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A munkaszünetröl.
Éveken át kérelmeztük a vasárnapi 

munkaszünetet, éveken át küzköcltünk 
végette! Végre elnyertük eme annyira 
megérdemlett napját a nyugalomnak! 
Köszönet érette a Nagyméltóságos pénz- 
ügyminiszter urnák, a ki a rendeletet ki- 
bocsájtotta, valamint ama tisztviselő urak
nak, kik befolyásukat ez alkalommal 
érvényesítettek, hogy ez a valóban libe
rális, humánus rendelet eletbe lépett.

Eme rendeletet csak tudatlan, csak 
laikus emberek ócsárolhatják, bizonyítja 
ezt az a körülmény, hogy azok, kiket J 
illet, túlnyomóan a legnagyobb örömmel 
üdvözöltek. Csak ők tudják, hogy mit j 
jelent az reájuk nézve!

Annak következtében, hogy tisztán 
tudatlanságból, elégedetlenség is mutat
kozott a rendelet elleneben, szükséges
nek véltük, mivel a mi lapunk nem napon
ként jelenik meg, a ,,1’ester Llyod1' ha
sábjain véleményünket a nyilvánosságra 
hozni, mely úgy hiszszük, mind ama két
séget és elégedetlenséget eloszlatni hiva
tott, mely a szóban forgó rendelet ki- 
bocsájtásakor felhangzott.

Abban a hitben vagyunk, miszerint 
nem sokáig fog késni, hogy a tőzsde
tulajdonosok, eme fenti rendelet betar
tását, vagyis a vasárnapi munkaszünet 
törvényre emelését, a magyar kir. keres
kedelmi minisztériumtól is kérvényezni 
fogják.

A Nagymeltósagos pénzügyminiszter 
ur, eleget tett avval, hogy eme rende
letet minden korlátozás nélkül kibocsáj- 
totta és ha nem is intézték el a keres
kedelmi minisztériummal egyöntetűen,elég, 
hogy a kedvezményezés megtörtént, mert 
eme rendelet törvényre emelése, csak 
természetes követkézménye a kezdenie- . 
zésnek.

Erről szólott a ,,1’ester Llyod'1 hasáb
jain megjelent czikkünk es bízvást remél
jük, hogy mindenütt megértettek ben
nünket.

Ha tehát még mindig akadna az elé
gedetlenség soraiból szórványoson is csak 
megjegyzés a rendelet ellen; úgy az csak 
azt bizonyítaná, hogy nem értették meg 
Ó Nagyméltósága valóban nemes szán
dékát; vagy nem akarják megérteni, hogy 
(j Nagyméltósága mit ezélzott rende
letével.

Annál többet, mint a köreimet, melylyel 
hozzája fordultak teljesíteni, még a Ke
gyelmes Ur sem tehet. Ez pedig véle
ményünk szerint megtörtént, a mit O 
Nagyméltóságától a tözsdetulajdonosok 
kértek, azt teljesitette.

Ha azonban mégis akad tőzsdetulaj
donos, ki a rendelet daczára nyitva tartja 
üzletét, az már a kereskedelmi miniszter 
határozata alá tartozik s mint a hogy 
megjegyeztük, csak a kereskedelmi mi
niszter tudja a törvény betartására szorí
tani eme kereskedőket.

Miután a rendelet már életbe lepett, 
nyíltan megmondhatjuk, miszerint nagyon 
rosszul cselekszik a dohányelárusitók 
elegedetlen része, hogy nem akarják meg
érteni, a javukra szolgáló rendeletet, hogy 
máskép értelmezik azt, miként az értel
mezendő; végtére tekintettel kell lenni 
arra a körülményre is, miszerint az, ki 
hivatva van rendeleteket, törvényeket 
alkotni, nem tekinthet le minden egyesre, 
hanem kénytelen a különféle körülményre 
is tekintettel lenni.

Mit mondanának az elegedetlenek ak
kor, ha a rendelet szigorúan meghagyta 
volna a munkaszünetet, ha kimondották 
volna határozottan és meg is kívánták 
volna, hogy arra a félnapra be kell zárni 
üzleteiket? Jól tudjuk, hogy akkor ezer 
meg ezer szerencsétlennek mondotta 
volna magát, panaszkodtak volna, hogy 
megvonják tőlük, a keresetnek legjobb 
óráit, mert a vasárnap a bevételnek leg
jobb napja, hogy tönkre fognak menni, 
mert a miniszter kegyetlenszivü.

Lehet, hogy talán ez a körülmény is 
oka annak, miszerint a dohánytözsde-tu- 
lajdonosokat akaratukban nem korlátozták, 
lehetséges, hogy erre voltak tekintettel, 
a mikor nem tettek kötelezővé a vasár
napi munkaszünetet; mert nagy külömbség 
az, hogy a törvény megtiltja-e az üzletek 
nyitva tartását, vagy egy rendelet csak 
megengedi azok bezárását.

A mi a rendeletnek azt a részét illeti, 
hogy ünnepnapjaikon bármely vallásfele
kezethez tartozó bezárhatja üzletet, mond
hatjuk, hogy énnél tapintatosabb rende
letet alig léptettek életbe. —  Ha tekin
tetbe veszszük azt, hogy végtere mégis 
csak oly fogyasztási czikkröl van szó, 
melynek fogyasztása az állampénztárba 
számottevő összeget juttat, ha tekintetbe 
veszszük, hogy ennek csökkenése esetleg 
érezhető lenne, melyet nélkülöznie az j 
államháztartásnak nem szabad, úgy any- 
nyival inkább köszönet jár érte a pénz
ügyminiszter Ö Nagyméltóságának, a ki 
(tudva van, hogy különféle vallás feleke
zetitek számos ünnepnapja van), —  ren
deletével megengedi, hogy az államnak 
minden egyes polgára eleget tehet val
lási érzületének.

Valóban sohasem juthatott volna szeb
ben és világosabban érvényre, vallás
türelem, liberalizmus és igazságszeretet,

mint ebben a rendeletben, mely dicső- 
| ségére válik a pénzügyminiszter Ö Nagy- 
j méltóságának s becsületére a XIII. ügy- 
j osztálynak, mint a kire ez az ügy tartozik.

Csak rosszalásunkat fejezhetjük ki, 
ama tudatlan és kapezáskodni akaró 
sugalmazott ujságezikkek fölött, melye
ket több mint bizonyos, hogy egyes 
dohányelárusitók sugalmaztak.

Ezek az ügy érdemében igazán mit 
sem használnak, csak legfeljebb azt ered
ményezik, hogy hasonló alkalommal —  
ama tisztesseges elemnek, mely mégis 
csak zöme a dohányelárusitóknak, árta
nak és rossz fényt vett arra a hálaérzésre,

1 melylyel ez alkalommal tartoznak. —  Jól 
tudják ugyan illetékes helyen, hogy csak 
egyes emberek az elégedetlenek, hogy 
csak egyes emberekről van szó, kik 

J  krajezáros hírlapirodalomban — valóban 
nem mérvadó véleményüket akarják han
goztatni. kiknek valószínűleg csak örö- 

! met szerez gyenge agyuk termékét betübe- 
j szedve láthatni. A nagy többség, a zöme az 
J  elárusítóknak, azok, kik hivatásuknak buz

galommal élnek, méltányolni tudják, hogy 
a miniszter rég óhajtott kérésüket tel
jesitette és köszönettel adóznak érette.

Vegyesek.
Az első kerület nagytőzsdéje. Polatsek L. úr

a ki az I. kerület nagytőzsdejogát elnyerte 
úgylátszik azt meg is érdemli mert minden törek
vése, legalább mint azt az eddigi jelek mutatják, 
hogy eme nagytözsdét egy magasabb színvo
nalra emelje. Ez a nagytözsde nem a legjobb 
fogyasztó közönségnek örvend, mert úgyszólván 
ezek a főváros legkisebb dohánytőzsdéi a kik 
alig pár korona árán szerzik be szükségleteiket, 
annyival is inkább dicsérendő az a megelége
dettség, mely már most nyilvánul s csak igazolja 
a lent mondottakat. Gondoskodott Polatsek úr 
arról is, hogy az előkelő közönség is teljes 
mértékben kielégítést nyerhet, mórt minden fajta 
finom és legfinomabb különlegesség, szivarban do
hányban. cigarettában, raktárán van. Minthogy 
a pénzügyminisztérium uj építkezése folytán 
nagyobb élet fog lüktetni fent a várban, Polatsek 
úr, ha igy fogja folytatni, megkezdett működését, 
bizalommal nézhet a jövő elé.

Hazai gyártmány. Figyelmeztetjükbecses olvasó 
közönségünket, hogy ne engedjék magukat 
tévedésbe ejteni, oly ügynökök által, kik a 
„hazai ipar“ hangzatos ezégére alatt iparkodnak 
hatást gyakorolni; mert eme czikkek eredete 
nem mindig valódi és alig ered onnan a honnan 
azt a rája alkalmazott burkolat vagy csomag 
megjelöli.

A  minthogy értesülünk a Club papiros ide 
való képviselője czigaretta hüvely papírjait a 
külföldről beszerzett papirosból gyártja, és ezekeu
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különféle hangzatos név alatt hozza forgalomba. 
Már most, ha ez a tisztelt ur gyártmányát 
.hazai gyártmány“ név alatt árusitja, úgy ez 
bizony hamis dolog, mert a vevőt tévedésbe 
ejti, a vevő bizonyára azt hiszi, hogy oly papirost 
vásárol, mely hazai gyárból kerül forgalomba. 
Már pedig azt csak rafogással lehet „hazai 
gyártmánynak* mondani; mert csak nem lehet 
gyártásnak elnevezni azt, ha a papirost hüvely 
alakjába széjjel vágják. Hasonló joggal mondhatná 
az, aki Svédországból gyufát kap, és azt itt 
nálunk skatulyába rakja, hogy ez .hazai ipar4*. 
Hogy mily hiányosak a mi törvényeink ilyen 
hasonló fontos ügyekre vonatkozólag, azt csak 
akkor látjuk, ha azokat alaposan megvizsgáljuk. 
A z, ki egy czigarettát s z í v  abban a hitben, 
hogy annak a papirosa nálunk hazánkban készült, 
joggal panaszkodhatik, jóhiszemüleg annak rossz 
minősége felöl; pedig ő csak egy nálunk 
manipulált idegen származású papirosról mond 
véleményt.

Nézetünk szerint nagyon is kellene arra ügyelni, 
hogy az ki a .hazai gyártmány* neve alatt árut 
forgalomba hoz. és azt hirdetések révén kívánja 
minél ismertebbé tenni valóban itt hazunkban 
gyártja-e az ahhoz szükséges kellékeket; véle
ményünk szerint szigorúan kellene igazolásra 
kényszeríteni, az ilyen gyártmányok eredetét 
váljon valóban honi ipar-e az, váljon ezen a 
réven nem-e csak kihasználni akarják-e a vevő 
közönség hazafiságát. Végtére gyártmány alatt 
nem érthetjük azt a szerszámot, melylyel gyár
tunk, melylyel csak elvágjuk hüvely alakjába 
a papirost, hanem magáról a hüvelyről van szó. 
Németországban már rég meg lett tiltva a 
fent leirt eljárás, szigorúan ügyelnek reá és 
büntetik azt.

Nálunk ki sem törődik avval, ha bárki is hamis 
vitorla alatt evez, ha a .ha’/ai gyártmány* 
nevével visszaélést követnek is el, ha ily módon 
valódi gyártmányunkat elnyomják is.

A  midőn a kis tőzsde tulajdonosokat felkérjük, 
hogy minden .hazai gyártmány44 neve alatt 
forgalomba hozott árut vegyenek ily módon 
elbírálás alá, kérjük egyúttal a kerületi elöljáró
ságokat, hogy mondják ki miszerint magában 
a csomagolása felszerelése egy árunak, mint
hogy visszaélés történhetik, nem szerepelhet 
.hazai gyártmány* gyanánt.

39180 sz.
1902.

Ajánlat.
A  szombathelyi kir. pénzüg)igazgatóság ré

széről ezennel közhírré tétetik, hogy a felre on- 
dás folytán üresedésbe jött sárvári dohány- 
nagyáruda kezelésének betöltése czéljaból alul
irt m. kir. pénzügyigazgatóságnál 1902. évi 
október hó 20-án délelőtt 10 órakor Írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni Az 
írásbeli ajánlatok 1902. évi október hó 19-én 
déli 12 óráig a m. kir. pénzügyigazgatóság 
főnökénél közvetlenül, vagy posta utján nyúj
tandók be. Az ajánlat tárgyát csakis a dohány 
forgalom után járó tőzsdij fogja képezni.

A  jogosítvány elnyerésére annak lesz kilá
tása, ki erre alkalmasnak találtatik és a ki a 
százalékokban kifejezendő legkisebb tőzsdijt kö
veteli ; mindazonáltal az államkincstár fentartja 
magának azt a jogot, hogy a versenyzők közt í 

szabadon választhasson, miért is egyik ajánlat
tevő sem támaszthat igényt azért, meri olcsóbb 
ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohánynagyárus, ki egyszersmind 
a váltó és bélyeg űrlapok elárusitását is 1.5«/0 
tőzsdij mellett eszközölte, a nagyáruda keze- j 
lésééit (1 .3% ) egy egész háromtized százalék 
tőzsdijt élvezett.

A  dohánynagyáruda 1901. évi nyers fór ,

galma a hozzá utalt 128 dohány kisárus után 
195126 korona, fogyasztók részére kicsinybeni 
eladás utáni forgalma 2i324  korona

Az összes dohányanyag a győri dohánynagy
áruda raktárából lesz beszerzendő, még pedig 
oly kijelentéssel, hogy az anyagkészlet szál
lítására szolgáló tartályokat a vállalkozó a meg
állapított eladási árak megtérítése mellett kö • 
teles átvenni. A  nagyárus a nélkül, hogy neki 
az árulásra beszerzett dohánygyártmányok ősz- 
szegétől járó százalékos tözsdijon illetőleg a 
szállítási és egyéb kezelési kiadások levonása 
után fennmaradó tiszta jövedelmen kivül egyéb 
jövedelem biztosíttatnék köteles a dohánygyárt
mányok eladására vonatkozó szabályok 44. 
§-ában részletezett üzleti könyveket kifogás
talanul vezetni. Ugyanezért az államkincstár a 
nagyárudánál egyéb jövedelmet avagy a ver
senytárgyalás alapjául szolgáló forgalom vál
tozatlan íentartását nem biztosítja és e czimen 
avagy bármi más okból a kezelési dij emelé
sére irányuló kérelem feltétlenül el lóg utasit- 
tatni, nemkülönben bárminemű kárpótlási igé
nyek figyelmen kivül fognak hagyatni.

Köteles leend vállalkozó a dohánynagyáru- 
dában a fogyasztási viszonyoknak megfelelő 8 
napi tartalék készletet 7200 korona értékben 
beszerezni és folyton érintetlen teljességben fen- 
tartani. ezenkívül a napi szükségletet igényelte 
anyag készletet is beszerezni és raktáron tartani. 
A  dohánynagyáruda és az azzal kapcsolatos kis 
tőzsde Sárvárott tökéletes száraz bolti és raktári 
helyiségben személyesen kezelendő. A  pályázók 
kötelesek bánatpénz fejében fent kijelölt csonkit- 
hatatlan dohány készlet érték összegének meg
felelő 10°/0*ot azaz (720 koronát) hétszázhusz 
koronát a szombathelyi kir. adóhivatalnál kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban, 
melyek azonban 2 0 ", levonása melletti értékben 
fogadtatnak el, a pénzügyi letétbe helyezni, az 
arról szóló eredeti nyugtát 1902. évi október 
hó 19-én déli 10 óráig benyújtandó, s 1 kor. 
bélyeggel ellátott, lepecsételt és sajátkezüleg 
aláirt ajánlatokhoz mellékelni. A z ajánlat a 
következő czim alatt nyújtandó be: .Ajánlat a 
Sárváron megüresedett dohánynagyáruda keze
lésének elnyerése iránt.44

A z ajánlatba a követelésbe vett kezelési 
dij (%> százalékban számmal és betűvel tisztán 
k írandó és az ajánlathoz egyúttal a magyar 
állampolgárságot, nagykorúságot igazoló ható
ságilag kiállított erkölcsi és vagyoni bizonyítvány 
csatolandó. Olyan ajánlatok, melyek ezen rendel
kezéseknek meg nem felelnek, avagy más pályá
zónak ajánlatára hivatkoznak, valamint azok is, 
melyek határozatlanul szerkesztvék. úgyszintén 

az elkésve beadottak, nemkülömben az utóajánla
tok figyelembe vétetni nem fognak.

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
a kik a polgári törvények szerint terhes szerződés 
kötésre nem képesek továbbá azok kik valamely 
bűntény, csempészet vagy másnemű jövedéki 
kihágás miatt jogérvényesen elítéltettek, vagy 
azok, kik a in. kir. pénzügyigazgatóság által 
egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak talál
tatnak. Nemkülönben kizárvák a versenyzés 
alól azok is, kik nem laknak állandóan Sárváron.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika a 
dohánynagyáruda átadása után jutna a kir. 
pénzügyigazgatóság tudomására, az eladási enge- 
d ély azonnal be fog vonatni.

A  pályázók bánatpénze, minthogy az ajánlatok 
a m. kir. pénzügyminisztériumhoz terjesztendők 
fel határozat hozatalra, csakik a határozatnak 
leérkezése után fog az illetőknek kiutaltatni, 
illetve az elfogadott ajánlattevő bánatpénze a 
csonkithatlan készlet beszerzéséig visszatartatni. 
Ila azonban a vállalkozó a dohánynagyárudát 
az átvételre kitűzött határnapon át nem veszi,

vagy később ajánlatától visszalépne, bánatpénzét 
elveszti és az áruda kezelésének czéljából újabb 
pályázat fog nyittatni. Kgyben a dohány- 
gyártmányok eladására s az áruda felmondására 
vonatkozó és ezen kir. pénzügyigazgatóságnál 
megtekinthető szabályok mérvadók. Szombat
helyen, 1902. évi szeptember hó 24-én.

M. ki.-. pénzügyigazgatóság.

4 577f>.
15)02.

Ajánlati hirdetmény.
A  pécsi m. ki?-, pénzügyigazgatóság ezennel 

közhírré teszi, hogy Naiszló nagy községben a 
folyó évi szeptember hó 13 án csőd következ
tében megürült dohánynagyáruda betöltése 
czéljából ezen kir. pénzügyigazgatóságnál 1902. 
évi október hó 20-án d. e 10 órakor Írásbeli 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az eddigi vállalkozó a dohánynagyáruda ke
zeléséért 1*8".-a . bélyeg és váltóiMapok után 
pedig 11 -nyi eladási díjban részev.ittetott; a 
nagyáiuda 1901. évi forgalma 71151 koronát 
tesz ki, melyből a hozzáutalt kistözsdékre 04102  
korona a saját üzletbeni kisáruda 0859 korona 
és a mérsékelt á-u pipadohányra 130 korona 
esik, a belyegjegy* k és váltóürlapok eladásánál 
2949 korona 95 fillér forgalmat ért el.

A  dohányanyag-, bélyeg- és váltó űrlapok 
beszerzése a 30*98 kilométer távolságra eső 
pécsi kir. dohány- és bélyegáru raktárból esz- 
közlendó.

Egyben kijclentetik. hogy a fennálló szabályok 
értelmében az üres tartályok beváltása meg
szűnt és a nagyárus köteles ezen tartályokat 
a m kir. kincstári dohányáru raktárból tulaj
donába átvenni.

A  vállalkozó köteles a tartásra neki elÖsza- 
bott minden egyes dohanynemből a pénzügyi 
hatóság által nemenkint meghatározandó, jelen 
esetben 8 napi forgalomnak megfelelő 1.000 
korona értékii dohányanyagot csonkitatlan kész
letben állandóan raktáron táitani; a nagy- és 
kisarudát Naiszló nagyközségben élénk forgalmú 
helyen, száraz és alkalmas bolti és raktári helyi
ségben elkülönítve más üzlettől kezelni és azt 
személyesen vezetni, a fennálló szabályokban 
megjelölt könyveket pontosan vezetni.

A  kincstár a vállalkozónak meghatározott 
jövedelmet nem biztosit, miért is az eladási dij 
lelemclése iránti későbbi kérvények tekintetbe 
nem vétetnek sem pedig esetleges kárpótlási 
igények nem támaszthatók.

A  pályázók tartoznak egy koronás bélyeggel 
és a fent kijelölt megcsonkíthatta!) 2000 korona 
értékű készlet anyag összegének megfelelő 
1 0 ".-kos azaz 200 korona bánatpénzzel, vagy 
ezen összegnek valamely m. kir adóhivatali 
pénztárnál való letételét igazoló nyugtával ellá
tott Írásbeli zárt ajánlatokat legkésőbb folyó évi 
október hó 20-án, d. e. 9 óráig a pénzügy- 
igazgatóság főnökénél benyújtani.

Az ajánlathoz csatolandó még az állampol
gárságot, valamint az erkölcsi magaviselet, 
vagyoni állapot és a nagykorúságot igazoló 
bizonyítványok is.

A  kitűzött határidő után beadott, vagy a 
fenti kellékekkel el nem látott, vagy határozat
lanul szóló, vagy távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A  kik szerződés kötésre nem képesek, vagy 
csőd alatt voltak, a kik jövedéki kihágás miatt 
elítéltettek, vagy az állam egyedarusági tár
gyak volt eladói, ha ily üzlettől már elmoz.dit- 
tattak, a versenyzésből kizárvák. A  vállalkozó 
köteles a dohánynagyárudát 1902. évi novem
ber hó 1-től átvenni, ellenkező esetben a b'iiat- 
pénze elvesztése mellett veszélyre és kárára uj 
versenytárgyalás fog tartatni, a vállalkozó bá
natpénze a rendes készlet beszerzéséig vissza- 
tartatik, a többi pályázóknak a tárgyalás befe
jezése után visszaadatik

Bővebb felvilágosítást a pénzügyigazgatóság 
kerületében levő biztosok és szakaszok adnak.

Végre megjegyeztetik, hogy az alulírott pénz- 
ügyigaz.gatóság fenntartja magának azon jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választ
hasson, miért is az ajánlattevő nem támaszthat 
igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el nem 
fogadtatott.

Pécsett, 1902. szeptember 28-án.

M. k ir. pénzügyigazgatóság.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHL.EISSER UNGARNS),

IN HALT* Die Sonntageruhe. — Vermischtes.

Die Sonntagsruhe.
Nach jahrelangem Ringen um die so 

sehr berechtigte Iiitte einen halben Tag 
in dér Woche zu feiern, ist sie endlich 
bewilligt worden und wir fühlen uns ver- 
anlasst, in erster Reihe Sr. Excellenz 
dem Herrn Finanz-Minister, wie auch 
all jenen Herrn Beamten, welche dessen 
Entschluss beeinflusst habén, Dank zu 
sagen, für jene von ernstem Liberalismus 
und Humanismus zeugende That, die 
nur von Unverstiindigen bcmangelt und 
von Laien bekrittelt werden kann.

In I4'o)ge dér, eben aus Unkenntnis 
dér Sachlage entstandenen Unzufrieden- 
heit mit dieser Verordnung, habén wir 
es für nothwendig gehalten, da unser 
Blatt nicht taglich erscheint, im ,,Pester 
Lloyd“  einen Artikel zu veröffentlichen, 
dér all jene Bedenken zu zerstreuen ge- 
eignet ist, welche gégén die in Rede 
stehende Verordnung erhoben werden. 
Wir sind námlich des Glaubens, dass es 
gar nicht lángé dauern wircl und die 
Einhaltung des Gesetzes liber die Sonn- , 
tagsruhe wird auch vöm k. u. Handels- ! 
minister von den Trafikanten verlangt 
werden. Wenn diess diesmal bei Aus- 
gabe dér Verordnung nicht gleichzeitig 
im Einvernehmen des Handelsministers 
geschehen ist, so glauben wir, dass Sr. 
Excelenz dér Herr Finanz-Minister die 
Anwendung des Gesetzes liber die Sonn
tagsruhe als selbstverstandlich voraus- 
setzt und er daher vollstiindig genug ge- 
than hat, wenn cr die Schliessung dér 
Geschafte an Sonntag-Nachmit.tagen ohne 
Einschriinkung gestattet.

Das war auch dér Sinn unseres im 
,,Pester Lloyd“  veröffentlichten Artikels 
und wir glauben zuversichtlich, dass wir 
allenthalben verstanden wurden. Wenn ' 
daher die stets Unzufriedenen noch im- 
mcr dicsen hohen Erlass bekritteln, so 
zeigt uns das nur, dass mán die edlen i 
Absichten des Finanz-Ministers nicht ver- I 
steht, oder nicht verstehen will. Mehr, als 
eine Bitté voll und ganz bewilligen. ver- 
mag auch dér Finanz-Minister nicht und j 
diess ist unseres Erachtens nach auch 
geschehen. Ob es Tabak-Verschleisser 
gibt, welche trotz dér Verordnung die 
sehr deutlich lautet, ihr Geschaft durch- 
aus offen haltén wollen, darüber kann j 
nur dér Handels-Minister entscheiden und j 
wie gesagt, er dlirfte auch hier dem 
Gesetze den erforderlichen Respekt ver- 
schaffen.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir aber 
daran erinnern, dass es nicht gut gethan ! 
heisst, wenn die Tabak-Verschleisser, I 
solche, ihrem Wohle dienende Verord- 
nungen anders deuten, als sie lauten und 
dass mán schliesslich auch darauf Be- 
dacht habén muss, dass Diejenigen, 
welche Gesetze und Verordnungen schaf- 
fen, verschiedene Umstande in Betracht 
ziehen müssen, die dabei in Frage kom- 
mcn. Nachdem die bezügliche Verord

nung in Kraft getreten ist, können wir 
es ja sagen und offen sprcchen. Was 
würden zum Beispiel die stets unzufrie
denen Elemente dazu sagen, wenn die 
Verordnung die Sperrung dér Geschafte 
streng verordnen und verlangen würde? 
Tausende Ungliickliche würde es gébén, 
die laut darüber klagen würden, dass 
dér Sonntag ihr Haupteinnahmstag sei 
und dass sie nunmehr zu Grunde gehen 
müssten, wegen dér Hartherzigkeit des 
Ministers. Vielleicht hat auch dieser Um* 
stand mitgewirkt, dass dér Erlass, dér 
Freiheit des Trafikanten keine Schranken 
auferlegt, zumal es namlich ganz etwas 
Anderes ist, wenn das Gesetz das Offen- 
halten dér Geschafte verbietet, als die 
Verordnung, welche das Schliessen der- 
selben gestattet.

Was das Schliesen dér Geschafte an 
Feiertagen jeglicher Konfession anbeL ngt, 
so hat es bisher noch niemals eine tole- 
rantere, liberalere Verordnung gegeben, 
als Diejenige, welche jeder Konfession 
gestattet an den Hauptfeiertagen ihr Ge
schaft zu schliessen.

Wenn mán annimmt, dass es gar viele 
Feiertage im Jahr gibt, welche die Kon- 
fessionen stets an anderen Tagén feiern, 
wenn maii in Rechnung zieht, dass es 
sich schliesslich denn doch um einen 
Verkaufsartikel handelt, von dessen Con- 
sum dér Staatskasse grosse Summen, 
die nicht entbehrt werden können, zuflie- 
ssen, so muss dem Minister dér allseitige 
Dank dafür gezollt werden, dass er jedes 
rtTgiöí e Gefühl achtet und keinem Bür- 

ger dieses Landes, Gewissensskruppel 
verursachen will.

Wahrlich. die konfessionelle Duldsam- 
keit, dér Liberalismus und Gerechtigkeits- 
liebe, können niemals schöner und klarer 
zum Ausdruck kommen, wie in dicsem 
Erlasse, dér sowohl Sr. Excellenz dem 
Herrn Finanz-Minister, wie dér Sektion 
XIII, zu dérén Kompetenz diese Ange- 
legcnheil gehört, zűr Éhre gereicht!

Und darum missbilligen wir, die von 
Unkenntniss dér Sachlage, von Böswillig- 
keit oder Krakehlsucht inszinirten Zei- 
tungsartikel, welche einzelne Verschlei
sser zu Verfassern habén und die dér 
Angelegenheit gar nichts nützen, wohl 
aber den Verschleissern insoferne scha- 
den können, als bei áhnlichen An assen 
die Undankbarkeit des Verschleisser- 
standes gar nicht aufmunternd wirken 
könnte.

Mán weiss es massgebenden Ortes 
allerdings recht gut, dass nur einzelne 
Leute es sind, die in dér Einkreuzer- 
Zeitungsliteratur ihre unmassgeblichen 
Meinungen niederlegen, Leute denen es 
Vergnügen macht ihr Geistesprodukt ge- 
druckt iesen zu können. Die grosse 
Mehrheit dér Verschleisser, Diejenigen 
welche ihrem Berufe in Wirklichkeit und 
mit Eifer obliegen, wissen dem Minister 
aufrichtigen Dank dafür, dass er ihrem 
langgehegten Wunsche entsprochen hat.

Vermischtes.
Die Grosstraf k dps I Bezirkes. Herr L. Po- 

latsek, dem die Lizenz dér Grosstrafik im 1. 
Bezirke erlheilt würde. scheint das Bestreben 
zu babén, sein Etablissement in einer würdi- 
gen, dem modernen Geschmacke Rechnung 
tragenden Weise zu leiten. Obgleich die Füh- 
rung dér Grosstrafik. zu welcher die kleinsten 
Tabakverschleisser dér Hauptstadt angewie- 
sen sind. jene kleitien Leute, die íur ein Paar 
Kronen eine P'assung machen, im Verhaltnis zu 
dem geringen Gesammtconsum grosse Schwie- 
rigkeiten vcrursacht, ist gleichwohl trotz des 
kurzen Bestandcs des Gescháftes, Alles zufrie- 
dengestellt. Aber auch die vielen Sortén Spe- 
zialitaten Zigarren, Zigaretten und Tabake, die 
namentlich in dér Festung das vornehme Pa- 
blikum wünscht, ist complett am Láger. Wenn 
Herr P latsek in dieser Weise fortfahren wird 
sein Geschaft zu íühren, dann kann er diese 
Verschleissstelle ?u einer sehr bedeutendsten 
heranwachsen sehen. umsomehr, als mit dem 
Ausbau des neuen Finanz-Ministerialgebáudes 
für die P'estung ein neues. reges Leben be- 
ginnt, das sich auch für das Geschaft wohl- 
thuend erweisen dürfte.

Vaferlándísches Erzeupris W ir machen un- 
seren geschátzten Leserkreis darauf aufmerk- 
sam. dass sie sich von solchen Agenten, welche 
mit dem Schlagworte , Hazai ipar ‘ ihre Arii
kéin abzusetzen suchen, keineswegs irreführen 
lassen sollen, nachdem die Provenienz eines 
Artikels sich nicht nach jenem Orte richtet, 
wo er geschnitten verpackt. oder adjustirt wird. 
W ie wir vernehmen, erzeugt dér hiesige Ver- 
treter des Club-Papieres, I lülsen und verschnei- 
det das aus dem Auslande bezogene Papier zu 
Zigarettenpapieren die er unter verschiedenen 
Namen in Vertrieb setzt. W enn nun dieser I íerr 
sein Zigarettenpapier für vaterlándisches Er- 
zeugnis ausgibt, so ist das falsch, nachdem dér 
Káufer vermeint, er habé es mit einem Papier 
zu thun, das aus einer ungarischen Fabrik stammt. 
Das ist aber nicht dér P'all und das Zerschnei- 
den des Papieres oder die Anfertigung dér 
Hülse kann doch unmüglich als eine P'abrika- 
tion auígeíasst werden. Mit demselbcn Rechte 
könnte Derjenige, dér zum Beispiel fertige 
Zündhölzer aus Schweden bezieht und sie hier 
in Schachteln fullt, von seinem Fabrikate sagen, 
es ware heimisches. W ie mangelhaft unsere 
Gesetze über erlei wichtige Dinge lauten, er- 
sieht mán erst dann wenn mán dieselben ge- 
nau untersucht. Derjenige welcher eine Ziga- 
rette raucht und vermeint ein in Ungarn er- 
zeugtes Papier zu rauchen. dürfte dann bona 
íides über die schlechte Qualitát unserer Er- 
zeugnisse klagen, indess raucht er ein aus dér 
Frenide bezogenes Papier, das hier nur in so 
und soviele Theile zerschnitten wurde. Unseres 
Erachtens nach roüsste Jeder, dér ein Vater- 
liindisches Fabrikat annonziit uud anempfiehlt 
aunh dazu verhalten werden, nachzuweisen, ob 
dér Hauptbestandtheil des Artikels auch hier 
erz jugt wird. Denn nicht das Schneidmesser 
welches die Rohwaare zerschneidet, bildet das 
Fabrikat, sondern jene Waare, von dérén Con- 
sum die Rede ist. In Deutschland ist das langst 
verboten worden und wird streng bestraft. Hier 
kümmert sich kein Mensch darum, wenn mán 
mit dem Schlagworte „Vaterliindisches P'abrle 
kat“ einen Artikel forcirt, dér ein solches nicht 
ist Indem wir die Kleinverschleisser aufmerk- 
sam machen, jeden für ,,Vaterlandisches Fabri
kál* ausgegebenen Artikel nach dieser Rich- 
tung Ilin zu priifen, müchten wir auch die Be- 
zirksvorstehungen ersucht habén, es auszuspre- 
chen, dass das Verpacken oder Adjustiren einer 
W aare, nicht P’abrikat genannt werden kann, 
daher ein arger Missbrauch ist.
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A Világ
legisnjerfebb és leg
régibb gyártmányai
Minden kis- és nagytözs- 
dóben, valamint nagyke

reskedésekben kapható.

Álfestes,
reoorpmirfes fabrikaf 

d é r  V e i t !
Zu habén in allén Kleln- 

und Grosstrafiken und 
- Grosshandlungen.
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P O d A T Z I  TLr. és T Á R S A
G3. klr. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

i}ínl]ák lagjobb minfiságiieknak elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k é n o * - ,  mint különösen ■ a io n - g y u f á jo k a t .
S gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M illennium -gyufa ,
M agyar koron a-sréd gyufa , '
M agyar honvéd-szobor-gyufa ,
K rokod il-gyu fa  és
M agyar Im perial-gyu fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
R ips-gyu fa  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 . ,  K o i n b a c l i - u t c z a  8 . s z .
miatt van raktárunk. POJATZI FL. 0S TÁRSA “££££?££*

DEUTSCH LANDSBERGBEN (G raz m ellett).
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F E L T Ű N Ő  Ú JD O N SÁG .

Delice
M inden hirdetés felesle

ges, a d oh án yzó egyszer 

veszi és többé m ást nem  
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