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T A R T A L O M . A vasául pi niunkaszünet. — A Lonrires-szi varok. — Vegyesek. — Árlejtés.

A vasárnapi munkasziinet.
Ha nem lenne olyan nagyon is szo

morú ez a dolog, hát igazán nevetésre 
ingerelné az embert. Mert igazán kép
telennek minősíthető a kistőzsdésekkel 
szembeni eljárás, hogy mi mindent nem 
kívánnak tőlük.

Most ezt tegye s azután hagyja any- 
nyiba és tegye amazt. És nem csupán az 
ő hivatáskörébe vágó legfeljebb álló 
közeg, a pénzügyminisztérium oszt ki 
parancsokat neki; nem, amikor már a 
legképtelenebb dolgokat kívánják tőle, 
akkor jönnek más hivatalok is, hogy 
rendszabályaikkal még nehezebbé tegyék 
amúgy is keserves helyzetét.

A legutóbb egy körrendelet jön a bel
ügyminisztériumból az alantabb hivatalok
hoz, a mely azt parancsolja, hogy a m. 
kir. kistőzsdések, kik az állam szolgála
tában állnak, akik az államtól kenyszerit- 
tetnek a vasárnapi munkálkodásra, e 
világünnepen tulajdonkép szivar- és dohá
nyon kívül egyebet nincs joguk árulniok. 
Aki gyufát árul, az büntetendő. így  aztán 
szabad a vevőnek szivarral szolgálniuk, 
de ezen rendelet szerinti értelemben nem 
szabad azt meggyujtania. S ha azután 
a vevő megszokta szivarját papirszopó- 
kából szinni, úgy e szokásról le kell 
mondania, mert vasárnap van es vasár
naponként a megszokásnak szünetelnie 
kell, mert e napot ünnepelni kell

Hisz a szegény tözsdésmeg lenne elé
gedve. Szívesen pihenne vasárnapon át, 
ha a felettes hatóság azt megengedné; 
de nem engedi meg azt s mindezekhez 
jön fölöslegül még egy minisztérium s 
kijelenti, hogy nem szabad semmit eladni, 
azaz más szóval: te egy olyan ember vagy, 
akinek mindenkor engedelmeskednie kell, 
még akkor is, ha logikus észjárásod fel
lázad a képtelen rendszabályok szerint 
cselekedni.

Mit is jelentsen ez, hogy atözsdéseket 
eltiltják a vasárnapi gyulaárulástól, mi
alatt szigorúan megkövetelik a dohány- 
és szivar eladatását. Miért nem adja a 
ministérium jóváhagyását ahhoz, hogy a 
tőzsdés vasárnapon bezárhassa üzletet s 
mit ves/it azon egy másik ministérium, 
ha a dohányzáshoz okvetlen szükséges 
eszközöket ugyanakkor eladják. Ha a 
kérdéses belügyminiszteri rendelet, mely 
e dolgok vasárnaponkénti eladását szi
gorúan tiltja, nem lenne olyan értelmetlen 
módon fogalmazva, hogy különféle érte
lemben felfogható, úgy már is Ítéletet 
ejtettünk volna, miután azt állítanánk, 
hogy a tőzsdés nem azért van itt, hogy 
a belügyminiszteri rendeleteket, hanem 
igenis azért, hogy a pénzügyminiszteri ren

deleteket kövesse. Miután azonban a kér
déses rendeletben a pénzügyminisztérium 
egy rendeletére is van mutatva, amely 
azon czikkeket számlálja fel, melyek a 

' tőzsdékben vasárnaponként eladhatok, e 
körülményből Ítélve tehát úgy látszik, 
mintha újólag a nagyon is gyakran elő- 

j  forduló tévedésből kibocsájtott rende
letről van szó, melyek más rendeletek 
ellenéül letesittetnek vagy hogy a ren- 

l delet értelme egészen máskép magyaráz- 
J tátik, mint ahogy valósággal szükséges 

lenne, egy oly körülmény, melynek a 
tőzsdekörökben előforduló zavart méltán 

! felszámíthatjuk.
A két különböző minisztérium ilyetén 

j való a vasárnapi szünet miatti konfliktusa 
| nem tartozik az újdonságok közé. Már 

Baross kereskedelemügyi miniszter idejé- 
S ben, aki n.int a vasárnapi szünet létre

hozója akarta is, hogy a mindenütt meg 
I is tartassák és a pénzügyminisztériumtól 
annak bevezetését nagyon energikus mó
don követelte, már akkortá.t nagyon hatá- 

j  rozottan szegült ellene a pénzügyminisz
térium és a vasárnapi munkaszünet nem 
lett bevezetve. Nem lett bevezetve daczára 

I annak, hogy az országban alig múlott el 
] vasárnap, amelyen százával ne lettek volna 

megbüntetve a kistőzsdések mellekczik- 
j  kék eladása miatt, nem lett bevezetve 
daczáta annak, hogy a pénzügyi ható
ságok a rendszabálytól eltérő tözsdése- 
ket, kik üzlethelyiségeiket bezárták, nagy 
pénzbüntetesekkel sújtották, nem lett 
bevezetve ellenére annak hogy a kép
viselőhöz egy törvényt letesitett mely az 
állam valamennyi polgárára egyhangúlag 
kiterjedt és amelyet O felsége jóváhagyott. 
Önkénytelenül felmerül mindenkiben azon 
kérdés, hogy vájjon a pénzügyminisztérium 
az összes többi minisztérium fölött áll s 
hogy egyedül csak ő van felruházva ama 
kivételes joggal, hogy a törvény fölé 
helyezkedjek, ha véleménye szerint ez az 
államkincstár javára előnynyel bir vagy 
pedig, hogy a dohányárus tulajdonképpen 
csak egy nulla lenne, aki nem számit s 
akit senkihez sem számítanak és figye
lemre nem méltatnak.

Mutassanak nekünk csak egy szakmát, 
ahol ilyesmit megengedhetnének. Mutas
sanak nekünk csak egy' szakmát, mely- 
lyel a tőzsde szakmabelihez hasonló mó
don merészkednének eljárni. A  dohány
jövedék egy’ félszázad előtt az abszolúttal 
kormányzott Ausztria által lett bevezetve. 
Magyarország, amikor a dohányjövedéket 
átvette, úgy' látszik, hogy ezzel együtt 
mindama e térhez tartozó szokásokat is 
átvette, hogy azt tradiczió gyanánt tovább 
ültesse és nagyra nevelje azt, amit elő
deik bevezettek ; hogy lehetne az máskép,

I mikor egy állam 43000 polgára azok kü- 
I lönbözö szeszélyeihez alkalmazkodna, akik 
I azt hiszik, hogy a dohányjövedék magán- 
| tulajdon és nem pedig az állam tulaj- 
j  dona s igy tehát minden állampolgáré.

És azért újólag ismételjük teljes hatá- 
I rozottsággal és világosan, hogy a dohány- 
I tőzsdések hivatása nem valami rózsás,
| amit mint az állam egy' 'ótékonysági 
j aktusát kell hogy vegye s hogy e fog

lalkozás, a m. kir. dohányjövedék termé
keit eladni, korántsem olyan könnyű, hogy 
azoknak, kik e hivatásnak élnek, sokkal 
inkább minden állami segélyben kellene 
részesülniük s nem hogy foglalkozását 
megnehezítsék azáltal, hogy' mindenféle 
akadályokat tesznek útjába, ami által 
előmenetelét anyagi es erkölcsi szem
pontból lehetetlenné teszik. De ,.a gonosz 
tett átka az, hogy szüntelen gonoszát 
kell szülnie11, igy mondja ezt egy nemet 
költő és tán sehol sem alkalmazható job
ban ez a mondás, mint itt. Ha valakinek 
tisztelnie kell jogot és törvényt, ugv ter
mészetszerűleg elsősorban magának az 
ország kormányának kell tennie azt. Hogy 
ez az ilyen dolgokat tűri, hogy' ez egyet
len minisztérium a saját részére külön 
szabadalmakat akar s az ö alatta álló 

! árusoknak elrendeli, hogy ne vegyék 
figyelembe a törvényt, ez olyan jelenség, 
mely eleg különös, hogy' ne tudjunk cso
dálkozni azon, ha egy' más minisztérium
nak más a velemcny'e. Akárhogyan is, a 
dohánytőzsdés marad es lesz mindig a 
bűnbak s akivel minden alkalommal érez
tetik, hogy neki tulajdonképen kolosszális 
tömeg kötelességet kell teljesíteni, de 
soha sincsen joga —  jogot követelni. 
Nagyon is jól tudjuk, hogy e rendelet 
ellenere, —  amely mellesleg mondva a 
kistőzsdés részéről nem is lesz megortve 
—  minden a réginél fog maradni, azaz 
hogy igen szívesen fognak engedelmes
kedni a belügy'miniszteri törvénynek, de 
anélkül, hogy szabadna azt nekik tenniük. 
Nem képtelenség ez? Es mégis igy van.

A Londres-szivarok
Nagyon is természetesnek találjuk azt, hogy 

amidőn a Londres-szivarok végeladásáról .adtunk 
értesítést, a kistőzsdések egy jelentékeny része 
azon kérdéssel fordult hozzánk, hogy mi törté
nik a tőzsdékben levő készletekkel ? Miután 
magától értetődik, hogy a közönség egy oly 
szivarért, mely 14 fillérbe kerül, nem fog 
2(> fillért fizetni, továbbá miután hivatalos okok
nál fogva ezen régi ár egyáltalán elvesztette 
létjogosultságát, valamennyi kérdést intéző tözs- 
désnek azt a választ adhatjuk, hogy a szivarok, 
mint ahogy az ezidcig mindenkor, úgy történt
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az ilynemű eseteknél; a pénzügyőri közegektől 
felvétetnek és azt a dohányraktáraknak, a pénz
összeg visszaszolgáltatása miatt, átadhatók. 
Ezideig még ez nem történt és az adott fel- 
világositásunk igy helytelen lett volna. Miután 
nem tudjuk, hogy ki által létesült ez az egész 
zavar s mert másrészt kötelességünknek tartjuk 
minden irányban felvilágositóan hatni, a követ
kezőkkel szolgálunk :

Véleményünk szerint az ezen esetnél szem 
előtt tartott eljárás alapjában véve tévesztett 
volt. A  legutóbb mondtunk csak erről véle
ményt és újólag ismételjük most is, hogy a 
Londres-szivarokat legelőször is a tőzsdékben 
kellett volna felvenni és átvenniök s csak annak 
megtörténte után lehetett volna árösszegük 
alacsonyabb. Ez nem történt meg és a sziva
rokat a fóvámháznál egyszerűen azoknak az 
embereknek, akik kívánták, ezen sokkalta olcsóbb 
árért adták el, de az árudákban levő 26 filléres 
szivarokat érintetlenül hagyták és azok fölött 
még ez óráig nem rendelkeztek. Ez nem csupán 
rendellenes, de jogilag nevetségesen abszurd, 
miután a tözsdetulajdonos a szivarokat tulajdon
képen még csak bizományba kapja s ennek 
folytán mindenkor jogosan kérheti vissza pén
zét az egész szivarkészletéért. Nincs olyan biró, 
aki máskép Ítélne. Külömben maguk a pénzügyi 
közegek is ebben az értelemben Ítélkeznek, 
amennyiben tudvalevőleg, ha valaki tőzsdéjét 
visszaadja, jog szerint[egyuttal dohány- és szivar
készlete a beszerzési áron visszavétetik.

Minden kétségen felül áll, hogy a Londres- 
szivar, melyet a dohányintézőség, nem tudni, 
mi okból, értéktelenitett és olcsó árért vég
eladott, ugyanannak a beszerzési áron kell, hogy 
visszaváltsa. A  szivarokat a pénzügybizott
ságnak kell felvennie és ha azt nem akarná 
megtenni, miután nem kapott erre nézve uta
sítást, úgy legalább is jegyzőkönyvet kell erről 
felvennie, hogy panasz esetén a törvény a tózs- 
dés részére Ítélné az ezáltal támadt külömböze- 
tet, még akkor is, ha az állam akármilyen 
rendszabályra hivatkozna.

A  dohányárusok dolga jogaikat védeni leg
jobb tudásukkal, akaratukkal, főleg akkor, ha 
érdekük tényleg erőszakos módon károsítva 
látszanék. Úgy halljuk, hogy a tŐzsdések egy 
jelentékeny része elhatározta, hogy ezen alka
lommal minden megengedett jogi eszközzel akar 
oda hatni, hogy jogos igazát megvédje. Más 
helyen adunk értesítést erről és be kell 
vallani, hogy végre valahára ideje lenne az 
efajta boszantásokat energikus módon vissza
utasítani, melyek minden bizonynyal csak a 
tényállás és a rendeletek nem tudása által 
keletkezhetnek.

Vegyesek.
Az olcsóbb le tt Londres szivar. Több fővárosi 

dohányárus óhajt a pénzügyminiszterhez egy 
kérvényt indítani azzal a tartalommal, hogy az 
ezen év julius 1-én olcsóbbakká vált Londres 
szivarok a dohány raktártól beváltassanak, 
illetve az összegkülömbözet, mely 100 drbnál 
12 koronát tesz ki, nekik visszatérítve legyen. 
Tudvalevőleg e szivarok ez év julius hó 1-én 
végeladattak a íővámházban. A pénzügyminisz
térium csodálatosképpen nem tette ezt rendelet 
utján, de egészen privátim módon járt el ez 
ügynél. Bár a nagyközönség ezáltal nem jutott 
az olcsóbb lett szivarokhoz, amelyek állítólag 
a csekély készlet miatt gyorsan eladattak, tehát 
megelégedhetnénk e kijelentéssel, daczára 
annak, hogy ezt nem tartjuk megengedhetőnek; 
de ami nem csupán igazságtalanság, hanem a 
közönségre és tőzsdére egyaránt bosszantó, az 
azon körülmény, hogy mindézideig ezek a Lond
res szivarok, a melyeket kivételes egy étiek 100

darabonként 14 koronáért kaphatták, a tőzsdék
ben még mindig 26 koronába kerülnek. E körül
mény által leginkább a tőzsdés károsodik, 
annál is inkább, mert e szivarok ilyenformán 
alig is adhatók el a nevezett árért. Azonfelül 
az államkincstár is károsodik azon esetben, ha 
a szivarokat még mindig vennék, mert igy a 
14 filléres Londresokat igen könnyen eladhat
nák a tőzsdékben, mint 26 filléres szivarokat. 
Látható, hogy a tőzsdések kérelme nem csu
pán igazságos, de az államkincstárra csak úgy, 
mint a közönség és tözsdésre nézve nagy fon
tosságú. De ha nem is lenne ez úgy, még sem 
érthetjük, hogy jön a szegény tőzsdés ahhoz, 
hogy a készletén levő 2 300 szivarnál 24 — 36
koronát vagy pedig, ha a szivarokat 14 koronáért 
sem szabadna eladnia, az egész összeget elveszítse. 
A lig hisszük, hogy a pénzügyminiszter úrnak e 
tényállásról tudomása lenne.

A p<pa árta lm asabb, m int a szivar és cziga- 
re tta .. Az egészségügyi Lapok-ban olvassuk: 
Az égő dohánynál a széngöz annál nagyobb 
mennyiségben képződik, minél lassabban hatol 
keresztül a levegő a dohányon. Legtöbb szén- 

1 gőz van azért a pipa dohányfüstjében és leg
kevesebb a czigaretta füstjében. A  pipa dohá
nyán keresztül a leglassabban, a czigaretta do- 

, hányán át a leggyorsabban hatol a levegő. 
Legártalmasabb tehát a pipázás és legkevésbbé 
ártalmas a czigarettázás. A  szivar a középen 
á ll; ártalmasabb, mint a czigaretta, de nem 
oly ártalmas, mint a pipa. De a szivarok közt 
is van különbség. A  legfinomabb és legdrágább 
szivar ártalmasabb lehet, mint a legsilányabb, 
ha nem szelei jól.

Fejedelmek sz ivarja i. Havanna legfinomabb 
illatú dohányleveleiből sodorják a fejedelmek 
szivarjait. A  német császár szivarjait 17 cm. 
hosszúra készítik. Havannában ilyen minőségű 
szivar 23 cents-be kerül. Ugyanabban a gyár
ban készítik az angol királynak szánt szivarokat 
is. Edwárd király 22 cm. hosszú szivarokat szi, 
melyek a legvastagabb részen 5 és fél cm. 
átmérővel bírnak. A  munkások, akik a feje- 

1 delmek szivarjait sodorják. 25 cents-t kapnak 
darabjáért. A  napokban tett az angol király 
titkárja nagyobb megrendelést Havannában, 
ahol különben trafikokban is árulják a „feje
delmi szivarokat41, tei mészetesen jó borsos áron.

A szolnoki pénzügyigazgató nyugdíjazása. 
Zobel Gyula kir. tanácsos szolnoki pénzügy- 
iazgató, ki már 13 év óta szolgálja becsülettel 
az államot és védi példátlan lelkiismeretességgel 
és erélylyel a kincstár érdekeit, í. hó 5-én az 

I igazgatóságnál vizsgálatot tartó Köcsön Lajos 
pénzügy iniszteri titkárnak átadta a minisz
tériumhoz való fölterjesztés végi tt nyugdíjaz
tatása iránti kérelmét. Ez véletlenül összeesvén 
az igazgatóságnál megtartott vizsgálattal, több 
laptársunk úgy adja elő a dolgot, mintha a 
pénzügyigazgatónak nyugdíjaztatása iránt be
nyújtott kérelme a vizsgálat során észlelt sza
bálytalanságokkal lenne összefüggésben. Ez 
azonban nem áll, mef t — mint biztos forrásból 
értesülünk — Köcsön miniszteri titkár a kincs
tár megkárosítására irányuló oly visszaélések
nek jött a nyomára, amelyek mindegyike 
Bartsik József nyitrai p. ü. segédtitkárnak a 
szolnoki pénzügyigazgatóság egykori fogalmazó
jának rovására esik.

23161
901.

A  nagyméltóságu m. kir. pénzügyminiszté
riumnak 1901. évi május hó 22-én kelt 41942. sz. 
rendelete folytán a kassai m. kir. kincstári 
dohánynagyáruda kezelése beszüntettetik s az 
magánvállalkozóra bizatik. Ennélfogva a f. évi

junius 20-án kelt 20678. sz. a. árlejtési hirdet
ménynek visszavonása mellett a kassai m. kir. 
pénzügyigazgatóság ezennel közhírré teszi, hogy 
Kassa szab. kir. városban felállítandó dohány- 
nagyáruda betöltése czéljából ezen m. kir. 
pénzügyigazgatóságnál 1901. évi julius hó 25-én 
d. e. 10 órakor írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni A  kincstári dohánynagyáruda 1900. évi 
forgalma 831340 korona 80 fillért tett ki, a 
hozzátartozó dohánykisárusok száma 547. A  
dohányanyag beszerzése a kassai kir. kincstári 
dohányáru raktárból eszközlendő. Egyben kije
lentetik, hogy a fennálló szabályok értelmében 
az üres tartályok beváltása megszűnt és a nagy
árus köteles ezen tartályokat a m. kir. kincs
tári dohányár raktárból tulajdonába átvenni. 
A  vállalkozó köteles a tartásra neki előszabott 
minden egyes dohánynemből a pénzügyi ható
ság által nemenként meghatározandó, jelen eset
ben 4 napi forgalomnak megfelelő 11500 kor. 
értékű dohányanyagot csonkithatlan készletként 
állandóan raktáron tartani s ezenkívül a szük
séglet igényelte anyagkészletet is beszerezni, a 
nagy és evvel kapcsolatos kis árudát Kassa szab. 
kir. városban élénk forgalmú helyen száraz és 
alkalmas üzleti és raktári helyiségben, elkülö
nítve más üzlettől, kezelni, azt személyesen 
vezetni s a fenálló szabályokban megjelölt 
könyveket pontosan vezetni. Az árlejtés tárgyát 
a versenyzők által az eladás után követelt 
eladási jutalék fogja képezni. A  kincstár a 
vállalkozónak tehát meghatározott jövedelmet 
nem biztosit, miért is az eladási dij felemelése 
iránt későbbi kérvények tekintetbe nem vétet
nek, sem pedig esetleges kárpótlási igények 
nem támaszthatók.

A  pályázók tartoznak 1 korona bélyeggel 
és a fent kijelölt megcsonkithatlan 11500 kor. 
értékű dohányanyag készlet összegének meg
felelő 10%-tóli, azaz 1150 korona bánatpénzzel 
vagy ezen összegnek valamely m. kir. adóhiva
tali pénztárnál való letételét igazoló nyugtával 
ellátott írásbeli zárt ajánlatokat legkésőbb az 
árverös napján, 1901. évi julius hó 25-én d. e. 
9 óráig a pénzügy-igazgatóság főnökénél benyúj
tani. Ezen bánatpénz készpénzben vagy bizto- 
sitékképen értékpapírokban is tehető le.

A z ajánlathoz csatolandó még az állampolgár
ságot, valamint az erkölcsi magaviseletét, 
vagyoni állapotot és a nagykorúságot igazoló 
bizonyítványok is. A  kitűzött határidő után 
beadott, vagy határozatlanul szóló, vagy távi
rati ajánlatok figyelembe nem vétetnek, a kik 
szerződéskötésre nem képesek, vagy csőd alatt 
voltak vagy kik jövedéki kihágás miatt elítél
tettek, vagy a ' államegyedárusagi tárgyak volt 
eladói, ha ily üzletből már elmozdittattak, a 
versenyzésből kizárvák. A vállalkozó köteles a 
dohányárudát az engedély okmány kézbesítésé
től számítandó hat hónapon belül átvenni, ellen
kező esetben bánatpénzének elvesztése mellett 
veszélyére és kárára uj versenytárgyalás fog 
tartatni.

Vállalkozó bánatpénze a rendes készlet be
szerzéséig visszatarta'ik, a többi pályázóknak 
a tárgyalás befejezése, vagyis a nagyméltóságu 
pénzügyminiszter jóváhagyása után visszaadatik. 
Bővebb felvilágosítás a pénzügyigazgatóságnál, 
a kerületében levő pénzügyőri biztosok és szaka
szoknál szerezhető.

Végre megjegyeztetik, hogy ezen kir. pénz
ügyigazgatóság fentartja magának azt a jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választ
hasson, miért is az ajánlattevő nem támaszthat 
igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el nem 
fogadtatik.

Kassa, 1901. évi julius hó.

______________  M. kir. pónzügylgazgatóság

Segédszerkesztő : Heltal Nándor.
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„ D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E "
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT . Die .Sonntagsruhe Die Londres-Zigarron. Vcrmischtes

Die Sonntagsruhe.
Ware die Sache nicht gar so traurig, 

wahrlich, sie würde zum Lachen reizen. 
Es ist aber auch zu toll, was alles mit 
dem armen Tabak - Kleinverschleisser 
anbefohlen wird. Da soll er bald dieses 
thun, bald das unterlassen. Und nicht 
nur die ihm vorgesetzte Behörde, das 
E'inanz-Ministerium ist es, das ihm Be- 
fehle ertheilt, nein, erst dann, wenn 
schon das Unmöglichste von ihm ver- 
langt wird, dann kommt bald diese, bald 
jene Behörde mit ihren Verfügungen, um 
ihm das Leben so sauer, als möglich 
zu machen.

Jüngster Tagé gelangt ein Rundschrei- 
ben des Ministeriums des Inneni an die 
Unteramter, welches anbefiehlt, dass die 
k. u. Tabak-Kleinverschleisser, die im 
Dienste des Staates stehen, die vont 
Staate gezwungen werden, an Sonntagen 
zu arbeiten, an Sonntagen eigentlich 
nichts anderes verkaufen dürfen, als 
Tabak und Zigarren. Wer Zündhölzchen 
verkauft, ist strafbar. Wohl darf dér 
Kunde die Zigarre verabreicht werden, 
alléin, laut dieser Verfűgung darf er sie 
nicht anzünden. Und wenn dér Kunde 
gewöhnt ist aus einer Papierspitze seine 
Zigarre zu rauchen, so muss er dieser 
Gewohnheit entsagen, denn es ist Sonn- 
tag und an Sonntagen darf es keine 
Gewohnheiten gébén, das ist dér Tag, 
an welchem gefeiert werden muss.

Dér arme Trafikant wiire ja zufrieden. 
Er würde ja gerne den Sonntag über 
ruhen, wenn es ihn seine ihm vorgesetzte 
Behörde gestatten würde; alléin, diese 
gestattet es nicht und zu allém Ueber- 
flusse kommt noch ein anderes Minis- 
terium und sagt: , Du darfst nichts ver
kaufen'-, das heisst mit anderen Worten : 
„Du bist ein Mensch, dér nur zu gehor- 
chen hat“ , auch dann. wenn die logische 
Vernunft sich dagegen striiubt, solche 
Verordnungen ernst zu nehmen.

Was soll es auch heissen, wenn mán 
dem Trafikanten den Verkauf von Zünd
hölzchen an Sonntagen untersagt. wahrend 
mari ihm stretig auftriigt, Tabak und 
Zigarren zu verabfolgen ? Warum liisst 
das Ministerium es nicht zu, dass dér 
Trafikant sein Geschiift an Sonntagen 
sperrt und warum verbietet ein anderes 
Ministerium den Verkauf jener Utensilien, 
die zum Rauchbedarfe unbedingt erfor- 
*lerlich sind. Wáre die bezügliche Ver- 
ordnung des Ministers des Inneni, welche 
die Rauchutensilien an Sonntagen zu 
verkaufen strenge verbietet, nicht so un 
sinnig stilisirt, dass mail sie in verschiede- 
nem Sinne auffassen karín, so wiire unser 
Urtheil darüber auch schon gefállt, nach- 
dem wir bahaupten würden, dass dér 
Trafikant nicht gehalten ist, die Verord- 
nung des Ministers des Inneni, sondern 
die seiner vorgesetzten Behörde, des 
Finanz-Ministers, zu befolgen. Da jedoch 
in derselben auf eine Verordnung des 
Finanz-Ministers hingewiesen wird, welche

jene Artikel aufzahlt, die in den Trafikén 
an Sonntagen verkauft werden dürfen, so 
scheint hier abermals eine jener öfters 
vorkommenden, im Irrthume erlassenen 
Vorschriften vorzuliegen, die mit anderen 
Vorschriften zu kollidiren pflegen, oder 
aber wird dér Sinn dieser Verordnung 
ganz anders gedeutet, als er beabsichtigt 
wird, ein Umstand, den auch wir dem 
Wirrwarr zuschreiben, dér hiedurch in 
Traftkantenkreisen entstanden ist.

Dér Konflikt zwischen den verschiede- 
nen Ministerien und dem Finan/.-Minis- 
terium, in Hinsicht dér Sonntapsruhe bei 
den Trafikanten, ist nicht neu. Schon zűr 
Zeit des Handelsministers Baross, dér 
als Schöpfer des Gesetzes über die Sonn
tagsruhe dieselbe auch allenthalben durch- 
geführt wissen wollte und vöm Finanz- 
Minister die Eünführung derselben für die 
Trafikanten sehr energisch begehrte, 
schon zu jener Zeit stemmte sich das 
P'inanz-Ministerium sehr energisch dage- 
gen und die Sonntagsruhe wurde nicht 
eingeführt. Sie wurde nicht eingeführt, 
trotzdem auf dem Aachen Lande kaum 
ein Sonntag verging, an welchem im 
Lande nicht hunderte von Kleinverschleis
ser wegen Verkauf dér Nebenartikel 
abgestraft wurden, sie wurde nicht ein
geführt, trotzdem die F'inanz-Behörden 
die renitenten Verschleisser, welche ihre 
Gescháftslokale sperrten, mit Geldbusse 
belegten, sie wurde nicht eingeführt, 
trotzdem das Abgeordnetenhaus einGesetz 
schuf, welches fiir allé Bürger dieses 
Staates gleichmüssig lautet und das von 
Sr. Majestat genehmigt wurde. Unwill- 
kürlich driingt sich Jedermann die P'rage 
auf, ob das F'inanz-Ministerium über allé 
anderen Ministerien steht, ob es alléin 
befugt ist, sich über das Gesetz zu stei- 
len, wenn es seiner Ansicht nach dem 
Staatsschatze zutraglicli is:, oder, ob dér 
Tabak-Verschleisser eigentlich eine Null 
sei, die nichts záhlt und die mari weder 
mitzahlt, noch einer Beachtung werth halt.

Mán zeige uns eine Branche, die sich 
Derartiges gefallen liesse. Mari zeige 
uns eine Branche, mit dér mán in ahn- 
licher Weise umzuspringen wagt, wie mit 
dem Verschleisser. Das Tabak-Monopol 
wurde vor cinem halben Jahrhundert bei 
uns durcli das absolutistisch regierte 
Oesterreich eingeführt. Ungarn, welches 
das Tabak-Monopol übernommen, scheint 
sich in dieser Beziehung all jene Gewohn
heiten und Gepflogenheiten angeeignet 
zu habén und als Tradition fortzusetzen, 
welche dér Vorgiinger eingeführt hatte. 
Wie kiime es sonst, dass 43000 Bür
ger eines Staates sich den jeweiligen 
Launen derjenigen fügén müssen, die 
da vermeinen, das Tabak-Monopol wiire 
Privateigenthum und nicht dér Besitz des 
Staates, alsó jetles Staatsbürgers dieses 
Landes. Und darum widerholen wir 
abermals recht ausdrücklich und deutlich, 
dass dér Beruf des Tabak-Trafikanten 
keine Pfründe ist, die er als ein Akt des 
Wohlthuns vöm Staate empfangt, dass

die Bescháftigung, die Produkte des k. u. 
Tabak-Monopols verkaufen zu müssen, 
durchaus nicht so leicht ist, dass mán 
Demjenigen, dér diesem Berufe obliegt, 
viel eher jede mögliche staatliche Unter- 
stützung zukommen lassen müsste, als das 
mán ihm fortwahrend sein Geschiift er- 
schwert, ihm Hindernisse in den W eg 
legt, die als solche das Fortkommen, 
sowohl in materieller, wie in moralischer 
Beziehung, fást unmöglich machen.

Doch „das ist dér Fluch dér bősen 
That, dass sie, fortzeugend, Böses muss 
gebiiren“ , so sagt ein deutscher Dichter 
und wohl nirgend ist dér Spruch anwend- 
barer als hier. Wenn irgend wer Gesetz 
und Recht zu respektiren bemüssigt ist, 
so ist es natürlich in erster Reihe die 
Regierung eines Landes selbst. Dass 
diese den Unfug duldet, mit welchem ein 
einziges Ministerium für sich ein beson- 
deres Privilégium beansprucht und den 
ihm untergeordneten Verschleisser anbe
fiehlt, dieses Gesetz nicht zu achten, das 
ist eine Erscheinung, die wohl sonderbar 
genug ist, um darüber nicht zu staunen, 
dass ein anderes Ministerium anderer 
Ansicht ist. Immerhin ist und bleibt îer 
Tabak-Kleinverschleisser derjenige, dem 
maii den Prügelknaben heisst und dér 
es bei jeder Gelegenheit zu verspüren 
bekommt, dass er eigentlich nur eine 
Menge I’ flichten zu erfüllen, niemals aber 
ein Recht dazu hat, auch Rechte zu 
beanspruchen.

W ir wissen es recht gut, dass trotz 
dieser Verordnung, die, nebenbei gesagt, 
von Seite dér Tabak-Kleinverschleisser 
auch gar nicht verstanden wird, alles 
beim Altén bleiben wird, das heisst, 
maii wird das Gesetz über die Sonntags
ruhe dér Trafikanten im Sinne des Minis
ters des Inneni sehr gerne befolgen, 
jedoch, ohne es zu dürfen.

Ist das nicht Unsinn? Und doch ist es so.

Die Londres Zigarren
Es ist nur zu natürlich, dass in dem Augeu- 

blicke, vvo wir über die Verwohlfeilung dér 
I.ondres-Zigarre hier Mittheilung machen, ein 
grosser Theil dci Kleinverschleisser sich mit 
dér Erage an uns wendete, was mit den in den 
Trafikén sich befindlichen V orráthen nunmehr 
geschehen werde. Nachdem es selbstverstiuid- 
lich ist, dass das Publikum eine Zigarre, welche 
vierzchn Meller kostet, nicht für 2(> Ileller 
kaufen wird. nachdem íerner dieser alté Preis 
auch aus amtlichen Gründen nicht bestehen 
darf, gaben wir jedem dér fragenden Ver
schleisser zűr Antwort, dass die Zigarren, so- 
wie dies bisher dér Fali war, von den Finanz- 
wach-Organcn aufgenommen und dieselben dem 
Tabak-Magazine behuís Rückerstattung dér 
Geldbetrage übcrgcben werden dürften. Bisher 
ist dies nicht geschehen und unsere Auskunft 
die wir erlheilten. wáre demgemiiss eine un- 
richtige gewesen. Da wir nicht wissen, wer 
diesen ganzen Wirrwarr eigentlich hervorge- 
rufen hat, und da wir anderseits es íür unsere
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Pflicht haltén, nach jeder Richtung hin auf- 
klárend zu wirken, so dienen wir mit Folgen- 
dem :

Uoserer Ansicht nach war dér gan/.e Vor- 
gang, welcherbei dieser Gelegenheit beobachtet 
wurde, grundfalsch. Wir habén darüber erst 
kürzlich unsere Meinung gesagt und vvider- 
holen auch jetzt, dass die Londres-Zigarre zu- 
erst in den Trafikén hatte aufgenommen und 
übernommen werden müssen, ura dann erst 
billiger zu werden. Das ist nicht geschehen 
und mán hat die Zigarren einíach an Leute, 
die sie wünschten, im llauptzollamte zu billi- 
gerem Preise verkauft, den Verschleiss ders él
ben jedoch á 25 Heller unberührt gelassen und 
darüber bis zűr Stunde nichts verfügt. Das ist 
nicht nur ungesetzlich, sondern auch juridisch 
unsinoig, indem dér Verschleisser die Zigarren 
eigentlich doch nur in Kommission hat und er 
in Folge dessen wann immer berechtigt ist, sein 
Geld für seinen ganzen Zigarrenvorrath zu 
verlangen. Es gibt keincn Richter, dér anders 
urtheilen wurde. lm Uebrigen urtheilen selbst die 
Finanz-Behörden in diesemSinne, da bekanntlich, 
wenn Jemand seine Trafik zurücklegt, er auch 
berechtigt ist zu verlangen. dass ihm sein Vor- 
rath an Zigarren und Tabak zuni Einkaufs- 
preise abgenommen werde.

Gar keinen Zweifel liisst es zu, dass die 
Londres-Zigarre, welche die Tabak-Régié aus 
irgend welchem Grurde entwerthete und zu 
billigerem Preise ausverkaufte, von dieser zum 
Einkaufspreise rückgelöst werden muss. Die 
Zigarren mus. dér Finanz-Kommissür aufneh- 
men und wenn er sich weigert dies zu thun, 
da er hiezu keinen Auftrag hat, so muss er 
zumindest mit dem Trafikanten ein Protokoll 
darüber aufnehmen, dass dieser den für dió 
Zigarren entfallenden Wertli beansprucht. Wir 
bemerken liier ausdrücldich. dass es juridisch 
íeststeht, dass itn Falle einer Klage das Ge- 
richt dem Trafikanten positive die Differonz

zusprechen wird und würde sich auch das 
Aerar auf welche Verordnungen immer bé
rűién.

Es ist Sache dér Trafikanten, ifire Rechte 
zu wahren und zu vertreten nach bestem Kön- 
nen, fiauptsáchlich dann, wenn faktiscfi dicse 
Interessen gefáhrdet erscheinen. W ie wir hören. 
beabsichtigt ein grosser Theil dér Trafikanten 
bei dieser Gelegenheit jedes nur zulássige 
Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen, um zu 
seinem Rechte zu gelangen. An anderer Stel le 
berichten wir hierüber und müssen wir geste- 
hen, dass es schon endlich an dér Zeit wftre, 
derartige Vexationen energisch zurückzuweisen, 
Vexationen, die ganz gewiss nur aus Unkennt- 
niss dér Sachlage und dér Vorscfiriften ent- 
stehen konnten.

Vermischtes.
Die billiger gewordene Londres-Z igarre . Meh- 

rcre hauptstádtische Tabak-Kleinverschleisser 
beabsichtigen an den Finanz-Minister eine Bitté 
zu richten. des Inhaltes, dass die ara 1. Juli 
d. J. billiger gewordcnen I .ondres-Zigarren von 
dem Tabak-Magaziné eingelöst, beziehungsweise 
ihnen dér Diflerenzbetrag von 12 Kronen pro 
10 ) Stiick rückerstattet werde.

Bekanntlich wurden diese Zigarren am 1. Juli 
dieses Jahres zu herabgesetzten Preisen im 
Zollamte ausverkauft. Das Finanz-Ministerium 
unterhess es merkwürdigerweise dies un Ver- 
ordnungsrvege zu thun, sondern behandelte die 
Angelegenheit ganz privatim . Obgleicfi nun das 
grosse Publikum dadurch von dicsen billiger 

, gewordenen Zigarren nichts erhielt und diesel
ben angeblich wegen des zu geringen Vor- 
rathes abgegeben wurden. kdnnte mán sich 
damit wohl zufrieden gébén, trotzdem wir dies 
fiir unzulassig halton; alléin, was nicht nur ein

Unrecht, sondern auch als eine Vexation an 
I Publikum und Verschleisser betrachtet werden 
l kann, ist dér Umstand, dass noch dennalen 
; dieselben Londres-Zigarren, die einigc bevorzugte 

Leute á 14 Kronen erhielten, im Verschleisse 
noch immer 26 Kronen kosién. Am  meisten ge- 
schadigt wird jedoch dadurch dér Trafikant, 
zuraal maii ihm die Zigarren zu diesem Preise 
kaum abkaufen dürfte. Ausserdem kann aber 
auch dem Staatsschatze in dem Falle ein 

, Schaden geschehen, wenn die Zigarren immer- 
hin gekauft werden sollten, da die Londres 
a 14 Heller leicht in den Verschleissorten als 
26 Heller Zigarren auftauchen konnten. Mán 
siefit, die Bitté dér Trafikanten ist nicht nur 
sehr gerecht, sondern auch sowolil für dem 
Staatsschatze, wie auch für Publikum und Ver
schleisser von Wichtigkeit. Doch ware dies 
auch nicht dér Fali, so begreifen wir gleiJi- 
wohl nicht, wie dér arme Trafikant dazu komnit, 
bei seinen 2— 300 Zigarren, die er am Láger 
hat, 24 — 36 Kronen, oder nach dem die Zigarren 
auch zu 14 Kronen nicht verkauft iveiden dür- 
fen, den ganzen lletrag zu veilieren. W ir glauben 
kaum, dass dér Finanz-Minister von dicsen 
Thatsachen Kcnntniss bcsitzt.

Die Z igarren  dér regierenden Fürsten. Die 
Zigarren dér regierenden Fürsten werden aus 
Havanna-Bliittern feinsten Aromás gedreht. 
Die Zigarren des deutschen Kaisers sind 17 

i cm. láng. In I Iavanna kostet eine * solche 
Zigarre 23 Cents. In derselben Fabrik werden 

I auch die Zigarren des Königs von England 
I íabrizirt und habén dieselben eine Lángé von 
! 22 cm , wahrond dérén Umfang in dér Mitte 
| 5 cm. im Durchmesser hat Die Arbeitci, 

welche die Zigarren dér Potentáton drehen, 
erhalten 25 Cents pro Stiick. Dieser Tagé 
machte dér Sekretár des Königs von England 
eine grüssere Bestellung in Havanna, wo üfiri- 
gens diese „majestatische Zigarren4* auch in 

I den Trafikén zu habén sind.
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