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A tözsdések vasárnapi szünete.
Bár a főváros dohánytözsdéseinek, a 

pénzügyi közegek részéről, még ez ideig 
megtagadtatok a vasárnapi szünet, mind
azonáltal helyzetük még mindig jobb, 
mini a vidéki üzletkollegáiknak. Mert 
amíg t. i. a főváros dohányárusainak 
nagy része csupán dohánytözsdét vezet, 
ez a vidéken a legritkább esetekhez tar
tozik. Vidéken vendéglős, kávés, vegyes
kereskedő, sőt nem ritkán mesterember 
a tózsdetuiajdonos s mig a rendőrség 
részéről szigorúan inegtiltatik neki vasár
naponként bizonyos árukat eladni, addig 
a pénzügyi közegek részéről kényszerítve 
lesz a dohány és szivar eladására. Öröm
mel zárná be, mint a hogy elő van írva, 
vasárnaponkint az üzletét, már csak azért 
is, hogy az akadékoskodó rendőri köze
gek által kellemetlenségeknek ne legyen 
kitéve. De jön a pénzügyi közeg és meg
parancsolja, hogy tartsa nyitva üzletét, a 
miért aztán meg is teszi.

így aztán két tűz között állva, alig 
képes mozdulni anélkül, hogy a törvény 
ellen nem vétene. Az ittas paraszt látva 
a nyitott helyiséget belép és viharosan 
követeli azt, a mire épen szüksége van. 
Ha a vevő kívánatét teljesiti a tőzsdés, 
úgy büntetést ér el vele, ha meg nem 
adja, amit óhajtanak, úgy beverik nála 
az ajtót és ablakot. Ezen állapotok évek 
óta ugyanazok és mégsem jut egynek 
sem eszébe az erre hivatott vezetőknek 
rendet teremteni. Egyik sem akar engedni, 
a rendőrség nem. aki a törvénynek jog
gal akar érvényt szerezni s nem enged 
semmikép, a pénzügyi közeg sem, aki 
nem akarja, hogy szivarjainak vetele 
kevesbüljön. Igazán képtelen abszurditás J

S igy aztán olvastuk is a napokban 
egy budapesti hírlapban, hogy Magyar- 
ország egy megyéjében valóságos tözs- 
dés-strájk tört ki, melynek indoka az 
üzlethelyiségnek vasárnaponkénti bezárá
sának megtagadása lenne. Ezen hírlap- 
tudósítás következtében néhány száz kis- 
tőzsdés az ottani pénzügyigazgatósághoz 
egy kérvényt nyújtott volna be, melyben 
a vasárnapi szünet eng .delyezését kérik. 
A kérelem megtagadtatott volna, amiért 
aztán az összes kérelmező tőzsdeengedé
lyét letette. Még eddig nem tudtuk ki
puhatolni, hogy a dolog milyen valósá
gon alapul, amint az említett hirlap ecse
teli, mindazáltal nem vennénk csoda
számba ezen eseményt, miután ellenke
zőkép csodának lehet nevezni azt, hogy 
ehhez hasonló esetekről még nem hal
lottunk.

Igenis, roppantul csodálkoztunk azon, 
hogy kiváltkép a vidéki tözsdések, akik

dohánytőzsdéjükön semmit sem kereknek 
és akik a legkülönfélébb hatósági köze
gek akadékoskodásainak vannak kiteve, 
melyek alkalmasak arra, hogy a teljes 
csömört létrehozzák, már rég nem tették 
vissza tözsdeengedéiyüket. A szolgaság 
bélyegét hordja magával, ha embereknek 
olyanfélét keli tenniök, amit nekik még 
a törvény is megtilt. Amig a nagyváros
ban elég olyan dohányárus létezik, akik 
már a kereset kedvéért is szívesen le
mondanak a vasárnapi nyugalomról, ad
dig vidéken a 42.000 tőzsdés között, 
alig hogy egy létezik, aki nem kénysze
rültén áll üzleteben. A vasárnapi szünet 
törvényének átlépői emberek, kik a tör
vényt szívesen kijátszik, lehet, hogy va
lami csábítót találnak azon, hogy a 
nyitvatartásra kényszerítve lesznek és 
ezek szívesen engednek az erőszaknak. 
De ez csak egy csekélyke töredék s ez 
is ki van téve a rajtakapás veszedelmé
nek, mely aztán sokkal nagyobb pénz
áldozatba kerül, mint a kereset, amit a 
tőzsde hoz.

A fővárosban a vasárnapi nyitvatartás 
hátrányait még csak tavaszkor, de leg
inkább kánikulában lehet érezni. Bár 
télen sem valami élvezet, ha 14 órán át 
egyhuzamban egy kis helyiség dohos 
levegőjét szivja he valaki s talpon állva 
folytonosan a vevőket kell kiszolgálnia, 
de mennyivel kevésbé kellemes az nyá
ron, amikor az emberi tüdő vágyva-vá- 
gyik egy kis üde, felfrissítő levegő után. 
Amit e szempontból kiindulva, már évek 
óta mondottunk, hiábavaló lenne újólag 
ismételni Beismerni tanultuk, hogy a 
pénzügyminisztérium sem olcsósági, sem 
humanitási szempontból nem tudna for
galmának egy csekélyke részéről lemon
dani, hogy ezáltal sok ezer állampolgár
nak a törvény jótéteményét hozzáférhe
tővé tegye. Talán Magyarország dohány
árusai ki tudják küzdeni igaz jogaikat, 
amit, ismételjük, hirlapczikkek és egye
sek kérelmei által nem lehet elérni.

Ki vesz egy tőzsde - engedélyt?
A főváros majdnem valamennyi napilapjában 

dohánytőzsdéket kínálnak eladásra. A  tőzsdék
kel való üzérkedés oly élénkké vált, mint an
nak előtte sohasem. Úgy árulják a tőzsdéket, 
mint valami áruezikket, s nem ritkán közöttük 
olyanokat is, melyeknek tiszta bevétele 3—4000 
forintra számítható.

Újabb idő óta a tőzsdék ügynökei és eladói 
praktikusabbak lette'.:. Miután tudják, hogy 
dohánytőzsdét venni szándékozó emberek e ’ő- 
zőleg tudakozódnak és figyelmessé lesznek téve 
a nehézségekre, mi a', átíratással együtt jár

tehát már hirdetéseiknél kötelezik magúkat 
hogy az engedély garancziáját magukra vállal
ják, azaz, hogy eladják engedélyüket.

Nyíltan bevalljuk, hogy majd minden egyes 
esetben az eladott engedélyek át lesznek írva. 
Hogy történhetik ez? Hogy vállalhat egy en
gedélytulajdonos jótállást arra, hogy engedélye 
átirattatik. Miért tűri ezt a pénzügyigazgatósóg 
és mi.rt tiiri ezt a pénzügyminisztérium? Nem 
vagyunk kiváncsi terraészetüeK, de végre mégis 
tudni óhajtjuk, mi igaz és mi valótlanság azo
kon a híreken, melyek közbeszéd tárgyát ké
pezik.

Amit ezideig a protekcziókról irtunk, a me
lyek az engedély kioszt isánál mérvadók, legye
nek csak csekélységek azokhoz a hirdetésekhez 
képest, melyek az emberek között keringenek. 
Ezek azt beszélik, hogy bizonyos személyiségek, 
akik protekeziót gyakorolnak, iparszerei ügynö
kök által vétetik meg, hogy a d >hányengedélyt 
elérhessék, lla  ez igazságon alapszik, úgy ez 
botrány. Szegény emberek utolsó garasukat 
veszítik el, amikor olyan engedélyeket vesznek, 
melyeknek éppen semmi értéke nincs. Sajnos 
nem tudunk nevet felemlíteni, mert biz 
megtennénk. Ami azonban arra késztet ben
nünket, hogy e híreket regisztráljak, indokát 
abban leli. hogy a kérdéses hivatalnokokat, 
melyek engedélyeket kiosztanak, vigyázatra 
inteni akarjuk, hogy ne engedjék félrevezetni 
magukat egy név fényessége által. Egy pro- 
tektor, aki tőzsde ügyben kétszer interve nál gya
núsnak tűnhetik fel, még akkor is. ha ezt, 
mint ügyvéd teszi De lett légyenek e hírek 
igazak, vagy nem, a tényállás az, hogy vala
mennyi eladásra került dohánytözsde át lesz 
írva. E között nagyon sok oly tőzsde létezik, 
melyeknél sem a lépések számai, sem pedig a 
forgalom magassága az átiratot nem igazolják. 
A  Károly-körúton egy tőzsde létezik, mely 
aránylag igen rövid idő alatt mar negyedszer 
lesz átírva, daczára annak, hogy az elért for
galom oly csekély, hogy a nyereség még a 
bérösszeget sem fedezi. Ha a pénzügyigazgató
ság vagy a pénzügyminisztérium már az első 
átírásnál megtagadta volna az újólagos enge
délyt. úgy, hogy három családnak megmaradt 
volna csekélyke vagyonkája. Vigasztalhatatlan 
állapotok ezek, amit nem kellene megtűrni és 
majd, hogy jónak találjuk azon indítványt, me
lyet egykor a pénzügyminisztérium elé terjesz
tettek, s mely abból áll, hogy a m. kir. do
hánytermékek eladását egyáltalán szabadon 
bocsássák. Ilyenforma eljárás által nem csupán 
gond és nyomor terem, de a csalás, a svind- 
lerség is tárt kapukra talál.

Reméljük, hogy végre mérvadó körökben a 
pénzügyminiszter és államtitkár intencziójához 
képést, az engedély kiosztásánál és átíratásá
nál körültekintőbben, szigoruabban fognak el
járni, mint az ezideig történik. Mi a kiadott 
rendeletek szigorú betartását követeljük, hogy 
mindenkinek egyenlő mértékkel mérjenek. Min-
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két, illetőleg mi az előforduló eseteket mindég 
éber figyelemmel kisérjük és minden esetet, 
amiről következtethetjük, hogy nem szabály- 
szerüleg jártak el, itt tekintet nélkül hozzuk 
szóba. Ma már a protektorok. amint látszik az 
engedélyek kiosztásánál feltétlen hatalommal 
bírnak, úgy ne szabadjon legalább oly egyé
neknek birni azzal, kik iparszerben foglalkoznak 
vele.

Vegyesek.
A pénzügyminisztériumból úgy lettünk érte

sítve, hogy Tömöry pénzügyminisztériumi titkár 
ur osztálytanácsossá lett kinevezve és igy majd 
a XIII. ügyosztály hatáskörében működik T ö 
möry pénzügyminisztériumi titkár ur egyike a 
pénzügyminisztérium legtehetségesebb és leg
jobb hivatalnokainak és különösen a dohány
félék osztályban. Sokszor volt alkalmunk az 
igazán széleskörű kereskedelmi tudását meg
csodálni, ami a jövőbeni tevékenységének nagy 
hasznára fog válni, miután tudvalevőleg ezen 
szakmát sokkal jobban kereskedelmi, mint 
bürokratikus szempontból kell kezelni.

Valenc ai alkonzu átusunk je enlóso tz e r in ta z
e tartományban dohányültetéssel tett kísérlet 
igen kielégítő eredményt adott. Az uj dohány 
feldolgozása most történik és a termelők fe
szült érdeklődéssel néznek az eredmény elé.

G ib 'a ltá ri kon ulátusunk jelentése sze int a
múlt év IV. negyedében Magyarországból 550 
bál dohány érkezett.

Dohányzó kószle'e . Egy toulouse-i ezég ar
ról értesít bennünket, hogy olcsó szivar- és 
szivarkaszopókákkal (üvegből, tajtból, kristály
ból) ott nagy forgalmat érhetne cl. A  ezég

neve megtudható a m. kir. Kereskedelmi Mú
zeum igazgatóságánál.

E. K. E. gyújtó. Egészséges verseny fejlődött 
ki a hazai gyújtó-gyárak között. E'ső sorban 
az volt a czél, hogy kiszorítsák a külföldi gyúj
tókat. melyekből több millió korona értéküt 
fogyasztott a magyar közönség. Most, hogy a 
külföldi gyújtóknak a fagyasztása napról-napra 
csökken, megengedhetik maguknak azt a fény
űzést, hogy versenyre keljenek egymás között 
és a közönség is helyesen cselekszik, ha a 
jobb és gazdaságosabb hazai gyújtókat vezeti 
be háztartásába. Ilyen gyújtók a most forga
lomba jött „Ív K. E. gyújtók", melyek kifo
gástalan és Ízléses kiállításukkal, tartós- égő- 
képességükkel a legkényesebb igényeket is 
kielégítik. Ezeket a gyújtókat az Unió magyar 
általános gyufagyár részv -társaság Budafokon 
hozta forgalomba s hogy mindenféle megren
delésnek eleget tehessen, egyszerre többféle 
fajú gyújtót bocsát a közönség használatára: 
E. K. E. biztonsági gyújtót, E. K. E. robogó 
szalóngyujtót, E K. IC. vihargyujtót stb. Az 
elnevezés az Erdélyi Kárpát-Egyesület nevé
nek kezdőbetűi után történt, melynek kulturá
lis jótékony czéljaira az E. K. IC. gyújtók el
adási árából 5% -ot ad a hazafias ezég. Termé
szetesen a ezég gyújtói tiszta magyar gyárt
mányok , melyek a budafoki gyárban készülnek, 
a hol csak magyar munkásokat alkalmaznak és 
magyar nyersterményeket dolgoznak fel. Fel
hívj uk a közönség figyelmét az uj gyújtókra, 
melyek sokkal jobbak és sokkal gazdaságosab
bak, mint a most forgalomba levő többi eféle 
gyújtók. A  magyar gyujtóiparnak csak dicsé
retére válik, hogy nemcsak kitudja szorítani a 
külföldi gyújtókat, de itthon versenyezni is tud 
egymás között. A  közönségnél természetesen a 
jobb gyújtó fog győzni, ami nem árt a többi

hazai gyáraknak, mert ez- csak sarkalni fogja, 
hogy azok is megközelítsék jóságban, kiállítás
ban és praktikus kivitelben az E. K. IC gyúj
tókat.

A P esii H írlapban a következőket olvassuk:
A trafik. A  szászrégeni kereskedők igen érde

kes és figyelemreméltó határozatot hoztak, amit 
aztán derekasan végre is hajtottak. Kimondták 
ugyanis, hogy a bejegyzett kereskedők dohány- 
és szivar árusítással nem foglalkoznak s a tra- 
fikjogot az államnak visszaadják. És miután ezt 
meg is csclekedték, ez idő szerint Szászrégen- 
ben sem dohányt, sem szivart nem lehet kapni. 
Ennek az eljárásnak az oka természetesen az 
állam kapzsiságában rejlik. Az állam ugyanis, 
amig a munkaszünetet kötelezővé tette, a tra- 
fikosoknak megparancsolta, hogy' a dohányát és 
szivart kora reggeltől este kilenc/, óráig árul
ják. Szászrégenben ezt a regu'át nem igen 
vették figyelembe s a dohánytőzsdével is biró 
üzleteket vasárnap délután bezárták s hétköz
nap sem tartották esti kilenc/, óráig nyílva a 
boltot. Ezt egy újonnan alkalmazott finánc/, ész
revette és fenyeget ódzni ke/dett, de igen fur
csa eredménynyol, mert a kereskedők öjsze- 
ál tak, értekezletet tartottak s a trafik ellen a 
boykottot kimondták. Miután pedig ezt meg- 
cselekedték, abban is megegyeztek, hogy va
sárnap már délelőtt tiz órakor zárnak, este 
pedig csak hét-nyolc/, óráig tartják nyitva az 
üzletet. Rendkívül érdekes volna, ha a vidéki 
városok kereskedői a szászrégenieket utánoz
lak. Ez esetben a/, állam egyszerre engedé
keny és alázatos lenne, mert a trafikból befo
lyó jövedelemre jobban rá van szorulva, mint 
a kereskedő és mert csak addig adja a rideget, 
amig alázatos rabszolgákra akad.

Segédszerkesztő : Heitat Nándor.
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I N H A L T .  Sonntagsruhe «ler Trafikunt n. — Wer kauft óin? Trafik-bizjnz ? — Vormisc'itos.

Sonntagsruhe dér Trafikanten.
Die Tabak-Trafikanten dér Hauptstadt, 

wenn ihnen auch bisher die Sonntags- 
ruhe von Seite dér F'inanz-Behörden ver- 
weigert wurde, sie sind gleichwohl noch 
immer in einer besseren Lage als ihre 
Geschaftskollegen in dér Provinz.

Wahrend hier namlich ein grosser 
Theil dér Trafikanten blos den Tabak- 
Verschleiss betreibt, ist dies in den 
Provinzorten nur íiusserst selten dér Fali. 
Dórt ist dér Wirth, dér Cafetier. dér 
Gemischtwaarenhandler, haufig auch Hand- 
werker elér Trafikant und wahrend es 
ihm von Seite dér Polizei verboten ist 
gewisse Waaren an Sonntagen zu ver- 
kaufen, wird er von Seite dér Finanz- 
Behörden gezwungen Tabak und Zigar- 
ren zu verschleissen. Gerne würde er, 
wie vorgeschrieben, an Sonntagen sein 
Geschaft sperren, um nicht immer den 
Vexatior^pn dér Polizeioigane ausgesetzt 
zu sein, doch da kommt die Finanz- 
Behörde und befiehlt ihm an, sein Ge
schaft offen zu haltén, aus welchem 
Grunde er dies auch thut.

Zwischen zwei Feuer stehend, vermag 
er sich kaum zu rühren, ohne gégén das 
Gesetz zu verstossen. Dér betrunkene 
Bauer, sieht er ein Geschaftslokal offen, 
tritt in dasselbe und begehrt stürmisch 
was er gerade braucht. Gibt dér Trafi- 
kant dér Kunde nach, verfiillt er in 
Strafe, gibt er ihr nicht nach, werden ‘ 
ihm Fenster und Thüren zerschlagen. 
Das dauert nun schon so manches Jahr 
und es falit keinem dér hiezu berufenen 
Faktorén ein, Ordnung zu schaffen. 
Weder die Polizei, welche dem Gesetze 
mit Recht Geltung verschalTen will, noch 
die Finanz-Behörde, die sich den Absatz 
ihrer Zigarren nicht schmalern lassen 
will, gibt irgendwie nach. Wahrlich zu 
absurd.

Und so lasen wir denn auch dieser j 
Tagé in einer Budapester Zeitung, dass ! 
in einem Komitate Ungarns ein fürm- 
licher Trafikanten-Strike ausgebrochen 
ist, dessen Motiv die Verweigerung dér 
Krlaubniss zum Schliessen dér Gescháfcs- 
lokale an Sonntagen sein soll. Dieser 
Zeitungsmittheilung zufolge sollen eini^e 
hundert Kleintrafikanten an die zustandige 
Finanz-Direktion ein Gesuch gerichtet 
habén, worin um Gewahrung dér Sonn
tagsruhe petitionirt wird. Das Gesuch 
soll abschlíigig beschieden worden sein, 
weshalb die Petenten sammt und sonders 
ihre Lizenzen niederlegten. Wir konnten 
bisher nicht erfahren, ob die Sache der- 
art auf Wahrheit beruht, wie sie das 
erwahnte Blatt schildert, indess würde 
uns das Freigniss kaum Wuiuler nehmen, 
zumal es im Gegentheil ein Wunder zu 
nennen ist, wenn wir bisher nicht von 
ahnlichen Falién gehört habén. Jawohl, 
wir wundern uns darüber, dass nament- 
lich die Provinz-Trafikanten, die doch an 
ihrem Tabak-Verschleisse garnichts ver- 
dienen und die in eine Weise den

Chicanen dér verschiedensten behördli- \ 
chen Organen ausgesetzt sind, welche 
geeignet sind den vollsten Ueberdruss , 
wachzurufen, nicht schon liingst ihre 1 
Lizenzen zuriickgelegt habén. Es triigt 
den Charakter des sklavenhaften un sich, I 
wenn Menschen etwas thun müssen, was 
ihnen sogar das Gesetz verbietet. Wah- 
rend hier in dér I Iauptstadt es immer- 
hin Tabak - Verschleisser gibt, welche , 
sogar des Verdienstes wegen gerne auf 
die Sonntagsruhe vcrzichten, gibt es 
anderseits unter den 42,000 Verschleis- 
sern in dér Provinz kaum Einen, dér 
nicht gezwungen in seinem Geschafte 
steht. Für Uebertreter des Gesetzes dér 
Sonntagsruhe, ftir Leute, welche das 
Gesetz gerne ausspielen, mag es ja 
etwas Verlockendes habén, dass sie zűr 
OlTenhaltung gezwungen werden und diese 
lassen sich eben gerne zwingen. Nun ist 
das -iber ein sehr geringer Bruchtheil 
und auch dieser unterliegt, wie wir ein- 
gangs erwahnt habén, dér (íefahr des 
Erwischtwerdens, die alsdann weit grös- 
sere Gchlopfer kostet wie dér Verdienst 
es ist, den die Trafik bringt.

In dér I Iauptstadt wird das Offen- 
halten dei Trafikén erst im F'rühjahr, 
clann aber im Flochsommer ganz bcson- 
ders empfunden. Ist es auch im Winter 
just kein Vergnügen, wenn mán 14 Stun- 
den láng unausgesetzt in einem kleinen 
Lokál die dumpfe Luft geniesse und auf 
den Füssen stehend foitwahrend die 
Kunden bedienen muss, um wieviel weni- 
ger im Sommer, dér geradezu jeder 
menschfichen Lunge auftragt, frische Luft 
zn geniessen.

Was wir in dieser Beziehung seit 
Jahren gesagt hatten, zu widerholen, wiire 
unnütz. Wir habén einsehen gelernt, 
dass weder Billigkeits- noch humanitare 
Rücksichten das FinanzmSnisterium be- 
stimmen kőimen, auf einen geringen Theil 
des Konsumes zu verzichten, um da- 
durch vielen tausenden von Staatsbürgern 
die Wohlthat des Gesetzes zukömmlich 
zu machen. Vielleicht, dass die Trafikan
ten Ungarns sich ihr gutes Recht zu 
erringen verstehen werden, was aller- 
dings wie wir widerholen —  durch 
Zeitungsartikel und Petitionén Einzelner 
nicht erreicht werden kaim.

Wer kauft eine Trafik-Lizenz?
In fást sammtlichen Tagcs-Journalen dér 

Ilaupttadt werden Trafikén zum Kaufe ange- 
boten Dér Ilandel mit Trafikén ist ein solch 
flotter geworden. wie cr noch nicmals war. 
Trafikén mit einem Reinertragnisse von ‘.i 4000
Gu’den jnhrlich, sind gar nicht selten. Mán 
offerirt die Trafikén, wie eine Waare

Seit neuerez Zeit sind die Agenten und Ver- 
kfmíer von 'l'rafiken viel praktischer geworden. 
Nachdem sic wis en, dass die Leute, welche 
Trafikén kaufen, sich vorher erkundigen und 
dalier aul Schwierigkeiten auímerksatn gemacht 
werden, welche die Umschreibung mit sich

bringt, verpfiichtcn s eh die Verkaufer schon 
in den Zeitungsinseraten, dass sie die Gaiantie 
íiir die Umschreibung dér Lizenz übernehmen, 
das heisst alsó, sie verkaufen die Lizenz.

Wir gestehen hier offen, dass fasst in allén 
Fallen diese verkauften Lizenzen umschrieben 
werden. W ie kommt das? W ie kann dér 
Lizenz-Inhaber garantiren, dass eine Lizenz 
umschrieben wird? Warum duldet das die 
Finanz-Direktion, warum duldet es das F'inanz- 
Ministerium ? Wir sind nicht neugieriger Natúr, 
aber wissen möchten wir es schliesslich doch, 
was Wahres und was Unwahres an den Ge- 
rüchten ist, die im Umlaufe sind.

Wenn wir bisher von Protektionen gespro- 
chen habén, die bei Krtheilung dér Lizenz 
massgebend sein sollen. so war dies nur eine 
Kleinigkeit gegenüber jenen Gerüchten, welche 
im Umlaufe sind. Es heisst, dass sich gewisse 
Persönlichkeiten, welche Protektionen iiben, 
durch ge werbsmássige Agenten kauíen lassen, 
um Trafik-Lizenzen zu erlangcn. Das ist, wenn 
es auf Wahrheit beruht, ein Skandál. Arme 
Leute werden um ihre paar letzten Groschen 
gebracht, indem sie eine Trafik-Lizenz kaufen, 
die keinen I íeller werth ist. I.eider wissen wir 
lceincn Namen zu nennen, sonst thateu wir es. 
Was uns jedoch veranlasst diese Gerüchte zu 
registriren, hat den Zweck, die betreffenden 
Ueamten, welche Lizenzen ertheilen, zűr Vor- 
sicht zu mahnen und sich nicht beirren zu 
lassen durch den Glanz eines Naraens. Fan 
Prolektor, welcher zvveimal in Trafik-Angele- 
genheiten intervenirt, muss schon als verdiichtig 
angesehen werden, selbst dann, wenn er dies 
in seiner Eigenschaít als Advokat thut. Doch 
seien dic Gerüchte wahr oder unwahr, That- 
sache ist es einmal, dass fást sámmtliche Tra
fikén, welche zum Verkaufe gelangen, umschrie
ben werden. Darunter befinden sich sehr viele 
solche Trafikén, wo weder die Anzahl dér 
Schritte, noch die Ilöhe des Konsums die 
Umschreibung rechtíertigen.

Auf dem Karlsring befindet sich eine Trafik, 
die seit verhaltnissmüssig sehr kurzer Zeit schon 
zum vierten Male umschrieben wird, trotzdsm 
dér Konsum, welchen dieselbe crzielt, ein 
solcher ist, dass er nicht einmal den Miethzins 
durch seinen Nutzen deckt. Matté die Finanz- 
Direktion oder das l'inanz-Ministerium gleich 
bei dem ersten Verkaufe dieser Trafik die 
Lizenz nicht wieder ertheilt, so waren drei 
Familien bei ihrem armlichen Vermögen geblie- 
ben, das sie nun verloren habén. Das sind 
trostlosc /ustande. die nicht geduldet werden 
diirfen und wir wíirden fást zustimmen zu dem 
Projekte, das cinstens dem Finanz-Ministerium 
vorgelegen hatte und das darin besland, den 
Verschleiss dér k. u. Tabak-Produkte überhaupt 
freizugeben. Durch ein derartiges Verfahren 
wird nicht nur Noth und Elend geschaffen, es 
wird auch dér Koiruption. dem Betruge und 
dem Sclnvindel Thür und Thor geöffnet.

Wir hoffen, dass mán cndlich massgebenden 
Ortes, entsprechend den Intentionen des Finanz- 
Ministers und Staatssekretairs, bei Krtheilung 
und Umschreibung dér Lizenzen rigoroser und 
strengor vorgehen wird, als dies dermalen 
geschieht. Wir fordern die strengste lunhaltung 
dér erlassenen Vorschriften, damit Jedem mit 
gleichem Madsse geniessen werde. Was uns
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betrifft, werden wir ein wachsames Auge auf 
die Vorgangé in dieser Beziehung habén und 
jeden Fali, von dem wir voraussetzen. dass 
nicht gemass Vorschrift vorgegangen wurde, 
hier rücksichtslos zűr Sprache bringen. Sind 
schon die Protektoren bei Ertheilung dér Trafik- 
Lizenzen wrie es scheint alimiichtig guworden, 
so sollen und düríen es zumindest nicht solche 
se n, die sich berufsmassig damit beiassen.

Vermischtes.
Aus dem Finanz-M inisterlum  VVie wir ver- 

nehmen soll Ilerr Finanz-Ministerial-Sekretar 
Tőmöry zum Sektionsrathe ernannt werden und 
seine Wirksamkeit in dér XIII. Sektion be- 
thütigen.

Finanz-Ministerial-Sekretar Tömöry ist einer 
dér befáhigtsten, tüclitigsten Beamten des Mi-

nisteriums und speziell dér Sektion des iabak- 
wesens. Wir hatten hAufig Gelegcnheit das 
wirklicli vorhandene reiche kommerzielle Wissen 
anzustaunen, iiber welches Herr 1 ömöry ver- 
fúgt und das ihm in seiner zukünftigen Kigen- 
schaft sehr gut zu Statten kommen dürfte, 
zumal bekanntlich dieses Fach mehr den 
kommerziellen, als den búi eaukratischen Stand- 
punkt vertragt.

,,E. K. E. gyújtó44. Unter den vaterlandischen 
Zündhölzchen-Fahrikanten hat sich eine gesunde 
Konkurrenz entwickelt. Zweck dieser Konkur- 
renz war in erster Linie, die auslándischen 
Fabrikate, von welchen das ungarische Publikum 
mehr als eine Millión Kronen konsumirte, zu 
verdriingen. Nachdem dér Konsum nun von 
Tag zu Tag im Atnehmen begriíTen ist, können 
sie sich den Luxus erlauben, gégén cinander zu 
konkurriren und das Publikum thut recht, wenn 
es die besseren und ökonomischeren Zündhölz-

chen kauft. Solche sind die jetzt in den Ver- 
kehr gelangten „IC. K. IC. gyújtók-, die, ver- 
möge ihrer geschtnackvollen und guten Aus- 
stattung, sowie haltbaren Brennfiihigkeit, selbst 
den rigorosesten Anforderungen entsprech c»n. 
Diese Ziindhölzchen hat die „Unio“ ungarische 
allgeineine Zündhölzchen-Faörik in Verkehr 
gebracht und damit sie allén Arten von Be- 
stellungen Genüge leisten könne, hat sic 
mehrcre Sortén dies'r Ziindhölzchen dem Publi
kum zűr Verfúgung gestellt und zwar : IC. K. IC. 
Sicherheits-Zünder, IC. K. IC. Salon-Knallzünder. 
IC. K. IC. Sturm-Zünder u. s. w. Die Benennung 
geschah nach den Anf.mgsbuchstaben des 
„Erdélyi Kárpát Egyesület1*, welcher kultu- 
relle Véréin von dem Verkaufspreis dér Ziind- 
hólzchen 5V# von dér patriitischen Firma 
erhalt.

Hilfs-ft lakt^u •: Ferdinand Heltal.
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P O J f l T Z I  p k -  és  T Á R S A  1
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett) ^

ajánlják legjobb minőségieknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k é n es-,  mint különösen sza lo n -g y u fá ju k a t.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek Örvendenek, főleg a 

M ii  lenn  iu in -g y u fa ,
M a gy a r korona-svéd  gyufa ,
M a gy a r honvéd -szobór-gyufa ,
K ro k o d il-g y u fa  és jéí
M a gy a r Impcrial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam- j s  

férfiak arczképeivel diszitvék.
R ip s -g y u fa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-LandsberQbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 3 *  
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéké reszere  V I I . ,  R o in b n c l i - u t c z u  8 .

*’*“ r,k,Sru"k POJATZI FL. és TÁRSA '̂ JSSTSST Ül
DEUTSCH LANDSBERGBEN (G raz  m e lle tt ) . ^

„ L t E  G R I F F O f 4 “  -  -  •
-  -  -  „ L t E  S U B L I j V I E ”

anerkannt bestes und feinstes echt íranzösische

ZIGARETTEHPAPIER,
Unentbehrlicher Artikel in den l<. u. Tabak-Gross- und Kleintraliken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
w eil von Jed erm an n  verlangt.
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