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T A R T A L O M  : A vasárnapi munkaszünetről. —  Egyről-mósról. —  Vegyes hírek. — Árlejlési hirdetmény.

A vasárnapi munkaszünetről.
Nincs kelleinellt'iu‘ l)l) valami, miül 

cuy elintó/.cll ügyről pro cs eoul.ru be
szélni, miután az igv is, ugy is el van 
intézve. Mégis pl. a vasárnapi munka- 
szünel kérdése, melyet a miniszhuium 
már megoldottnak vél, még mindig v i
tatkozás, megbeszélés tárgyúi képezi.

liz az oka annak, liogy még min
dig kényszerülve vagyunk e tárgyról 
beszélni.

A vasárnapi munkasziinelel be
hozták, minden dohányárus vasárnap 
délután becsukhatja, vagy nyitva tart
hatja üzletét, amint éppen jól esik. Van 
ennél liberálisabb, korrektebb rende
let? Sok dohányárus azt mondja, hogy 
van. llgy találják, hogy a pénzügymi
niszter kényszeritsen minden árust 
arra, hogy üzletét vasárnap zárva 
tartsa. Vájjon miért? Nos, bál egysze
rűen azért, mert nem nézhetik azt, 
hogy a szomszédos árus sétál, amikor 
ők késő estig dolgoznak. Az árusokat, 
kényszeríteni kell arra, hogy vasárnap 
sétáljanak. I'.z azonban a lürelmellen 
ség netovábbja.

A liiig meg volt tiltva a zárás, egy 
csomó asszony, fiatal lány volt, akik 
egészségüket tönk retet lék, mert nem 
volt egy pár órájuk a bélen, melyen 
szabadok lellek volna s sétálhattak 
volna. Kveken át küzdöttünk azért, 
hogy a dohányárusoknak a bét befeje
zésével néhány óra szabad idejük le 
gyen. Őszintén megvallva, mi is azért 
küzdöttünk, hogy a vasárnapi munka- 
szünet ne legyen kötelező, hanem min
denki szabad akaratától függjön az, 
hogy üzletét nyitva tartsa, vagy be
csukja.

Mi azért ajánlottuk eme megoldási 
módozatot, mert éppen azon dohány 
árusok, akik tisztán üzletükből élnek, 
minden garasra rá lévén szorulva, 
előreláthatólag nyitva tartják üzletü
ket. Szükségük van minden garasra 
épp ugy, mint a friss levegőre, sül va
lószínű, hogy a legtöbbje meg sem él
hetne, ha vasárnap délután be kellene 
zárnia üzletéi. Kgv szempont megilélé 
sénél fő az, hogy tekintetbe vegyük a 
mások érdekeit is, nemcsak a ma
gunkét. Hisz valószínű, hogy ha a 
munkaszüncl kötelezővé lélelnék, a 
dohányosok szivar- és czigaretta-szük- 
ségleteikel már délelölt beszereznék, 
csak az a kérdés, hogy hol ? S ezen 
pontnál léved a legtöbb dohányárus. 
Mert feltéve*, hogy a vasárnap délután 
sétálók nagy része már délelőtt sze

rezné be ebbeli szükségleteit, mi tör
ténnék azon árusokkal, kik az An 
drássy-uton, Kerepesi-uton, a köruta
kon, vagy Hilda forgalmasabb illáin 
vannak? S mit csináljanak ama nyári 
dohányárusok nagyrésze, kiknek egyet
len forgalmasabb napja a vasárnap, s 
annak is. a legjobb része, a délután. 
Kzeken nem lenne segítve, ha a publi
kum minden zsebe leli is volna tömve 
vasárnap délután szivarral. Az. árusok 
egy része, akik a kötelező munkaszii- 
nelel akarják, persze már délelőtt meg
csinálják üzletükéi, inig a másik, na
gyobb rész, akiknek üzletmenete a sé
tálóktól függ, bámulhatnák szerencsés 
kollégáikat. Hogy ez mit jelentene, 
könnyű elgondolni, ha tekintetbe vesz- 
sziik, hogy vasárnap délután átlag az 
árusok löt) 200 koronái vesznek be, 
vasárnap pedig van egy évben 52, ez 
lehal H 10.000 korona kevesebb jö
vedelmet jelentene. Lemondhat a do
hányárus erről a jövedelemről? Meg
engedheti-e magának azt a luxust, hogy 

, vasárnap délután sétáljon? Látjuk, 
hogy vasárnap délután csak azok az 
árusok kívánják a kötelező munkaszü
netel, kiknek ugy sincs ekkor semmi 
dolguk, s almi a vasárnap délután szép 

| pár forintot jeleni, ott nyitva is van 
mindig. Mi magunk is a presszóéi egy 
nemének tartanok, ha behoznák a kő 
telező munkaszünetet s kényszerítené
nek minden árust arra, hogy üzletéi 
zárva tartsa. Hisz nem' is kívánhatja 
senki, hogy egy darab kenyérrel ke
vesebb jusson rá. azért, meri a másik 
társa egy bizonyos időben sétálni akar. 
Ila valakinek szüksége van a pihenésre, 
pihenjen, még ki is rándulhnl, de ne 
kényszeritsen azért másokat is arra, 
hogy azok is sétáljanak, amikor nekik 
arra sem kedvük, sem pedig idejük 
nincsen.

Mécsben például már rég barczol- 
nak a dohányárusok azért, hogy vasár
nap délután üzletüket nyitva larthas- 

I sáli, a személyzet természetszerűleg 
azért küzd, hogy zárva maradjon az 
üzlet. Ili isméi küzdést látunk érdé 
kékért, nem pedig a jogért. Ami jól 
esik az egyiknek, az esetleg fájllal a 
másiknak. Mécsben az árusok felváltva 
nyitva tart halnak, s ezl azért engeilé 
Ivczlék, hogy megfeleljenek lehetőleg 
minden követelménynek, mi azonban 
mindazonáltal sokkal czélilányosahó
nak barijuk a nálunk dívó fakultatív 
nmnkaszünelel. Az árus kénye-kedvére 
van bízva, hogy vasárnap délutánját 
friss, ózondus légben, vagy a poros

trafikban töltheti. Senkiscm zavarja, 
teheti, amint akarja. Nem hiszsziik, 
hogy van józanul gondolkodó ember, 
aki azért panaszkodnék, hogy szabad
ságol élvezhet.

A tavasz közeledtével mindenki a 
szabadba vágyódik, s tanácsolhatjuk 
is minden dohányárusnak, hogy ha 
csak teheti, zárja be üzletét vasárnap 
délután.

A legtöbben azért nem tartják üz
leteiket csukva, mert a szomszédja sem 
zár. Tegye mindenki azt, ami jól esik, 
tekintet nélkül arra, hogy mások mit 
tesznek. .Mindenütt van ok a zárásra, 
avagy nyitva tartásra. Mi leginkább 
óhajtanók, hogy minden dohányárus 
legalább a bét, egy napján szabad le
gyen. Igen könnyen keresztül is vihető 
a dolog, mert, ha a jelentékenyebb áru
sok üzletüket bezárják, a többiek bizo
nyára utánuk mennek. Akinél azonban 
életkérdés, hogy vasárnap délután 
nyitva tartsa üzletét, kiknek ez a fő- 
napjuk, annak engedjék meg az árusok, 
hogy üzletüket nyitva tarthassák,mert 
hisz az illetők nem saját, mulattatá- 
sukra tartják nyitva árudájukat.

Egyröl-másról.
Lapunk más részén liirt adtunk egy tény

ről, melyre vonatkozólag igen sok szóbeli és 
írásbeli panaszt kaptunk, s ez a hölgy -czigaret- 
ták forgalmának csökkenése.

Ha a dohányjövedék bármely érdekelt sze
mélyiségével beszéltem s véletlenül cigaret
táinkra terelődött a beszéd, igen gyakran kény
telen voltam egy s más hibát felfedni s szaná
lását kérni, azonban a beszéd vége mindig az 
volt: De, uram, mit szól ön a «hölgy»-czigarct-
táinkhoz! S nekem be kellett látnom, hogy ez 
hatalmas érv, olyan, amely számokkal igazolja 
önmagát. Az ország egész czigaretta-fogyasztá- 
sának egy tetemes részét ez. a czigaretta-faj ké
pezte. S miért? A felelet igen egyszerű: jó do
hányból készült, elég olcsó áru ezigaretta, mely 
legjobban megfelel a közönség Ízlésének.

Most pedig az ország minden részéről káli
juk a hirt, hogy a hölgy»-czigarctta forgalma 
csökken. Nos, hát itt valami bajnak kell lenni. 
Vizsgáljuk csak! Az ára ugyanaz maradt, ami 
volt, a gyárak ugyanazon vezetőkkel, munkások
kal szintén nem változtak, már most csak az 
anyag kérdése van hátra. Az anyag minősége 
természetszerűleg változhatik, de abban a pilla
natban, amikor annyira rosszabbodik, hogy a 
publikum ezt egyértclimileg észreveszi, akkor baj 
van !

A hölgy -cz.'garettához bizonyos meghatáro
zott dohánykeveréket vesznek, amely keverék ter
mészetszerűleg a monopólium üzleti titka. Fiz a 
keverék eddig hosszú időn át ugyanaz maradt, 
itt tehát nem rejlik a hiba, de ugy látszik a 
keverékhez használt dohány minősége nem jó, 
ez már aztán baj. Körülbelül minden dohány
fajtának van olcsóbb, azaz rosszabb és drá
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gább, azaz jobb minősége, a «hölgy >>-czigaretták- 
hoz tehát, azt képzelvén, hogy az ugy is fogy, 
olcsóbb, azaz rosszabb minőséget használnak. Ez 
a logikai tétel aztán egyszerre megboszulta ma
gát, a hölgy fogyasztása csökken. Lassan, ará
nyosan, de biztosan!

Ha már most az olcsóbb minőséget felhasz
nálták a hölgy -nél, mi történik a drágább, azaz 
jobb minőséggel? A felelet után kutató elég ter
mészetes és észszerű választ nyerhet, ha látja 
azt a lázat és a monopóliumot megerőltető mun
kát, melyet a czigarettáink kivitele érdekében ki- 
fe.'t. Igazán dicséretreméltó, hogy dohányárusaink
nak külföldön piaczot akarnak teremteni, de te
kintve a viszonyokat, eszünkbe jut ama régi mon
dás, hogy: sokat akar a szarka, stb.

Mert ez a mondás jelen helyzetre feltűnően 
illik. A dohányjövedék ugyanis szerződést köt 
egy részvénytársasággal ez garetták külföldre való 
szállítására és nincs elég czigaretta-gyára a 
belföldi áruk elkészítésére sem, igv tehát nem 
győzi a munkát. A részvénytársaság pedig nem 
tud elegendő piaczot teremteni a mi amúgy is 
nehezen előállítható czigarettáinknak. Hát akkor 
miért mindez? Mirevaló ez az erőlködés?

A külföldi exportra szánt czigaretták anyaga, 
kiállítása mintaszerű, s ha ezt az anyagot és 
munkaerőt felhasználnák a belföld: gyártásra,
milyen lenne az eredmény? Meggyőződésem, hogy 
a jobb anyagot ezekhez az exportárukhoz hasz
nálják fel, s igv megrövidítik a belföldet, ha
szon pedig az egész vonalon mindebből édes
kevés van, miután a külföldön a mi gyártmá
nyainkat nem igen kedvelik.

Helyes dolog, hogy magyar dohányból ké
szült czigarettáinkat kiviszik, de a külföldi jobb 
minőségű dohányokat csak használják fel a mi 
cziga rettáinkhoz.

Sokkal nagyobb örömmel konstatáljuk azt a 
tényt, melyet szintén jelentettek nekünk, hogy 
t. i. a szomolnoki dohánygyár ötös kuba (E) szi
varjai minden tekintetben mintaszerűek. A do
hányárusok alig győzik a sok megrendelést. A 
szivarok alakja, színe, minősége teljesen kielégítő.

I I .  N .

Vegyes hírek.
A  hölgy-czigaretták  forga lm ának  

csökkenése. Tiz év óta a legkeresettebb czi- 
garetta-faj a hölgy , s mindenki azon a véle
ményen volt, hogy a legjobb czigarettája a mo
nopóliumnak. Most egyszerre mindenfelől tudó
sítanak bennünket, hogy minőségük rosszabb 
lett, minek egyenes következménye az, hogy 
forgalmuk csökken.

Érdekes volna megtudni, vájjon tényleg a 
gyártásban rejlik-e a hiba, vagy pedig a publi
kum pillanatnyi szeszélye okozta-e ezen forga
lomcsökkenést. Természetes, ezt nehéz konsta
tálni, mert egy csomó ember nézete egyszerre 
megváltozhatik, de az egész publikumé, ez már 
meggondolandó. I la a hölgy forgalmi csökke
nése csak bizonyos vidékeken volna észlelhető, 
érthető volna, de az egész országban észlelhető 
ez, s ennek oka csak valamely dohányfajta rosz- 
szaságában rejlik, melyet a hölgy -hez felhasz
náltak.

A < hölgy -szivarka csökkenése a herczego- 
vina forgalma növekedését vonta maga után. 
Ebből viszont az következnék, hogy a herczego- 
vina» most jobb minőségű, ez azonban nem bi
zonyos, mert ez lehet természetes következménye 
annak is, hogy a hölgy»-et, mely ugyanoly áru, 
kevésbé veszik.

Bármint is legyen azonban a dolog, a 
<hölgy»-czigaretta dicsősége Ictünőfélbcn van, 
mert ha egy czigaretta-faj forgalma alábbszáll, 
az aztán rohamosan csökken. A dohányjövedék
nek pedig érdekében áll, hogy ezen forgalom- 
csökkenés okát kikutassa. Proponáljuk tehát, 
hogy a hölgy -czigaretta dohánykeverékét vál
toztassák meg és hozzák azonnal forgalomba, 
hogy megtudjuk, vájjon nem-e csak a publikum 
szeszélyével van dolgunk?

S zu ltá n -c z ig a re ttá k . A szultán-czigarct- 
t;ik, melyek legközelebb ötösével csomagolva je
lennek meg a dohány-árudákban, valószínűleg 
igen sok bajt fognak okozni a dohányraktárak- 
ban és dohánv-nagyárudákban, mert az áru ki
szolgáltatásánál a csomagok megszámolása sok 
időt és fáradságot fog igénybe venni. Ha már 
semmiképen sem kerülhető ki ez az ötös cso
magolás. ugy húsz ilyen csomagot kell egy pa

pírba tenni, vagy spárgával összekötni; nagyon 
sok ugy a dohányraktárakban, mint pedig a do- 
hány-nagyárudákban a dolog, igv tehát majdnem 
lehetetlen, hogy ezekkel a kis csomagokkal ne 
történnék valami. Kérjük a dohányjövedék köz
ponti igazgatóságát, venné ezt figyelembe!

A m erika i  gyorsaság. Kábelen kaptuk 
az alábbi érdekes hirt: New-Yorkban, ahol
tudvalevőleg az összes dohánygyárak a trust-höz 
tartoznak, a Broadway és V. Ave. sarkán van 
az United (ugar. Stores Co., vagyis a trust üz
lethelyisége. Az üzlet maga a lehető legóriásibb 
arányú. A 23 emelet magas ház (> emeletét és 
teljes földszintjét foglalja el. A helyiség a sarkon 
lévén, amolyan nagyobb kiszögellés. nagy a szél 
is. Szombaton este az üzlet óriási kirakatában 
ismeretlen okból tűz ütött ki, mely a nagy lég- 
l.uzam következtében igen gyorsan harapódzott 
el. Kis idő alatt az egész kirakat egy tüztenger 
volt. Elhamvadtak az illatos havannák, egyptomi 
és angol czigaretták, s mire a tűzoltóság megér
kezett, az óriási üzlet nagy pusztulás színhelye 
volt. A tűzoltók munkája háromnegyed óráig tar
tott s a tüzet teljesen lokalizálták s végre elol
tották. Ez történt délután fél öt órakor. Ekkor 
gyorsan kőművesekért, asztalosokért, díszítőkért 
küldtek és este 7 órakor a Broadway és V. Ave. 
közönsége (Ne»v-York legelőkelőbb publikuma) 
semmit sem vett észre abból, hogy az üzlet 
2 és fél órával ezelőtt milyen borzasztó tűz szín
helye volt. A kirakat ismét a régi módon helyre 
volt állítva s telve volt ismét, mint azelőtt, Henry 
Clay, Uppmann, Nestor stb. legjobb s legszebb 
gyártmányaival.

A hirt magát csak az érdekesség szempont
jából említjük meg, lévén az a tény, hogy egy 
elhamvadt üzletet 2 és fél óra alatt teljesen res
taurálnak a mi fogalmaink szerint talán kissé 
csodás, de ne feledjük el, hogy Amerikában az 
idő pénz és ott nem érnek rá előbb napokon 
át sopánkodni, heteken, sőt hónapokon át tüz- 
vizsgálatot tartani, megint újabb futkosás után 
pár hét múlva a restaurálási engedélyt megadni. 
Ók a tényt magát látták, az üzlet égett, mi sem 
természetesebb tehát, hogy a tüzet eloltották s 
az üzletet ismét a rendes mederbe terelték, res
taurálták s ami a fő, nem igyekezték szánalom- 
gerjesztés czéljából ezt a publikummal tudatni. 
A közönség legnagyobb része, kivéve azokat, akik 
jelen voltak, nem is tudtak a dologról.

A  szomolnoki gyár  ötös (E) Cuba-szi- 
varjai a jóságukkal s szépségükkel általános fel
tűnést keltettek.

E g y  csehországi üveggyá r  szivar- és 
s/ivarka-szipkákat készít, természetesen üveg
ből. A szipkák igen praktikusa k, mert nem kap
nak szagot s amellett még igen olcsók is. I i- 
gyelmeztctjük erre hazai üveggyárainkat. szép 
kiállítású s talán még olcsóbban előállított szip
kákkal legyőzhetnék az osztrák konkurencz át.

A  fiumei gy á r  által készített I lerczego- 
\ ina czigaretta most kitűnő. A fogyasztása nagy
ban növekszik, természetesen a llolgy rová
sára. Mi ugy gondoljuk, hogy a csomót akkép 
kellene megoldani, hogy a < Herczegovina ma
radjon ilyen jó, inig a Hölgy szivarka legyen 
ilyen jó!

A  Princessas-czigaretták  hamisítóját 
végre elfogták egy Krausz nevű ur személyében. 
Lakásán több száz skatulya hamisított Princes- 
sast találtak. A dohányjövedék igazán gondol
kodhatnék azon, hogy a czigarettákat mikép le
hetne ugy készíttetni, hogy azok hamisítása le
hetetlen legyen.

A budapestvidéki ni. kir. pénzügy iga zgatósági ól. 
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Árlejtési hirdetmény.
A budapcstvidéki m. kir. pénzügyigazgató

ság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy le
mondás folytán üresedésbe jött kiskunfélegyhá- 
zai dohány-nagyáruda kezelésének biztosítása vé
gett Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás fog 
tartatni.

A kiskunfélegyházai dohány-nagyáruda. nielv- 
lyel közönséges dohány, különlegességi dohány, 
valódi havanna szivarok, valamint a bélyeg és 
váltó-űrlapok kicsinyben eladása is össze vau 
kötve, és mely dohány-nagyáruda 88 kisárudát 
lát el készlettel, a szegedi dohányraktárból szerzi 
be készletét.

A dohányárudéinak 1003. évi január hó l-től

1003. évi deczember hó 31-ig volt évi forgalma 
kettőszázt zenháromezei hétszázhat korona négy 
fillér és pedig

a) a saját üzletében kicsinyben eladott b;li
nót és dohány gyártmány 18.051 kor. 00 fillér, 
b) a hozzáutalt kisárusoknak kiszolgáltatott 
182.082 kor. 82 fillér, c) különlegességi áruforga
lom 12.008 kor. 32 fillér, összesen 213.700 kor. 
04 fillér.

A kimutatott 18.054 kor. 00 fillér saját üzle
tében eladott dohánygyártmányokban benfoglal- 
tatik 1880 kor. mérsékelt áru pipadohány.

Az utolsó dohánv-nagyárus 1.2 százalék tőzs- 
dijat élvezett a közönséges dohánygyártmányok 
után, 3 százalékot a különlegességi dohánygyárt
mányok után.

A kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit.

A valódi havanna szivarok nagyban való el
adásától 1.5 százalék legmagasabb tözsdij jár.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 8 napi tartalékkészletet minden illőben 
érintetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz fejében 
1000 koronában megállapított állandó dohány- 
készlet értékének 10 százalékát, azaz 100 koronát 
a csatolt minta szerint szerkesztendő I koronás 
bélyeggel ellátandó lepecsételt ajánlathoz vagy 
készpénzben mellékel m, vagy pedig ezen össze
get valamely kincstári pénztárnál letenni és az 
erről szóló nyugtát az említett ajánlathoz csa
tolni. Olyan ajánlatok, m •Ivek kellőképen fel-ze- 
relve nincsenek, vagy más pályázók ajánlatára 
hivatkoznak, úgyszintén elkésve benyújtott, vagy 
utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Távirati ajánlatok el nem fogadtatnak.
A versenytárgyalásban részt nem vehetnek, 

akik a törvény értelmében szerződéskötésre nem 
képesek, vagy bűntény, csempészet, vagy más
nemű jövedéki kihágások miatt Ítéltettek, vagy 
az alól bizonyítékok hiánya miatt mentettek fel.

Továbbá kizáratnak azon egyedárusági tár
gyak azon volt eladói, akik az üzletből büntetés
ként elmaraszta Itattak.

Ha ezen akadályok egy ke, vagy másika 
csak az üzlet átadása után jutna a hatóság tu
domására, a pénzügyi hatóságnak jogában áll az 
eladási engedélyt azonnal megvonni, illetve a 
nagyárudát felmondani. A nagyáruda elnyerésére 
annak lehet kilátása, aki a százalékokban kife
jezendő legkisebb tözsbért igényli, határozottan 
kijelentetik azonban, hogy az ajánlatok közötti 
szabad választás jogát a kir. kincstár fentartja 
magának.

Azon versenyzők bánatpénzei, kiknek aján
lata el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése 
után vissza fog adatni, az elfogadott ajánlat bá
natpénze pedig csak az érintetlen tartalékkészlet 
beszerzése után fog visszaadatni.

I la vállalkozó a dohámy-nagyárudát az át
vételre kitűzött határidőben át nem veszi, vagy 
később ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét 
elveszti és a dohány-nagyáruda kezelésének be
töltése végett újabb árlejtés fog kiíratni.

Az ajánlatok, melyekhez a pályázók nagy
korúságát. erkolcsiségét. vagyoni állapotát és 
fedl.etlen előéletét igazoló hatósági bizonylatok 
csatolandók, 1904. évi márczius hó 7-ik napjá
nak délelőtti 10 órájáig ezen kir. pénzügyigaz
gatóság főnökéhez nyújtandók be.

Budapest, 1904. évi február 19-én.

Vidéki nagyárudában
elárusító,

ki sí mejriendelósek és könyvvezelésben 
jártas. I'elvéleiik április 1 éré.

Ajánlatok o laji kiadóhivatalában kül
dendők. bizonyítványokkal együtt.

Elárusitőnö kerestetik
dohány najíy-ámda részére. Az illetőnek 
Írásbeli munkál és könyveié t is kell vé
geznie. Ajánlatok

Singer és Lindenbaum, Nagyvárad.
ezinne inlézendök.
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IN H A L T : L)ic hiMiniugsrulio. —  Vormischtc Nachrichten.

Die Sonntagsruhe.
Ks gihl nielits Sohlimnicres, als iiher eine 

erlediglo Krage zu sprochen, was doeh logiseher- 
wciso oigonllioli sitin- mid zweeklos ist. Alléin, 
was nülzL es, die Krage der Sonnlagsruho. dic 
das Kinanzminislerium in dór coiilanlesten 
Weisc gelöst zn Imiién venneinl, Iliidet gloieh- 
wolil noeli immer den (Jegensland dér grösslen 
'UnziiTricdenlieil tiniéi* den Tralikanlen.

I nd damin sind wir gezwiingen wioder 
einnial darüber zn .sprechen.

Die Sonnlagsruho isi cingclührl : jeder 
Verselileisser kaim an Sonntag Xaehmiltagen 
sóin Gcsehall sperren oder olTen halién, wie 
es ilun eben lieliehl. Kami es nooli ciné lilio- 
ralerc, korrektoré Verordnung gelien, als es 
dicse isi V Viclc Verseli le issei* sagen : ja. Sir 
meinen, dass dér l*'inanzminislcr jeden Ver- 
srldcisser zwingen soll sein Gesehiifl z i i  sper
m i. Warnm V Nini. wrcil es dinen nirhl passl, 
dass dér Naelihar arheilel mid sie selbor spa- 
zieren gelien. Die Lőnie sollen gezwnngcn wér
den elienlalls spazieren zn gelien. W ir halién 
das Jtir die liöehsle I.ndnldsamkeit.

Su lángé es vorboten war die Truíik- 
Inkale zn sehliessen, so lángé hal es ciné 
Mongo nngliieklieher Krauen mid Műdében gego- 
hen, die ihre Gesmidlieit insolerne anloprern 
mnsslen, wcil sie aneli nielit ein paar Slmiden 
in dér Woolie zn miien vcrmoehlen. Wir 
kiimpilon jalirolang dalul*, dass es den Trali- 
kanlen geslalléi werde, ein paar Slmiden in 
dér Wnchc dér Dühe zn pllegon. i nil olTen 
gestanden, wir sind ebenlails slels dallir ein- 
gelretcn. dass die Sonnlagsrnhi; niehl oliliga- 
Inriseh sói, sondern dass es Jedem l’roi slolien 
"suli zn sehliessen oder sein Gcsohfd’l olTen zn 
haltén.

Was mis fiir dicsen Modns, als den ein- 
zig riehtigen einlrelen liess, hesland darin. 
dass es liier in dér llanplsladl geradc jené 
Tralikanlen waren mid sind, die ihr Cieschal’ts- 
lokal an Sonnlagcn ellen hallen wollen, jeni* 
Tralikanlen, die aussehliesslieli ven iliren Gc- 
schiiflen lobon, alsó anT jeden Kronzer, der 
zn verdienen in Anssielil slrhl. angewiesen 
sind. Sie hranehen dicsen Kronzer clicnso und 
vielloiehl nech nelliwendiger. wie die IVische 
Lidi, die sic cinatlnncn kömilen. ja, vielo ven 
ilincn kennlen vielloiehl gar niehl existiren, 
\\e i m sie die Senrilag Xaclimiltagc sperren 
miissten. Mán darT nicmals ven seinom Stand- 
pimkle alléin ans (‘ iné Sáriié helrachtcn, sondern 
mnss aneli in Keinhinalien ziehen. w ie dér An
doré darun wiiro. Dass in doni Kalló, w'onn die 
Sennlagsrnhe obligalorisoli wiiro, sieli die Dau- 
eher seben am Vormillag mii Zigarren ver
tellen wiirden, mag ja vielloiehl richlig sein, 
es l’ragl sieh mir, bei wom dann dicse Zigar
ren gekanlt werden.

Ind eben darin sleekt die falseh(* An~ 
sielil, die vielo Tralikanlen in dicsér llinsicht 
hegen. Gcsetzt dón Kall, es wiirden die Tau- 
sende Daiichcr, welehe .Naeliiniltag spazieren 
gelien, in dér 'That sehon Sonnlag Vormillag 
iliren lledarl einkaiihm. Was halton die vielcn 
llnndorlc von V(*rsehleissern davon, die aiiTdem 
lling, dér Kerepesiül. dér Andrdssy-ul, lerner 
in den Treipienlen Sirasson Olens sieli licíin- 
denV I nd was sollt cn die a rmon Sominorlraíi- 
kanteii anlangen, die oinzig mid alléin den 
Sonntag Xaolnnittag babén, sonsl niolils ? All 
dicsen hiindciien 'Tralikanlen •wiiro hlnlwenig 
damil gedienl, wenn das Publikum aneli siiinml- 
lielie Tasehcn mit Zigarren gefülll liiitU*. Dér 
ciné Theil. namlieli jcner, weleber dermalcn 
liii das ohligaloriselio Sehliessen dér Gescliaflo 
an Sonnlag Nuelnnittugen isi, würde natiirlich 
sehon Vormillag sein Goschöftohcn gemaeht 
halion, dagegen dór andere 'Theil, das isi |encr, 
weleber hloss atif die Passago dér Spazicr- 
giinger angewieson isi, künntc das Xachsehon

halén. Was das lioissl, das kaim mán leielit 
elmosson, wenn maii beieclmol, dass es 5- 
Sonntag Xaelimillage gihl, an welehen jewei- 
lig in Tasi jeder dicsér Traliken IÁI) :2()0 Kro- 
neii vereimialmil wird, daliéi* es sieh nm ciné 
Miiidereiimalnnc von s ID.DDO Kronen lián- 
dobi w'iirde, wenn dicse (loschiiTle gosehlosscn 
waren.

Kami eine Tabakverschloisserin oder Ta- 
hakversehleisser a ti I dicsen Konsnm verzieb- 
len V DarT cr sieh das Vergniigen gönnen, an 
Sonnlag .Xaebmillagen spazieren zn gelien V 
Mán siolil, dass es hloss diejenigen Vcr- 
sehloissor sind. die an Sonnlag Nachmitlageii 
obnehin nielils zn Iliim habén, welehe die obli- 
galorisehe Sehliessmig dér Traliken anstrehcn 
mid dass dóri. wo irgend cin Mindcrkónsnm 
dadnreb einlrelen könnle. peruiamul oll’cn ge- 
liallen wird. Dnreh die Verordnnng hezüglieh 
dér Sonnlagsrnlie, welehe dér Kinanzminister 
crlassen halle. ist allén Intcrcsscn vollsUlndig 
onlsprochen worden. I nd walirlieh, wir wiir
den es als eine Ari Pression helraehlen, wenn 
das Sehliessen dér Geschül’le miltelsl Zwang 
cingcfiiht I worden wiiro. W ie komiul aneli cin 
arnier 'Tenfol dazn. ein Síitek Drót wcniger 
zn essen, weil d(»r Andere dér Dühe plle- 
gen willV

Isi einer rnhobecliiiTlig, min in Goltcs 
Xaincn. (ís isi ilnn ja geslallel spazieren zu 
gelien, odor eine Landparlie zu muciién, mohi* 
kaim maii ja niehl verlangon : dass der An
dere aber ebonfalls milthun mnss, das scIkmi 
wir wahrlieb niehl cin. Ks golit eben niehl an, 
dass maii in die Inlercssensphare anderor 
Lőnie eingreiH, weil es (‘inéin selbsl so belicbt. 
In ( leslerreieh, namciillieh in Wien, wiilirl 
sehon jahrclnng ein KampT der Tralikanlen mit 
gegenlbeiligor 'Tendenz. Dórt inöeblc Allcs die 
GesebüTte oflen habén, wenn aneli niehl zu 
leugnen isi, dass die Dcdicnslolen dór 'Tra
fikon die ohligaloriscbe Seldiessung der Ge- 
sehiilh* anslrehcn. Alsó wioder cin KampT um 
Inleressen und niehl um das Dcchl. Was dóm 
Kinen passl, |*assl. dem Andoron niehl. Wie 
sollen sieh da die Delhiiden vcrhalton < Das 
AuskuiiTtsmiltel, webthes mán iu Wien in dic
sér Saehc helolgt, indem die Tahaklralikanlcn 
ahwechslungsweise ilire GesehaTle an Sonn- 
lagen sehliessen, wnrdc ja aneli nur dosbalh 
ersonnen, damil möglicbsl allén W'iinselien ent- 
sproeben werden kaim. Wir halién eine der- 
arlige Manipuláljon liir mindet* richlig, wie dic- 
jemge. wie sic bei mis uusgciihl und iin Sinne 
dei- Ministerialverordiiimg iiher die Sonnlags- 
rtilie hestehl.

Der Traíikanl vorliigl an Sonntag Xaeli- 
millagcn iiher scinc Krcihcit. cr kann Iliim, 
was cr will. kann miien oder árliciten, kaim 
seine Zeit mi griincn Walde. in wiirziger Lilit, 
oder in dem engem Ideinen, stanhigen Lokálé 
verhringmi. Xiemand diklirl. Xiemand heUlsligt 
ilm. Und liiorin liegt aneli Allcs. Wir glauhen 
kanul, dass es cinen iii'urblcm denkenden Mcn- 
schen gihl, der sieli dnriiher heklagen wird, 
dass cr die Krcihcit gcnicssl. Die Kroilicit dcs 
W illens, die Krcihcit das zu Iliim, was cinem 
passl, dicse Krcihcit lielil .ledér. Merkwiirdigcr- 
wcise gihl es untéi* den 'Tahakv(‘i'schlcissorn so 
vielo, die niehl dersclhen Mcinung sind.

Das Kriilijnlír nalil und mii dcmselbcn 
gloiehzoifig die Selinsuclil ins Kreie zu gclau- 
gen. Wir hegreifon das rechl gul und wiirden 
aneli jedem 'Tahakverselileisscr anrathen, wenn 
es scinc Miitől nur halbwegs gestallen, das I 
Goschüít an Sonnlag Xaclunillagen zu sehliessen. 
Lasse Jeder dühei (len Naelihar aus dem | 
Spiel, (lenn sehr hilnlig sehliossl dicsei* sein 
GesehilTtsIokal nur aus dem Grundc niehl, weil 
cr es mcht Ibiit. Time Jeder das. was ifim be
licbt, ({íme Diicksichl auT das, was Andere ma- 
elion. I lierall hegen die Vorhiilinisso andors,

üherall sind Griindc íür oder gégén die 
Schliessung vielfaeh vorhanden.

Wir wiinsehen schnliehst, dass <•> sümnil- 
lichen Versehhásscrn ermöglieht sein könnte, 
cinen Xaehmiltag in der W oelie der Dühe zu 
widmen. DurchTiihrhar isi ja die Saehc >chr 
Iciclil und wenn dic hedeutendercn Tahakver 
schleissor ihre GesehiiTtsIokale sehliessen wer
den, dann werden ihnen ganz gewiss nacli und 
nacli aneli <lie klcineren GeschaTlsIeule nacli- 
Tolgen. Wo es aber, w*ie gesagt, eine Lehens- 
Trage Iliidet, dass maii den Sonntag zu Dilié 
niimiit, ja, wo sugár dicsei* selbsl den llaupt- 
g(‘sehüTtslag hildet, dórt solllcn dic 'Tahakver- 
sehlcisser, sehon ans Kollegialitiit und Diick- 
siehl, eine elwa crzicllc Mehrciiinalime jedem 
\ erschleisser. der es henölhigt, neidlos gönnen. 
Wissen sie es ja solber rechl gul, dass diese 
Verschloisscr keineswegs zum \ergmigen in 
ihrom GesehiÜ'le silzen.

Vermischte Nachrichten.
Riickgany (les Konsums der Hölgy 

Zigaretle. Zelm .láb re láng Iliéit sieli die 
,. Hölgy "-Zigarel le als die begelirlesh.* unter 
sammtliehcii Zigareltensorlen und allenlhalhen 
liiess es, dass sie die beste unter sammlliohen 
inlandischen Krzeugnissen sei. Mii cininal lindet 
maii, dass ihre Qualitül stark naehgelassen hat 
mid das Dcsullat dicsei* Mcinung clrüekl sieh 
darin aus, dass ihr Konsnm konlinuirlich sinkt.

Ks wiiro interessanl zu eiTahren, oh es 
Takliseh ein Kclilcr der Kabrilcation ist, welehe 
diese Krseheinnng hervorrul’l, oder, oh mán es 
abermals mit cinéi* zuTalligcn Laune des Dubli- 
kmns zu tinin hal, jenes Publikums, das iu 
scincn Anlorderungen haufig unbcrcchenbar ist. 
Kreilioli lüsst sieh dics seliwer annehmen, denn 
am Knde kann wohl einc Anzahl Menschen 
ilire Gcschmacksrichtung iindern, niehl aber 
allcs. Wiirc der Düekgang der ..Ilölgy“-Ziga- 
garette Idus in irgend einer Stadl odor Gégéiül, 
oder nur zeitweilig zu bemerken, so könnte 
maii Itiglieh nacli Griinden sm-lien. Xaclidem 
aber wie gesagt, der Minderkonsum im gaiizen 
Lande hemerkhar isi, mnss wohl ciné Sorté 
'Tabak odor melirere Sorlen. welehe Tűr die 
,.Hölgy“ niehl lángén, die Seliuld Iragen, dass 
mán sie weil wcniger vcrlangl.

Der Düekgang des Konsums der „Hölgy4* 
geschioht zum V'ortheile der „Herzegovirm**- 
Zigarclle, dérén Konsnm sleigt. Maii könnte 
alsó annehmen, dass die lierzegovina licsscr 
g(íwrorden, in (lessen T’olge das Sinken der 
„Hölgy4* erkltirlich wiiro. Das ist wohl möglieh, 
aber niehl w'ahrsehcinlieh ; denn wenn einc 
Sorle zurückgeht, sci es aus welehem Grundc 
immer, so moss deshalh eine andere Sorle. die 
mán hiefiir kauTt, noch niehl besser sein. Ks 
kann dics ja als der naliirlicho Krsalz liir den 
Nielilkonsum der cinen Sorté góllen.

Dodi sei dem wie immer. Mii der I I c i t -  

lielikcil der „llölgy*4-Zigarclle scheinl es so 
ziemlieh zu Knde zu gelien, denn wenn einc 
Sorle cinmai im Diickgaiige begrilíen isi, dann 
sinkl dérén Konsnm imauíhnltsam. Kiír die 
kön. ung. Tnhnk-Degic Iliidet es ein sehr grosses 
Interessé, die Molive cincs dernrligen Diiek- 
ganges einer Sorté keimen zu Jernon. Wir 
wiirden daliéi* anrathen, in der Fabrikál ion, 
bozieliungsweise den verwendeten 'Tahaken 
eine Aenderung einlrelen zu lásson und dic 
solehor Ari verTcrligteii Zigaretten solort in den 
Vork(‘hr zu hringen. Ks würde sieli alsdami 
zeigen, oh das Publikum Versliindniss Tűr die 
(hialilül einer Zigarelte hat, oder ob es hlossen 
Zufallen und Launcn zuzusclireiben ist, wenn 
der Konsnm eines Arlikels zurückgeht.



DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYK.

Alapittatott 1856.

A  P o ja tz i-fé le  g y ú jtó  a le g jo b b !
Számos év óta M agyarországban  legjobban be van vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
es. és k ir . szab . g y u fa g y á ra k

D E U T S C H  - LÁM II S II K  K U.
_____ Vidéki megrendelések közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lett kitüntetve, u. m. 
XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand P rix“ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A rany  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

D A R V A S  S. és T Á R S A ,  V .. » .  mm.

>Ü1
A világ

le g ism e rte b b  és 
le g ré g ib b  gyá rt

mánya !
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M inden kis- és nagytőzs  
dében, valam int nagyke  
reskedésekben  kapható.

r

Á lte s te s

re n o m irte s F a b rik a t 

dé r W e l t !

Zu habén in allén Klein- 
und G ro ss tra fiken  und 

G rosshandlungen.

F e lt ű n ő  ú jd o n s á g ,

D E L IC E
Minden hivdete.-* íéleHleííers, t\. do- 

hi'my/ó egyszer veszi és I őbhó 

imist, nem sxihrtt —

L

leg jobb  valódi francz ia

szivarkapapir és szivarkahfively.
G y á r i  r ak tá r :

Goldzieher Gézánál
Kurtái |»rst. V., K i i n - i i I c k u  SO. n k í í i i i .
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