂ jol>l> Ilii névnek ttrvendö 
é< kitűnt) minC'ógní nézve páratlan 
valml i M-linoczi agyagpipáit. tajték- 
pipáit, pii a-zárait e* szívaiszipkáit, 
mimlen kivitelben, a legob a >bb árak 
melle I

Képe* árjegyzékek bei menten visszakütd s esetén kívánatra 
bérmentve küldetnek 

Egijedüli hirncoes jó fti|árttnónij

Segédszci készt/): HePal Nándor.
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I N H A L T i  Weilinacht. Din neue Kronen\vührun0'. — Annoncen.

Weihnacht!
Wenn dér weihevolle Klang dér Weili- 

nachtsglocken ertönt, zieht dér Friede 
in jedes gliiubige Gemüth und zwingt 
das Herz, dass es sich aufrichte und 
hoffe. Kein Fest vvie dieses wird so sehr 
mit dem festen Willen begangen, das 
Leid eines vollen Jahres zu vergessen, 
neue Hoffnungen zu schöpfen, wie dieses. 
Éhre sei Gott in den Höhen und Friede 
auf Érden unter den Menschen! Dieser 
heilige Spruch erhebt und wirkt als 
Falsam auf jede VVunde, die das Schick- 
sal geschlagen.

In vvenigen Siunden vverden sie auch 
diesmal ertönen, die hehren Weihnachts- 
glocken. Ob ihr metallener Mund dies
mal auch zu Millionen Menschen als 
Tröster sprechen wird, claran ist nicht 
zu zweifeln. Hald habén dieselben Glocken 
welche das Weihnachtsfest verkünden, 
clie dankbare Aufgabe, ein Jahr zu Grabe 
zu lauten, dessen Sebeiden vvohl keinem 
eine Thrilne entlocken wiid. Gab es 
doch für ]eden: ann in dem scheidenden 
Jahre nur Ktimmernisse, namentlich dórt, 
wo dér Beruf ein solcher ist, dass die 
Magenfrage dabei in Hetracht kommt. 
jawohl ein Kampt urns I )asein wurde im 
gegenwiirtigen noch laufenden Jahre ge- 
führt, wie er kaum in Zeiten dér Hun- 
gersnoth schlimmer gefiihrt wurde. Es 
war ein Kampf ums Dasein mit all seinen 
1 Iiirten und Widerwartigkeiten, mit allén 
I )rangsalen, die nicht nur den armen 
Manne trafen, sonde* n die einer volks- 
wirthschaftlichen Dcroute gleichkamen. 
Ein jahr wie das zűr Neige gehende, 
ist beinahe eine Katastrophe in den 
Geschicken einer Nation zu nemien. Sein 
vernichtendes Wirken liess kein Gebiet 
unberührt, die Verheerung die es an- 
richtete, schnitt Jedem bis ins Lebens- 
m ark.

Und da sollen wir ein Bild dessen 
entwerfen. was es dér Armuth zugefügt? 
Und da sollen wir schildern, wie es den- 
jenigen erging, die sozusagen von dér 
Iland in den Mund leben? Und da sollen 
wir versuchen zu schildern, wie diejeni- 
gen sich fortgebracht, die von crworbe- 
nen I lellern leben und dabei riesige 
Lasten zu tragen habén? Und da sollen 
wir ein Bild des Elends entwerfen da- 
von, wie dér kleine Geschaftsmann das 
zu seiner Geschaftsführung nothweiidige 
kleine Kapital tagtilglich schmiizen sah, 
gleic.h dem Schnee, den die Temperatur 
zu Wasser maciit?

Nein, wir glauben ilavon enthoben zu 
sein. 1 hatsachen in Erwáhnung zu brin- 
gen, die fást Jedermann aus eigener Kr- 
fahrung kenut, sei er mit Gliicksgütern 
gesegnet oder nicht. Wir glauben umso- 
mehr darüber schweigen zu müssen, als 
diese Schilderung nur schlecht in die 
Festesstimmung passen wurde, die in 
wenigen Stunden jedes Gemüth beseelen 
soll

Die Weihnachtsglocken tünen wieder

und abermals ist ihr hehrer Tón geeig- 
net, versöhnend zu stimmeli, alles Leid 
zu vergessen und des slissen Friedens 
theilhaftig zu werden, den ihr Klang be- 
absichtigt. Ihr Gelaute soll aber nicht 
nur von den Armen und Bedrückten als 
tröstende Sendung empfunden werden, es 
hat auch eine weit liöhere Mission zu 
erfüllen und die besteht darin, seinen 
Nebenmenschen beizustehen und die 
Thranen, wo sie vorhanden sind, zu 
trocknen. Die Weihnachtsglocken lauten 
nicht nur Floflnung spendend den Armen 
und Bedrückten, sie lauten auch mahnend 
Jenen, die sich dér Armuth anzunehmen 
berufen sind. Nicht im Gébén, nicht im 
Schenken liegt die Ausübung wahrer, 
gottgefalliger Werke. Nicht in dér Be- 
thatigung, den Hunger momentán zu 
stillen, liegt die Ausübung dér echten 
Humanitat. Den Armen und Schutzlosen 
beizustehen, den Arbeitsuchenden und 
Arbeitern die Mittel an die Hand zu 
gébén ihr Brod zu verdienen, endlich die 
Anwendung strengster Gerechtigkeit von 
Seite dér Macht dem Machtlosen gegen- 
über, das sind Werke die eines Men
schen würdig sind, dessen íderz empfáng- 
lich ist iiir die metallene Sprache dér 
Weihnachtsglocke. Wir schreiben und 
wirken lür eine Berufsklasse, welche als 
Machtlose ihr Schicksal vollstandig in 
clie Hanti tlcr Macht gelegt hat. Es falit 
uns nicht ein daran zu gemahnen. dass 
jeder Staatsbürger so wie er Pflichten 
hat, auch Rechte besitzen muss, denn 
am Encle wird maii uns nicht nachweisen, 
dass Jeder diese Rechte auch geniesst.

Wir schreiben und wirken für 
eine Berufsklasse, die in einem Abliiin- 
gigkeitsverhaltnisse zum Staate steht, 
wie es nicht einmal bei dem geringsten 
Staatscliener dér Fali ist. Diese Abhán- 
gigkeit wird nicht empfunden, wenn alles 
nacli Gesetz und Recht dabei beobachtet 
wird, dagegen ist sie eine drückende 
Fessel, eine eiserne Kette, wenn auch 
nur haarbreit von Recht und Gesetz ab- 
gewichen wird.

Wir wollen ja am heutigen Tagé nicht 
Klagen. wir wollen auch keineswegs den 
Vorwurf erheben, dass Dieses oder Jenes 
nicht strikte den Vorschriften entsprach, 
was mitunter geleistet und verordnet 
wurde, im Gegentheil, wir wollen Ver- 
gangenes vergessen und nur tler Zukunft 
gedenken, clie uns tlurch den Klang tler 
Weihnachtsglocke naher gebracht wird. 
indem ein altes Jahr schwintlet, wollen 
wir voll Vertrauen in die Zukunft 
blicken.

Die neue Kronenwáhrung.
Nádidéin am 1. .Immár 1 ‘.>00 bereits die 

Kroncmvfdiiung oingeführt isi. hal auch im 
Simít* des Gesetzes jotle Berechnung in Kronen 
und Mellem zu c»ilolgt'ii. W ir wissen nicht, oh 
die Iiir die Tabnkfassungen zu vorwendendcn 
Drucksorlen nodi vor dem 1. .lanuar ausge- 

g elien werden, zweifeln aber daran, zumal bc-

reils jelzi die Ausgabe derselben hütle erfolgen 
müssen. Namentlich ist es dér Preiskatalog so- 
wolil des allgemeinen, wie des Spczialitüten- 
Verschleisses, dér schon jetzt dér Oeffentlichkeit 
Ind te übergeben werden müssen, wie auch so- 
wohl die Fassungsbüeher dér Kleintrafikanten 
und die Fassungsbögen dér Grosstrafikanten 
mit Kronenwfdirung versehen verausgabt werden 
sollten.

Wie gesagt, wir wissen nicht, ob diese 
Drucksorten bereits angeíertigt worden sind und 
würden in dem Falle, wenn dies nicht ge- 
schehcn, die schleunige Anlertigung derselben 
dringendst empfehlen.

Die neue Kroiienwahrung, obgleich ihre Hand- 
habung mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden 
isi, dürfte gleichwohl im Anfange nicht ílott 
von Slatten gehen, namentlich bei tler Berech- 
nung, welche dér Kleintrafikant bei seinen Fas- 
sungen zu beobachlen hat. Nicht etwa, dass 
diese Berechnung eine Bechenkunst nothwendig 
maciién wurde, jedoch die Lcichtigkeit, mii 
welcher eben die Umrechnung verbunden ist, 
dürfte im Anfange zu Trrthümern führen, na
mentlich dann. wenn nicht ausdrűcklich ober 
den Hubriken die Worte Kronen und Heller 
angeführt sind. W ir hatten gewünscht und viel- 
leicht seben sich die Grosstrafikanten zűr Ver- 
meidung solcher írrthümer dazu veranlasst, 
dass dieselben kleine Tabellen anlertigen liessen, 
wo jede Sorle bis zu dér Stückzahl 1000 in 
Kronen und Mellem genau verzeiclínet steht. 
Zum Bcispiel:

A. A Regallta8. Kronen Heller

100 Stück 16 40
200 80
:!()() , 4 9 20
400 65 60
500 .. 82
000 ,, 9 8 40
700 .. 1 1 4 80
800 .. 131 20
900 .. 147 60

1000 „ 164 —
In dieser Weise müssten sammtliche Sortén 

u ingered inét auf einer Tabclle ersichtlich ge- 
machl werden und jedem Kleinvcrschleisser eine 
solchc fa be le eingehandigl werden. W ir sind 
úberzeugt davon, dass dadurch dem Grosstrafi
kanten viel Mühe und Arbeil i rsparl werden 
würde.

t ngleich schwieriger dürften sich die IJm- 
rechnungen von Seile dér Kleintrafikanten bei 
den Tabaken vornehmen lásson, schwieriger, 
wcil manche Sorlen nur sehr selten bestellt 
werden. ausserdem aber auch das zu bestéi- 
lendc Quantum schon an und für sich gewöhn- 
licli ein Heclienexempel isi. Bei den Zigarren 
und Zigarrelten ist dies nicht dér Fali, da hier 
mit einer von Mundért zu Mundért sich mell- 
renden bestimmten Ziller gerechnet wird. Da
gegen werden zum Bcispiel die kicinen Packchen 
ZigarretU n-Tabake zu 10, 15, 20, 25, 30 Stück 
verkauft und bestellt, so, dass die Ziller sich 
fórtwíilirend Alidért und bei einer nicht beson- 
deren Aufnierksamkeit des Bestellers sehr leiebt 
Írrthümer unterlaufen können. W ir würden 
daher bei dieser Gelegenlieit rathen, dass auch 
das zu bestellende Quantum dieser Tabake ge- 
egeit werde, wodurcli Irrtliü mer vermieden und
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ciné Ordnung in den Boslellungen eintreten 
würde, dió donnalen keineswegs herrsehl. Audi 
dieses Ziel könntc loiclit erreicht werden, wonn 
dió von uns v orgesoh lagen en Tabellcn dió Be- 
roohnung in Kronen und Heller för óin zűr 
lassúiig bestimintcs Quanlum tragen wíirden. 
Freilich musston dann soldio Tabellán gleicli- 
lautend sóin und kein einziger Grosstraíikanl 
dürfto alsdann óin anderes Quantum ausfolgen, 
als os aul' dér Tabelle verzeiohnot steht.

Noch eine nicht unwirhtige Saoho habon wir 
zu erwühnen und die betrilT't das Hellcrstűck, 
dió Münze selbst. Hal os nicht selton icliou 
duroh die \  Krouzer sowolil in Aomtei-n als 
auch bei den Gross- und Kleintrafikanlen zu 
Streitigkeiten von Seitc dér Partéién geíührt, 
so dürfle diós in weit erhőhtein Masse bei den 
Hellerslücken dér Fali sóin, das lieisst, wenn 
diese nicht vorhanden wftren. Dió kleine Münze 
wird trolz ihror Goringfiigigkoit bei Zihlungen 
unslreitig schon aus dcm Grundo eine Hollo 
spielen, weil dór Heller nunrnehr kein Bruch- 
theil i iner Geldsorte sein wird. sondern óin 
Ganzes, mit welchem gerechnet werdon moss.

l)io Rückgabe eines Hellors in natura kann 
' und wird auch .ledér mii lloclil íordern, was 

más mán bei doni halben Krouzer nicht gctlian 
hat. Es würde sieh dalior cmpíehlen, wenn die 
Kleintrafikanlen síeli gloich bei dér Ausgabo 
dór Helloi-slücken mit solchon versében würden 
und nicht orst eine Vorordnung abwarten, 
welche dics slrikle anbcíiehlt. Maii hat sieh bei 
dér Halben-Kreuzer-Münzc tlieils liüufig dadurch 
ausgeholfen, dass mán eine Zigarrenspitze odor 
sonst eine Kleinigkeil dafürgab. Wir halton das 
l'ür nicht richtig, wie auch dós Verselileissers 
nicht würdig. Dór Kunde soll das, was er zu 
lordern berechtigt isi, auch erhalten und den 
minimalsten Betrag, den er auf sein Geld heraus- 
zubekommen hal, auch in Baarom empfangen. 
Oh mán in den betrelTomlen Aemlern hereits 
lieule schon darauf bedachl isi jedes Quanlum 
I lellerslücke auszufolgen, isi allerdings eine 
andere Frage.

11iir~rc«lakteur: Ferdinanü Haltai.

E C K S T E I H  B E f ^ j M Á T  é s  F I A
KÖNYVNYOMDÁJA

Budapest, VII. PCertós^=\Ytcza í >7.

A j á n l j a  a d o h á n y á r u s o k n a k  1900.  j a n u á r  1-éve l  é l e t b e l é p ő  k o r o n a 
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A z o n k ív ü l  m in d en n e m ű  ár jegyzékek,  falragaszok és üzleti k ö n y v e k  olcsó és g y o r s
elkészítését.

„ L E  GRIFFOJM“ -  -  -  
-  -  -  „ L E  S U B L IM E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZldARETTENPAPIER,
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Klcintrafiken!

L OHI N E N D E R  V E R S G H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

G E N E R  A L - D E P O T :

GOLDZIEHER GÉZA
B u d a p e s t ,  V., Sas -u t cz a  29. s z á m .

Kckslcin Mórnál és Fia, Mmlancsl, K-u i.>»y.-nlc/,u :i7.
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