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H T A L O M .  Az elúrusitá-si eatfedélyek megadásáról. A szivar-automata Bécshen.

Az elárusitási engedélyek 
megadásáról.

Kiapaclhatlannak látszó tárgyunk, me 
lyet ismételten érintenünk kell, nem va
lami kellemes, de ettől függ- szerintünk 
a kistözsdések jaj a-báj a.

Minden, még a jogilag nem is képzett 
emberben akarva, nem akarva az a kérdés 
támad, milyen rendszer, minta és szokás 
szerintnyujtatik rendesen a kert engedély?

Avagy annyira vagyunk már evvel, 
hogy minden rendszer es előirt és köve
tendő elöirat, azaz minta híján rend és 
okszerű eljárás lehetetlenné vált ?

Feltűnő különösen utóbbi evekben az, 
hogy uj engedélyek birtokosai majd kizá
rólag mind vidékről ideköltözött s csak 
rövid idő óta itt lakókból áll! Mikép ma
gyarázható ez? Érdemesnek, sőt felette 
szükségesnek is tartjuk e ép oly ferde, 
mint véleményünk szerint igazságtalan 
jelenseggel komolyan foglalkozni.

Úgy tapasztaljuk, hogy mind azok, kik 
engedélyért folyamodnak, székesfőváro
sunk viszonyait vagy általában nem, avagy 
a dohányárudaink viszonyait csak héza
gosán ismerik, különben jóval ritkábban, 
avagy nem is határozhatnák el magukat 
üzletüket,illetőleg hivatalukat hátrahagyva, 
székesfővárosunkat állandó lakhelyül vá
lasztani; itt, sajnos bár, de keserű való
ság, nem áll az az alapelv, hogy <ahol 
négy eszik, az ötödik is elletik*. Igen 
ehetik, de sem a négy, sem pedig az 
ötödik jól nem lakhat, mert nem puszta 
szavak, tényék bizonyítják, hogy nálunk, 
különösen a fővárosi dohány elárusítók
nak a betevő falatjuk oly kicsiny, hogy 
az ötödiknek a legjobb esetben koplalás, 
illetve éhhalálra lehet biztos kilátása, ha 
öt valami csudaszámhamenö véletlen 
szerencse a posványból, melybe önön 
magát sodorta, ki nem szabadítja, a vég
veszélytől fel nem menti.

Mind ezek az urak, hölgyek, csekély 
készpénz készletükkel a fővárost felke
resve rendesen első sorban is arra gon
dolnak, mikep szerezhetnének, szerintük 
biztos megélhetési módot nyújtó dohány 
elárusitási jogot, mert utóbbival rendel
kezve, úgy vélik, majd a többire nézve 
csak majd megsegíti mindnyájunkról böl
csen gondoskodó Isten. Nem is kiméinek 
sem időt sem fáradságot, fordulnak fűhöz- 
fához, előkelő rokonhoz, nagy befolyású 
országgyűlési képviselöház stb. és nem 
állnak tétlen mindaddig, mig szerintük a 
megváltást hozó engedélyt el nem nye
rik. Vidéki városból ide számlázottak a 
protektorok ügyeben jóval jobban állnak, 
mint a régebbi fövárosil akók, ezek távol

sem rendelkeznek annyi támogató forrás
sal, mint amazok.

Ezek után érthető dolog, hogy miért 
nyer épen vidékről ide költözött, beván
dorolt elárusitási engedélyt és a buda
pesti pályázók, protektió hiányában, el- 
utasittatnak.

Hogy az uj engedély birtokosai ren
desen a tönknek néznek elébe, ki von
hatja ezt kétségbe?!

Az engedélyeket adományozó hatóság 
mind ezeket a bajokat ép úgy, mint mi 
ismeri, csak engedékenységének, meg 
túl gyengédségének tudható be azon mu
lasztása, melynél fogva a képviselöház- 
ban elejtett a haza színe előtt tett mi
niszteri ígéretnek, mely szerint addig, mig 
minden dohányárus üzletéből meg nem 
élhet, uj engedélyt senki nem nyerhet, 
mai napig érvényt szerezni nem tudott. 
Egyes kérvényezőt elutasítanak ugyan, 
holott ugyanakkor más tjz kérvény ked
vező elintézést nyer. Már két év óta do
hánytermékeink fogyasztása, a mini azt 
már egyik múltkori czikkünkben eleg vi
lágosan kimutattuk, csökkenik általában, 
de különösen fővárosunkban ; hogy lehet 
ily körülmények közt tőzsdék szaporítá
sáról fővárosunkban még szó is ?!

Ellenkezőleg, ha valaha, úgy most tar
tanók időszerűnek, ha az élénkebb, na
gyobb közlekedési helyeken, utakon, tere
ken oly dohányelárusitóktól, kik üzletük
ben dohánytermekeken kívül egyéb czik- 
keket is árulnak, a további elárusitási jogot 
megvonni, hisz nem is titok, ez volt ere
detileg a minisztérium vezérlő elve és 
erre vonatkozó rendelet annak idején az 
összes pénzügyőri hatóságokhoz el is 
jutott.

A helyett, hogy a fogyasztás dohány- 
termékekben szaporodna, emelkedne, csök
ken és elvégre a helyett, hogy a tőzsdék 
száma apadna, napról-napra gomba módra 
növekszik, hova vezethetnek, kérdjük, ily 
ferde állapotok ?

Ha a nyilvánosság egyebet nem is, de 
azt joggal elvárhatja, hogy minden meg
engedhető eszköz felhasználtassék, nehogy 
még ezentúl is, anélkül, hogy valaki annak 
hasznát venné, számos család az utolsó 
betevő falatjától fosztassék meg.

De az elárusitás, a szabálszerü daru
sítás a dohánymonopolium felvirágzásá
val szoros összeköttetésben áll, ez sür
gősen megköveteli, hogy a dohánygyárt
mányok elárusitási helyei, legalább a fő
városban, kizárólag dohányelárusitóhelyek, 
tőzsdék legyenek, a hol sajt, petróleum 
vagy egyeb szagos gyarmatáru czikkek 
egyáltalában kaphatók ne legyenek. Ez 
lenne szerintünk az első lépés, hogy 
végre valahára még az ötvenes évekből

származó szokásokkal felhagyjunk. A do 
hánytózsde, dohányelárusitó hely és nem 
egyéb legyen és ha az élénk forgalmú 
helyeken egyéb czikkek nélkül fenn nem 
állhat, nem is érdemli, hogy tovább fenn
álljon, szüntessék be s hogy is jön az 
államkincstár ahhoz, hogy bármely papir- 
vagy sajtkereskedésen dohányelárusitási 
jog engedélyezésével segítsen!

Ismét a dohányelárusitási helyek ke- 
vesbitésének voltunk szószólói, mily ered
ménynyel, nem tudjuk ; azt igenis tudjuk 
már most, ha a dohányáruk fogyasztását 
székesfővárosunkban a legkisebb mér
tékre leszállítani nem kívánjuk, úgy leg
alább 2—-3 éven belül, az elárusitási jog 
uj engedélyezése kell, hogy teljesen, ki
vételt egyáltalában nem ismerve, szüne
teljen.

A szivar-automata Bécsben.
A  mint tudjuk, az osztrák pénzügyi minisz

térium egy társaság által neki bemutatott szi
var-automatát elfogadott és annak használa
tát 3 évvel ezelőtt elrendelte. Azóta körülbelül 
100 bécsi dohányelárusitó szerezte be magá
nak a szivar-automatát, melyek ott mind jól 
működnek.

Az automata-társaságnak elején nagy aka
dályokat kellett leküzdenie.

A  városi tanács volt az első, ki az uta
kon és utczákon az automaták felállítását nem 
engedélyezte, amiért is az automata tulajdono
sai kénytelenittettek átjáró házakban, avagy 
üies telkeken felállítani.

Továbbá az elárusítók egy része, az auto
maták czélszerüségét félre ismerve, azok beve
zetése ellen á l ást foglaltak. Látjuk tehát, hogy 
az automaták bevezetése korántsem oly könnyű 
dolog, mint az ember kezdetben azt gondolá. 
Daczá a annak, hogy minden a lehető legjobb 
kerékvágásban megy, ott jogos panaszra egyál
talában nincs s az automata meglehetős hasznot 
hajt, még mindig vannak ellenei, kik annak 
létjogát elismerni nem akarják. Hogy eddig 
aránylag ily kis számú elárusító nyerhetett meg, 
az ügynek, az automata-társaság az oka, mert 
a helyett, hogy mindjárt kezdetben az auto
matáikat nagyobb és versenyképes gyárakban 
gyártották volna, másod-, sőt harmadrangú 
gyárosoknál állították elő azokat és igy nem 
csuda, a várakozásoknak mindenben, még a 
pontos szállításban sem tehetett eleget a tár
saság.

Itt Budapesten szinte ugyanazok az okok
nak tudható be, hogy eddig be nem vezet
tetett. Nem csuda! Több heteken át állt a 
nálunk bemutatott automata minden szolgálat 
nélkül.

Az automata egy óraszerkezet, mely csak 
akkor jár pontosan, mig avatlan kézbe nem
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kerül s minthogy az automata folyton ügyetlen, 
avatlan kezeknek van kitéve, a netán beálló 
működési zavarokat beszüntetni, az e czélból 
kirendelt szakember dolga és erről a minta-auto
matáknál sajnálattal kell konstatálnunk, gon
doskodva nem volt.

Valóban kellemes benyomást gyakorol 
az emberre nézve, ha Bécsben egy szivar-auto
mata előtt állva szemléli, mikor szolgál az száz 
meg száz járókelőt a legnagyobb pontosság- és 
gyorsasággal. A  bécsiek immár a „szolgáld ki 
magad" szivar-automata készülékkel rég barát
koztak.

Megjegyzésre méitó dolog mégis, hogy e 
automata-társaságnak még nem sikerült magá
nak nagyobb tért meghódítani s ha eddigi 
tempóban halad tovább úgy egész fél század 
kell ahhoz, hogy a szükséges tért meghódít
hassa magának.

Nem volna czélszerübb. ha az ismételten 
említett automata-társaság az egész üzlet üze
mét a pénzügyi minisztériumnak afná át?

A z illetékes helyen, nem hisszük, hogy 
indítványunk gyakorlati kivitele ellen állást 
foglalnának, mert ép az államkincstár érdeke, 
hogy az automaták gyártását, értékesítését és 
forgalomba hozatalát egy és ugyanazon kéz 
(az állam) intézze; igy a bevezetési akadályok 
is egy csapással megszűnnének.

Felette sajnáljuk, hogy a dohány eláru
sítók részéről az automata segédeszköz általá
nosabban nem használtatik. A  kívánt czél biztos 
eléréséhez erélyes intézkedéseket szükségesnek 
tartjuk.

A dohánytermelők Darányihoz/)
Az őszszel került a képviselőház elé az a 

törvényjavaslat, amely a dohánytermelők és ker
tészek jogviszonyáról szól. Darányi miniszter rég
óta érzett hiányt pótolt ezzel a javaslattal, amely- 
lyel azonban a doliá ytermelö birtokosok nemigen 
vannak megelégedve. Előbb aradmegyei, újab
ban a békésmegyei gazdasági egyesület hatá
rozta el, hogy a javaslat ellen felterjesztést 
intéz a miniszterhez. A  békésiek felterjesztése 
egyebek közt azt mondja :

Kellő tisztelettel viseltetünk a törvényjavas
lati tervezetnek előttünk ismeretlen szerzője 
iránt, s nem akarjuk tőle a jóakaratot megta
gadni, de mindezek mellett is szokott őszinte
ségünkkel ki kell mondanunk, hogy munkája, 
ha úgy, amint előttünk fekszik elfogadtatnék, 
nemcsak a dohány jövedelmek, s igy az állam
kincstárnak : nemcsak a termelőknek, de ma
gának a dohánykertészeknek is hátrányára, sőt 
egyenesen kárára lenne.

Nem is azérí: jajdulunk most is fel, mert ta
lán egyedül a gazdák, a dohánytermelők ér
dekeit akarnák megvédeni, de felszólalunk, 
mert ezen törvényjavaslati tervezet minden 
irányban oly érdeket sért, melyek végső kö
vetkezményeikben az államkincstárt érintik 
legérzékenyebben, mert a dohánytermelést — j 
legalább az egyszerű termelést és kezelést 
tenné úgyszólván lehetetlenné.

Nem vagyunk képesek felfogni, hogy mi a 
czél ja annak, hogy a dohány-kertészeket a ja
vaslat teljesen ki akarja vonni a gazdai hata
lom alul, s mintegy külön kasztot akar belő
lük csinálni. Hiszen ha a gazda nem rendelkez
het az ő tanyájában lakó munkások felett, ha 
azok akkor is oda oda mehetnek, ahová nekik 
tetszik, lehetetlen, hogy minden rend fenekes- 
től fel ne forduljon.

De ha ezen javaslat igy, ahogy előttünk 
fekszik, törvényerőre emelkedik, előre lehet

").lelen köziemén)t, melynek tartalmával mi is nemileg 
lokonszenvei ünk a „Friss Újság1' V. óvf. 264. számából I 
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látni, hogy sokan kénytelenek lesznek a do
hánytermeléssel fölhagyni, mert a dohányjö
vedék már is igen erős nyomást gyakorol a 
termelőkre, s ha még ehez a kertészeket s 
annyira felszabadítja, hogy azok mintegy társai 
lesznek a gazdának, s annak íenhatóságát csak 
részben lesznek kötések ismerni, bizony kevés 
termelő lesz hajlandó a töb felöl jövő nyomás
sal megküzdeni, s mi lesz akkor azokkal a 
családokkal, akik eddigelé mint dohánykertészek 
legalább is tűrhető ekszisztencziát élveztek ?

Aki ismeri a dohánytermelés köjíili teendő
ket, igaz t fog nékünk abban is adni, hogy azt 
paragrafusokkal elintézni nem lehet, s hogy az, 
úgy a gazdának, mint a kertésznek a legna
gyobb mérvben igényli figyelmét és odaadó 
gondosságát.

Nézetünk szerint három pontba lehetne fog
lalni a törvénylavaslati tervezetet, s azok be
tartása által meg lennének védve a dohány- 
kertészek jogai, t. i. ;

1. A  kertészek munkakönyvvel lennének el- 
; látandók, melyek a cselédkönyvet helyetesi-

2. Egy a vármegye vagy a község czime- 
rével ellátott hiteles kötlevéllel, melynek ha
tóidé példádya a gazdánál lenne s melyekbe 
az egyezkedés pontjai s az adott előlegek s 
n^taláni kölcsönök lennének aevezetve.

3. Hogy a beváltásnál a kertészek is sze- 
mélyenkint megkapnák a hiteles kimutatást az 
általuk beadott s a kincstár által beváltott do
hánynak és az érte járó összegnek, mert ez 
által mcglennénck óva az itt-ott előfordulható 
visszaélésektől.

Vegyesek.
A ciá>né mint a dohányzás ellensége. A  Pá

rizsban megtartott nemzetközi kongresszus a 
dohányzás ellen, diszelnökévé választotta meg 
a czárnét, a czárné azonban nem fogadta el 
áz erről szóló diplomát, azzal a kijelentéssel, 
hogy sokkal több ilyen tisztséggel kínálják 
meg, semhogy valamennyit elfogadhatná. A  
czárné még egsszen fiatal asszony volt. amikor 
udvarhölgyeinek a szivarozást megtiltotta. Kz 
a tilalom az orosz udvarnál nagy boszanko- 
dáát szült és a czárné jelenlétében nem is szi
varozik egy udvarhölgy se, de a háta mögött 
most is vígan füstölnek.

Az ötknronás darabok kibocsátása tudvalevíS- 
leg f. é. márcziusel 5-én kezdődött. Vertek 
összesen ebből a pénznemből 64 millió koronát 
mely összegből Ausztriára 44.800.000 K „  Ma
gyarországra pedig 19:200.000 K. esett. Kzt a 
kontingenst a két kormány az osztrák-magyar 
banknak átszolgáltatta, ez viszont azt forga
lomba hozta. A z ötkoronások, amint hallatszik, 
tartósan maradnak meg a forgalomba és a 
bank, ha ez igy tart tovább, esetleg nem is 
élhet majd abbeli jogával, hogy a kibocsájtandó 
10 koronás jegyekéit 20 millió korona összeg 
erejéig ötkoronás darabokat tartson vissza. 
Pénzügyi körök nézete szerint nincs kizárva, 
hogy a két kormány idővel az ötkoronás da
rabok kontingensét nagyobbitani fogja.

Az állami zárszámadás. A  jövő évi allami 
költségvetés benyújtásénak napján, közvetlen 
azelőtt, hogy I-ukács ] .ászló pénzügyminiszter 
expozéjához kezd. Széli Kálmán miniszterelnök 
be lógja nyújtani az állami számvevőszék jelen
tését a múlt évi állami zárszámadásról. A  je 
lentés bevezető részében összefoglalja a múlt 
esziendönek kezelési eredményeit és megvonja 
azoknak mérlegét. A  mérleg szerint a múlt évi 
kezelés is a költségvetési törvénynyel szemben 
néhány millió fölösleget mutat, amely azonban 
tetemesen mogöt e marad az előbbi évek zár

számadásai többleteinek. Ennek oka az általá
nos gazdasági depresszión kívül -  - mely az 
állami adóbevételeknél már a múlt évben is 
éreztette hatását — főleg a múlt évi állami 
kiadásoknak a jelentékeny emelkedésében icj- 
lik. A  nagyobb kiadásokon és a nagyobb quota- 
arányon kívül még a budget keretében kívül 
megszavazott s ujjabb költségekkel járó térvé
nyeknek is részük van abban, hogy a múlt évi 
államkezelésnek eredményeként ezúttal kisebb 
fölösleg marad a pénztári készletekhez való 
csatolásra, mint az előző ezztendők egynéme- 
lyikében.

A párisi kiállítás látogatottsága. Parisból sür
gönyzik : A kiállítás ellenőrző irodája közli, hogy 
a kiállítás megnyitása óta Ö.j 8 millió belépő 
ticketet adtak el. Minthogy a kiállítás még öt 
hétig lesz nyitva cs egy hétig átlag két millió 
ticketet használtak fel. a kiállítás végéig elöre- 

j  láthatólag összesen 11 millió ticke,. fog elfogyni. 
Egészbenvéve (i?> millió ticketet adtak ki és igy 
körülbelül 21 milliót fel sem használnak.

Koránzárás Berlinben A híres berlini éjjeli 
életnek a törvényhozás véget vetett. Ma lépett 
életi e, mint levelezőnk sürgönyzi. az a törvény, 
mely elrendeli, bogy az üzleteket este kilencz 
órakor be kell zárni. Ezzel a híres berlini élet 
legnagyobbrészt teljesen megszűnik. A  Pots- 
damer-Strasse ma este különösen szomorú be
nyomást tett. Ez az utcza, mely tegnap ilyen
kor még fényes és ragyogó volt, ma este ki
lencz óra után, a mikor az üzleteket bezárták, 
sötét és néptelen lett. A z utczai árusok, Berlin 
tipikus alakjai, eltűntek. A  legélénkebb utczák 
a kereskedők negyedében este kilenczkor már 
kihaltak. Akik ismerik a viszonyokat és a jövőbe 
látnak, azt mondják, hogy az uj törvény Ber
lint megfosztja nagyváron jellegétől.

A pénzviszonyok. Az ultimó alkalmából fól- 
szinre került fokozottabb igények következté
ben a pénzpiacz helyzete is rosszabbra fordult 
A z  oszt rák-magyar bank budapesti íöintézetó- 
nél a benyújtások az uitimó alkalmából 10 és 
fél millió koronát, a bécsi íöintézetnél pedig 
körülbelül 20 millió koronát tettek. Emellett a 
pénzszükséglet nyílt piaczon is lényegesen nö
vekedett olyannyira, hogy még elsőrangú bank- 
elíogadmányok sem voltak a hivatalos rátánál 
olcsóbb kamatlábon elhelyezhetők. Malom-vál- 
tók kamatlába 4:,4 százalék, kereskedelmi vál
tók kamatlába pedig bonitás és lejárati idő 
szerint ő 1., százaléktól fölfelé variál. — Ami 
a külföldi pénzpiaczokat illeti, Londonban a 
feszültség még egyre tart. sőt fokozódott oly
annyira, hogy a múlt héten már a bankkamat
láb fölemeléséi is várták. Ez mindamellett 
egyelőre elmaradt, de azért ebből a körül
ményből csakis futólagos javulásra lehet követ
kezést vonni. A magánkamatláb 4 százalékot 
tesz. Berlinben a pénzviszonyok az utóbbi na
pokban kedvezőbben alakultak és ez a rnagán- 
kamatláb fejlődését is befolyásolta annyiban, 
hogy 4 \  százalékról II1, százalékra esett vissza.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.

blső cs. és klr. stáb. eredeti selmeczl pipa-, tajlékplpa ék 
pipaszár-gyár gfizerö-berendezéssel.

TAKÁCS EDE
Zó  ly o m -S e lm e e z  mellett

A lak ítta to tt 1836-ban.

Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendő 
es kitűnő minőségre nézve páratlan 
valódi selmoczi agyagpipáit, tajték- 
pipáit, pi| ászárait és szivarszipkáil, 
minden kivitelben, a legolcsóbb Arak 
mellett.

Képe.- árjegyzékek bér mén les visszaküldés esetén kivánatr’ 
bérmentve küldetnek.

Egyedü li htrneoes jó gyártmány.
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I N H A L T .  Die Ertheilung dór Trafik-Lizenzen. Dér Zigarren-Auloinal in Wien. — Vermischles.

Die Ertheilung dér Trafik- 
Lizenzen

Es ist ein unerquiklichcs Thema, das 
wir immer und immer berühren müssen 
und das glcichwohl unerschöpílich scheint, 
nachdcm dieses Kapitel das gesammte 
Wohl und Wehe dér Kleintrafikanten aus- 
niacht. Jedem unbelangenen Menschen, 
sei er juristisch gebildet oder nicht, 
dríingt síeli namlich die b'rage gan/. von 
selbst auf, nac.h welchem System, wel- 
cher Vorschrift oder welchem Usus bei 
dér Vergebung dér Trafik-Lizenzen ver- 
fahren wird. Oder ist es damit gar so 
weit, dass maii nicht einmal nach einem 
Usus dabei verlahrt, wenn schon dér 
Mangel an Vorschriften kein regelrech- 
tes Verfahren möglich maciit? Es ist 
aufTallend, dass fást sammtliche Besitzer 
von neuen Lizenzen Leute sind, die aus 
dér Provinz hergekommen, erst kurze 
Zeit hier wohnen? W ie kommt das?

Es dürfte sich verlohnen, diese Er- 
scheinung genauer zu untersuchen.

Vor allém zeigt uns dieser Umstand, 
dass blos jene Leute um Trafik-Lizenzen 
ansuchen, welche die Verhaltnisse in dér 
1 lauptstadt gar nicht, oder zumindest die 
Trafik-Verhaltnisse nicht keimen. Leute, 
die in dér Provinz irgend ein Geschaft 
oder ein Amt betrieben habén, bei wel
chem sie sich nicht zu erhalten vermochten. 
werden angelockt von dér Grösse und 
deni Leben dér 1 lauptstadt und verfah
ren nach dem Grundsatze: , W o vier
Personen essen, kaim aucli ein Flinfter 
initessen'1. Indess verhiilt sich bekannt- 
lich selbst dieser Vorgang nicht ganz so. 
Wohl kaim dér P'ünfte mitessen, nur 
müssen die anderen Vier sich mit dem 
Wenigen begnügen. Alléin, ginge es 
nach diesem Grundsatze, so ware das 
Ungltick nicht gar zu gross, wenn es 
auch immer ein Unglück genannt wer
den kann. Bei dem Takak-Verschleiss- 
geschaíte jedoch essen fást allé Bethei- 
ligten von jeher ohnehin schon derart 
wenig, dass dér P'ünfte, dér hier in Be- 
tracht kommt, geradezu Aussicht hat zu 
verhungern. Und das geschieht auch 
thatsachlich, wenn nicht inzwischen einem 
solcli armen Teufel irgend ein Zufall aus 
dér Pfiitze, in die er hineingerathen, 
heraushelft.

W ie gesagt, diese Leute kommen mit 
den Überresten ihrer sehr geringen Baar- 
schaft nach dér 1 lauptstadt und das 
Erste, woran sie deliken, ist selbstver- 
standíich die Errichtung einer Trafik. 
Ihrer Meinung nach bedarf mán zu einer 
Trafik nichts anderes, als die Lizenz, 
hat mán diese, nun so hilft Gott weiter. 
Diese Lizenz zu erlangen Irachtet nun 
Jeder mit dem Aufwand aller seiner 
Krafte. Knapp nach erfolgter Abgeord- 
netenwahl, wie auch vor dér Wahl wer
den in dér That die meisten Lizenzen 
ertheilt, zumal die Beamtenschaft sich 
dér vielen Protektoren, die im Interessé 
des Schwagers oder Nefifen irgend eines

einflussreichen Wiihlers interveniren, nicht 
erwehren können. Dér Lizenzwerber, wel- 
cher in dér Hauptstadt wohnt, haupt- 
stádtischer Bürger i>t, ihm stehen der- 
artige Protektoren nicht zu Gebote, da , 
hier bekanntlich die Ablegaten nicht 
tűr allé Wahler zu sprechen sind. Mán . 
kann es daher ganz gut begreifen, warum 
gerade die aus dér Provinz Eingewan- 
derten die Lizenzen erhalten. Dass die : 
armen Leute in ihr Verderben rennen, i 
gerade deshalb, weil sie eine Lizenz er- 
haltén, wer wollte das leugnen?

Jene kompetenten Stellen, die Trafik- j 
Lizenzen ertheilen, wissen das alles recht 
gut. Maii ist zu nachgiebig, zu loyal, zu 
schwach, um das gesprochene Wort des 
Ministers wahr zu maciién, dér im Ab- 
geordnetenhause erklarte, er werde inso- 
lange keine neuen Lizenzen ertheilen, 
bis nicht jeder Trafikant von seinem 
Geschafte zu existiren vermag. Mán schliigt 
wohl die Bitten eines Einreichers ab, 
doch zehn Andere gewahrt mán. Und 
wenn schliesslich fiir irgend einen Posten 
auch die Unmöglichk it auf dér Hand 
liegt, dórt eine Trafik zu errichten, dann 

| tröstet maii sich damit, dass die Haupt
stadt im Entwickeln begriffen ist, dass 
sie sich tiiglich an P'inwohnerzahl ver- 
mehrt und dergleichen ganz unrichtige 
und unlogische Gründe rnelír, die sammt 
und sonders keinen Werth besitzen.

Seit zwei Jahren sinkt dér Konsum an 
Tabak-Produkten in dér Hauptstadt 
kontinuirlich. Ist auch det Konsum im 
Allgemeinen gesunken, so ist er in dér 
1 lauptstadt entschieden in einer bedeu- 
tenden Abnahme befindlich. W ie kann 
alsó unter solchen Umstanden auch nur 
im Entferntesten daran gedacht werden 
die Trafikén in dér Hauptstadt zu ver
meimen? lm Gegentheil! Wenn jemals, 
so ware es im gegenwartigen Augen- 
blicke an dér Zeit, die in den Haupt- 
strassen und Hauptgassen sich befind- 
liclien Trafikén, welche mit anderen Ge- 
schatten verbunden sind, einzuziehen. 
Ursprünglich war dies das Projekt des 
Ministers und sogar Schwarz auf Weiss 
wurde es im W ege eines Erlasses den 
P'inanz-Behörden zűr Kenntnis gebracht. 
Statt, dass sich dér Konsum hebt, falit 
e r ; statt, dass in P'olge elessen die Trafi
kén sich verringern, wachsen sie wie 
Pilze aus dér Erde. Wohin soll das 
führen ? Ist mán auch dér Üffentlichkeit 
darüber keine Rechenschaft schuldig, 
warum dies geschieht, so ware es doch 
zumindest ein Gebot dér Pflicht, mit allén 
Mitteln es zu verhindern, dass Leuten 
das Brot aus dem Munde genommen wird, 
ölnie dass dér Andere davon etwas hat.

Aber auch dér Verschleiss, dér gere- 
gelte Verschleiss, welcher mit dem Auf- 
blühen des Tabak-Monopols im engsten 
Zusammenhange steht, er selbst erfor- 
dert es dringend, dass die Verkaufsstel- 
len dér Tabak-Produkte, zumindest in 
dér Hauptstadt, auch solchen ahnlich 
sehen und das maii in einer Trafik

Tabak, Zigarren und Zigarretten, nicht 
aber Schafkiise, Petroleum und andere 
wohlriechende Viktualien zum Kaufe er- 
hált. Das ware unseres Erachtens nach 
dér erste Schritt den mán thun müsste, 
um endlich einmal mit den altén Gebríiu- 
chen, die aus den fünf/.iger Jahren stam- 
men, aufzuraumen. Eine Trafik sei eine 
Trafik und nichts anderes. Kann eine 
solche in irgend einer Hauptstrasse nicht 
von dem Verkaufe dér Tabak-Produkte 
existiren, dann möge sie aufgelöst wer
den. W ie kommt aber dér Staatsschatz 
dazu, irgend einen Papier- oder Ka.se- 
handler das Geschlift dadurch auszubes- 
sern, indem er ihn mit den Verkauf dér 
Tabak-Produkte betraut? W ir habén 
abermals dér Verringerung dér Trafikén 
das Wort geredet. Ob es nützen wird, 
wissen wir nicht. Rathen können wir nur 
die Ertheilung dér Trafik-Lizenzen zu- 
mindest für 2— 3 Jahre einzustellen, 
will mán nicht, dass dér Tabak-Konsum 
in dér Hauptstadt ganz bedeutend ab- 
nehmen soll.

Dér Zigarren-Automat in Wien.
Bekanntlich hat das österreichische Finanz- 

Ministerium den von Seite eines Konsortiums 
vorgelegtcn Xigarren-Automaten acceptirt und 
im Verordnungswege die Panfiihrung desselben 
bereits vor drei Jahren angeordnet. Seither 
habén sich in Wien ungefáhr 100 Tabak-Ver- 
schleisser dicsen Xigarren-Automaten ange- 
schafft, die dórt in tadelloser Weise funktioniren.

Bisher hat das Konsortium riesige Schwierig- 
keiten zu iiberwaltigen gehabt, um den Auto- 
maten einzufUhren. Vorerst war es dér Wiener 
Magistrat, welchcr als Grundherr dér Strassen 
und Gassen die Aufstellung dér Autoraaten 
nicht gestattete. aus welchem Grunde die Be- 
sitzer von Automaten gezwungen warcn die
selben in Durchhausern und auf leeren Gríin- 
den auízustellen. P'erncr war es ein Theil dér 
Verschleisser selbst, welche eine unbegreifliche 
Angst vor dem Automaten hatten, nachdem 
sie den Zweck desselben ganzlich misskannten 
und in zahlreichen Petitionén sich gégén den 
Automaten aussprachen.

Mán sieht, die Einführung dieser Automaten 
ist keine solch’ leichte Sache, wie mán sich 
dies Anfangs vorstellt. Trotzdem alles, wie 
nach dem Schnürchen geht, kein einziger 
Grund zűr Klage vorlicgt, dér Autómat ein 
ziemliches Krtragniss abwirft, finden sich noch 
immer Gegner, die dessen Kxistenzberechtigung 
nicht anzuerkennen wünschen.

Freilich, ein grosser Theil dér Scliuld liieran 
liegt auch an dem Konsortium selber, welches 
im Anfange dér Einführung solche Fabrikate 
lieferte, bei deneti es immer ein wenig happerte. 
Anstatt die I .ieíerung dieser Automaten gros- 
sen, bedeutenden, kapitalskraftigen P'abriken 
anzuvertrauen, liessen sie dicseiben von solch 
unbedeutenden Fabrikanten anlangs herstellen, 
für denen die Lieferung einiger Automaten 
schon eine riesige Leistung war.

Auch bei uns in Budapest hat dieser Um
stand dér Angclegenhcit nicht unwesentlich
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geschadet, nachdem die Probe-Automaten hier 
wochealang ohne Bedienung gestanden waren. 
Nun ist bekanntlich ein derartiger Autómat 
nichts anderes, als ein Uhrwerk, das insolange 
pünktlich und regelrecht funktionirt, insolange 
keine unkundige Hand mit dem Werke hantirt. 
Dériéi kommt aber b^i dem Automaten fást 
stündlich vor, weshalb solche Kleinigkeiten, 
solche Störungen durch einen Fachmann sofort 
behoben werden müssen. was bei den Probe- 
Automaten, die hier standén, nicht beachtet 
wurde.

Es falit in Wien sehr angenehm auf, wenn 
mán vor einem Zigarren-Automa^en steht und 
zusieht, wie sich desselben die meisten dér 
Vorübergehenden bedienen. In Wien scheint 
sich das Publikum beieits mit dieser Neuein- 
richtung beíreundet zu habén und erleidet da- 
her dér Mechanismus dér Apparate keinerlei 
Störung. Merkwürdig ist es immerhin, dass das 
Konsortium nicht im Standé ist die Ausbrei- 
tung des Automaten zu bewerkstelligen, denn

wenn _^es in dér bisherigen Weise fortgeht, 
kann mán íüglich noch ein halbes Jahrhundert 
warten, bis die regelrechte Einführung durch- 
geführt sein wird. Wáre es nicht für die Sache 
vortheilhafter, wenn das Konsortium den ge- 
sammten Betrieb dieses Automaten-Geschaftes 
dem Finanz-Ministerium üboi gébén wollte ? Die 
Idee ist weder undurchführbar, noch würde sie 
unseres Erachtens nach, bei dér betreffenden 
Stelle auf Schwierigkeiten stossen, zumal alles 
in einer Hand láge. Auch die P'abrikation dér 
Automaten könnte vöm Staate, da sie eigenen 
Zwecken diont, besorgt werden und allé Schwie
rigkeiten, die bisher dér Einführung hinderlich 
waren, würden mit einem Schlage beseitigt 
werden.

Es ist Schade. dass die an und íür sich aus- 
gezeichnete Idee, den Automaten als Hilfs- 
mittel für den Trafikanten einzuführen, nicht 
derart flott und rasch zűr Durchführung kom- 
men kann, wie dies erforderlich wáre. Wohl 
hat ja jede Neueinführung ihre Schwierig

keiten zu überstehen, alléin in diesem Falle 
glauben wir, wáre ein energisches Handeln das 
einzige Mittel, das gewünschte Ziel je eher zu 
erreichen.

Vermischtes.
Vöm Geldmarkt. Dér Ultimo hat ausnahmslos 

auf allén inteinationalen Márkten einen starken 
Geklbedarf mit sich gebracht, so, dass sich 
überall Knappheit bei steigender Leihmiethe 
einstellte. In London hatte die Bank von Kn- 
gland nicht nur durch Darlehensaufnahmen 
bedeutende Summen vöm Markte gehoben, 
sondern im Zusammenhang mit dér Liquidation 
an dér Werthpapierbörse und dem Viertoljahrs- 
schluss wurden auch weitere grosse Betráge 
dem Verkehr entzogen. Mochst bemcrkens- 
werth ersi heint es. dass, wiewohl dér Privát- 
diskont nun über dem offíziellen Minimum ange- 
langt ist und höher als derjenige aller andercn 
Lánder, mit Ausnahme Deutschland, steht, sich 
die fremden Wechselkurse nicht zu Gunsten 
Englands bewegen wollen.

Bilisre lakteur . Ferdinand Haltak

a ej y - é s  k i s  t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

P O JA TZ I és T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb minöségűeknek elismert .gyufa-gyártmányaikat ás pedig úgy kénes-, mint különösen sza lon-gyufá jokat.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

Millennium-gyufa,
Magyar korona-svédgyufa,
Magyar hon véd-szobor-gyufa,
Krokodil-gyufa és
Magyar Iniperial-gyufa elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak ax'czképeivel diszitvék.
Rips-gyufa dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o m b a c h - u t c z a  8. sz .  
alatt van raktárunk. „  „  . _ ... r ,  . ... T ,

POJATZI FL. és TARSA
DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).
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anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintrafiken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

G ENERAL-DEPO T: ,
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B u d a p e s t ,  V S a s - u t c z a  29. s z á m .
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