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A mi tisztelt előfizetőinkhez.
A nini számmal uj előfizetést nyitunk ős 

mindama lisztolt előfizetőinket, a kiknek 
előfizetésük a mull év végével lejárt, kér
jük, hogy a következő

félévre szóló 2 forint 50 krnak
poslaulalványnyal való beküldése melleit 
az előfizetést megújítani méltózlassanak.

Egyidejűleg lapunk összes barátaihoz 
azt a kérelmet intézzük, hogy lapunkat 
az érdekelt köröknek ajánlani és előfize
tését előmozdítani szíveskedjenek.

A Oohányárusok Közlönye
k iad ó h iva ta la
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ismételten egy uj, sokat ígérő, jó  remé

nyekre jogosító uj évbe lépünk, a mely 
ma kezdetét veszi. Hátunk mögött az 
iparkodásnak, hasztalan keresésnek s mun
kának epochája áll! Sok mindenféle, az 
évbe helyezett reményben megrsulalva, 
tekintetünk önkényleleniil előre irányul 
s a midőn ma a kezdődő újévet üd
vözöljük, megszűnik minden fájdalom az 
elveszel! vagy el nem ért javakérl, a 
mennyiben ezek mind az anyagi tekin
tetben vett szerencsével elérhetők és be- 
hozhalök.

Az olmull év nagyon rósz év volt ! 
Még nem nagyon régen volt, a midőn 
valódi büszkeséggel s megelégedéssel ész
lelhettük hazánk felvirágzását, a mely 
különösen a nemzetgazdaság terén nm- 
latkozolt. Nemcsak az ország fővárosá
ban. hanem az egész országban pezsgő 
élei s forgalom volt észlelhető, a mely 
bizonyos jólétre nmlaloll.

Ipar s kereskedelem, ezen mindkét leg
fontosabb s nálunk eddig nem a kívánt 
virágzásnak örvendő hatalmas tényező, 
kczdell oly óriási erővel előretörni, hogy 
az a feltevés elfogadhatóvá vált, miként 
ezen látszat folytonosan gyarapodva a 
nemzetgazdasági élet összes ágaira áldás- 
dusan halni fog.

De a mi az 1897. évben bokövelkezell, 
az a nemzetgazdaságra oly kemény csa- 
pás volt, a melynek következményeiben 
nehéz hátrányok csak az elmúlt 1H!)H. 
évben nyilatkoztak meg, és az ipar és ke
reskedelem összes ágaira mint egy alpes 
nehezedlek. És a vigasztalanságig fokozódó 
decadenliálói megrémülve, mindenki elbo
rult kebellel azt kérdezi, vájjon ezzel 

minden beleli, xajjtn a szenvedés neo-

vábbja el letl-e már érve s vájjon az 
uj évbe vezető napok szerencséi fognak-e 
hozni? Tagadhatlan, hogy a dohány
egyed áruság fellendülése ép úgy, mint a J 
vele összeköttetésben alléi tényezőknek 
jóléte a kereskedelmi viszonyok összes 
agaival, a nép keresményével nagyon szo
rosan összefügg. Sőt sokszor a dohány
gyártmányok fogyasztását mint egy fok
mérői lehet tekinteni, hogy ha akarjuk 
ludni, hogy a nép jóléte milyen. Ezekkel 
szemben csak fájdalommal érintheti minden 
hivatásos árust, hogy ha a mezőgazdá
hoz hasonlóan, a ki termését az elemek 
erejétől megsemmisítve látja, annak tuda
tára ébred, hogy az ő munkája kárba 
veszett, az ö iparkodása haszontalan volt, 
az ö reményei megsemmisítve lettek. Igen, 
ezen év egy rósz ős nehéz év volt, a 
mely a világ örökébe befolyt, azért nincs 
okunk utána sírni.

Hiszen milliók megélhetését részint 
tönkre tette, részint meghazudtolta, és az 
ezen lapok állal felkarolt .osztályt erősen clö- 

. vette, a mennyiben oly pusztítást vitt 
véghez ép oly munkásokon, a kiknek 
nincs kilátásuk gazdagságot szerezni, s a 
legkedvezőbb körülmények között, melyek 
beállhatnának, csak szerény eredménnyel 
járnak. De még ezen szerény, a megél
hetéshez szükséges kívánalmak, a melyek
hez minden munkásembernek joga van, 
nem váltak ős nem következtek he. Nem 
kerestek annyit, a mennyit keresni kellett 
volna, hogy legalább a megélhetés félig- 
meddig tűrhető legyen. Kevés oly dohány
iiiijiy;íirus Vilii. n ki az év vépével inérk•pel
készít. 0\) úgy a dohánykisárnsokn lil esnk
kevés van oly mi, ;i kik kereskedelmi le
kin Ifi 1>(*n a/. üzleti eredményt .-íz ÓV vé
ffével móljege lilék : és épen oll, il ből
ez tör1 ó II i 1<, a Imi nz emelkedő ki ii (hí sok
os csökkenő bevételek felöli szigorú köny
velés vezetődik, oll csakhamar kitűnik, 
hogy az ég az áldási milyen szűkén 
mérte és a limit év milyen kedvezőtlenül 
záródoll. De luirevaló e ezéhiélküli pa
naszokai elősorolni, oly dolgokat feleleve
níteni, melyekéi nem egyesek, nem a 
sokaság, hanem a viszonyok idézlek elő, 
a melyeket leküzdeni nem lehetőit I A ki 
hibában nem leledzik, a ki tudatában van, 
hogy napi munkáját szokoll heesiilelesség- 
gel kezdte és végezte, a ki szorgalommal 
s észbeli tehetségeinek igénybevételével 
hivatását teljesitctte, az nyugodt kedélylyel, 
bár bizonyos fájdalommal lekinlhol vissza 
sikerellenségeire.

Alinak fájdalma enyhül s elenyészik 
abban a pillanatban, a melyben uj életre 
való remények sugara támad, keblében 
előre törni, az elveszitellet visszaszerezni, 
a miket a kemény sors elrabolt.

Erre pedig az uj évnek beköszöntése 
ád alkalmat. Felejtsük el az elmúlt rósz 
365 napot, a melynek mindegyike szo
morúságot s gondot okozott.

Temessük el az ls!).3-ki évet az összes 
csalódásaival és teljesedésbe nem ment 
óhajokkal együtt, mint oly időszakot, a 
mely örökké elmúlt és a mely alig ér
demli, hogy visszaemlékezésünkben helyet 
találjon. Üdvözöljük tehát annál örömes
tebben az újévet, a mely ma bevonulását 
tartja és irányítsuk összes reményeinket 
arra, hogy mindnyájunknak az legyen, a 
mely után epekedünk, a munka és ered
mények éve, a szerencse és a megelé
gedés é v e ! Adja Isten, hogy ezen kívá
nalmaink beteljesüljenek.

A vasárnapi munkaszünet kilá
tásban.

Most valahára újra eltávolíttatott egy akadály 
és pedig az utolsó, a mely a vasárnapi munka - 
szünet behozatalát gátolla. A szivarautomata, 
a mely összekötő kapcsot képez az akadályok 
elhárítására, a melyok évek óta a dohányárusok 
óhajait illuzóriussó lették, ezen szivarautomata 
egyszer valahára megérkezett és a szakszerű 
pontos vizsgálat mogejtése végett a Ferencz- 
városi dohánygyárban elhelyeztetett, ahol műkö
dését lesz hivatva bemutatni. Mi ezúttal tartóz
kodunk az automata munkaképessége fölött 
Ítéletünket kimondani, daczára annak, hogy azt 
fenomenálisnak jelzik, még sem akarunk azon 
szakértők véleményének, a kik annak mcgbirálá- 
sára hivatva vannak, prejudiknlni, hanem csak 
azt azt egyet kérjük, hogy a szakértői vélemé
nyüket oly gyorsan, a mint az lehetséges, 
közzétenni szíveskedjenek, a mennyiben a vasár
napi munkaszünet ezen vizsgálatnak eredményé
től függ.

Nagyon rövid az az időpont, a mely az ille
tékes köröknek a megfelelő rendeletek, szabá
lyok és újítások meghozatalára rendelkezésükre 
áll, hogyha a vasárnapi munkaszünet, a mint 
az kívánatos volna, már a tavaszs/.al életbc- 
léptoltetnék. Sok ezer elárusító várja indokolt 
türelmetlenséggel azt ti pillanatot, a moly őket 
iihhit a helyzetbe juttatja, hogy vasárnapokon 
üzlethelyiségüket bezárhatják, s ezen körülmény 
az, a mely bennünket arra késztet, hogy az 
ügy mostani állapotát felhasználva, újra kifejez
hessük, miszerint ezen ügy a megbeszélésre érett 
s hogy már most semmiféle elodázást nem tűr. 
A vasárnapi munkaszünet sürgős behozatalát, 
a mely évek óla nyíltan s hangosan hallható 
volt, úgy látszik nemileg az hátráltatta, hogy 
az eziránt nyilvánított óhaj, a mely annyi sok 
éven keresztül az árusok aktív beavatkozását 
nélkülözte, azon óhajok közé soroztátólt, a melyek 
méltánylásra nem érdemesek.

r



D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E .

De ez csak úgy látszik, mert a vasárnapi 
munkaszünet iránti óhaj eddig nemcsak hogy 
fel nem adatott, hanem ellenkezőleg a vasár
napi munkaszünetnek behozatalát évről-évre 
számilották. A hányszor a tavasz beállott, a 
hányszor a nyári hőség érezhetővé lett, mindig 
voltak az árusok ezrei, a kik részint a sajtó 
utján, részint befolyásos egyének, részint a 
kereskedelmi kamarák utján a vasárnapi munka
szünetnek behozatalát előmozdítani akarták. Mi 
magunk mindaddig, mig a vasárnapi munka- 
szünet behozatalából a magy. kir. dohányjöve
dékre, közönségre és a dohányárusokra a leg
kisebb hátrányt következtethettük, iparkodtunk 
e tekintetben az árusokat felvilágosítani s vár
tunk nyugodtan arra a pillanatra, inig az ille
tők érdekének veszélyeztetése nélkül az ügyet 
megbeszéltethessük.

Egy éve, hogy ezen időpont már bekövetke
zett, s pedig oly kedvező alakban, hogy a 
vasárnapi munkaszünetnek behozatala magas 
s legmagasabb helyen teljesen méltányoltatott 
és kilátásba helyeztetett, hogyha az erre a czélra 
életbeléptetendő szivarautomata hivatásának 
megfelelni fog. A mint értesülünk, ez megtörtént. 
A Bécsből jövő szivarautomata rendeltetésének 
át lesz adva és ha mindent pontosan végez, 
a miben nem kételkedünk, a mennyiben e felől 
Bécsből oly híreket kapunk, a melyek valóságos 
hymnusznak beillenék. Hogyha tehát a vasár
napi munkaszünet érdekében most szavunkat 
felemeljük, tesszük axt egyedül azon okból, hogy 
ezen ügy, tekintettel annak sürgős voltára, 
mielőbb elintéztessék.

Miután azonban az ilyen újításnak behozatala, 
a mint nekünk látszik, idővel jár, s minden 
részleteiben nem igen könnyen eszközölhető, 
az újév beálltával kívánjuk hangoztatni, hogy 
e téren már most gyors és lehetőleg azonnali 
intézkedésnek volna helye.

Vegyesek.
„Le Griffon." Míg egy nagy része a szivarka- 

papiroknak, melyek hirdetések által áruba bo
csáttatnak, nem képesek zöldágra vergődni, addig 
a „Griffon“  papír fogyasztása óriási módon emel
kedik s nem hisszük, hogy volna sok dohányárus, 
akik nekünk igazat nem adnának. Ennek oka 
kézzel foghaló. A ,,Griffon“  papirosa legkönnyebb, 
a legfinomabb nyers anyagokból készüli, a leg
nagyobb gonddal előállított papiros, a mely a 
szivarozót minden tekintetben kielégíti, a meny
nyiben mindama hátrányoktól ment, a melyek
kel más szivarkapapiros bőven rendelkezik. Az 
az óriási eredmény, a melyet a „Gri(Ton“  [szi
varkapapiros teljes joggal elért, ezl egyedül az 
elősorolt előnyeinek köszönheti.

A belföldi különlegességi szivarnemek. Mióta 
lapunkban azt az ajánlatot szellőztettük, mely 
szerint sürgős szükség volna az általános eláru- 
silási katalógust Regalia, Media és P’avoritas 
belföldi különlegességi szivarok bevonása által 
gazdagítani, nincs egy nap som, a mely elmúlna 
anélkül, hogy tisztelt olvasóinktól egy e tekin
tetben helyeslő nyilatkozat be nem érkeznék. 
Egészen felvillanyozva van a közönség átlói a ki
látástól, hogy ezen szivarnemek, a melyek min
den órában az elárusitási helyeken kerestetnek, 
a dohánytőzsdékben kaphatók lesznek.

Sőt azt a kívánságot is kérik kifejeztetni, hogy 
az Operas szivar is ostromolva kéretik és hogy 
ez is a dohánytőzsdékben óriási keletnek ör
vendene. Tekintettel ezen általánosan helyeselt 
s illetékes oldalról jövő véleménynyilatkozatokra, 
kötelességünknek tartjuk ezen lárgyra újra 
visszalérni, s azon reményünknek kifejezést adni, 
hogy az illetékes helyen ezen véleménynyilvání
tásoknak kellő értékel tulajdonítani fognak. Mégis 
valóban nem eléggé csodálhutó, hogy ezen szi
varnemek, melyek erősen kerestetnek s a közön
ség részéről favorizálta!nak, csak nagy nehezen

legyenek kaphatók, ami bizonyos, hogyha meg
gondoljuk, hogy itt egy oly czikkről van szó, 
a mely a fővárosi kilenczszúz áruhelyen elad
ható volna, holott az most csak két üzlethelyi
ségben történik.

A főváros adója. Erről a csekély rokonszenvnek 
örvendő témáról a Statisztikai Havi Füzetek 
legújabb számában a következőket olvassuk:

A kivetett adóösszeg a főváros egyesítése óta 
9 ‘ la millióról 1 b14 millióra emelkedett s jövőre 
már az uj épületek adómentességének lassan- 
kinl való megszűnése következtében is folyto
nos emelkedés várható. Az egy fejre eső állami 
és községi egyenes adó 30 forint ">2 krajezárt 
tesz. Az egész országra kivetett házadóból a 
főváros közel egy harmadrészt fizet, mig a nyil
vános számadásra kötelezett vállalatok adójából 
közel a felét, A  befolyt adó a kivetett összeg
nek 8Ü'8 százalékát teszi. Az adóhátralékok, 
melyek 1874 végén 7 millió forintot tettek, 
jelenleg csak 81/, millió forintra rúgnak. Ennek 
folytán a végrehajtások évről-évre csökkennek : 
mig ugyanis 1870-ben a végrehajtott adóösszeg 
5'7 millió forintot tett, addig az utolsó évben 
csak 3’8 millió forintra rúgott. A főváros egye
sítésekor az adófelek száma 137,000-et lett, 
mig jelenleg 234,812, az összes adófizetés ez 
időszak alatt 0.600,000 forintról közel 18 millió 
forintra emelkedett. Ez időszak alatt az adó- 
végrehajtások száma természetesen szintén 
emelkedett (27,000-ről 63,000-re); a végrehajtott 
adóösszeg azonban csak kissé nagyobb, mint a 
főváros egyesítésekor.

A Magyar Államvasutakat ugyancsak kidicséri 
a .New-York Héráid., mely szerint, mint vasul- 
ország, Európában első a ritkán emlegetett, 
keletnek csúfolt Magyarország. Nemcsak első ; 
ezzel keveset mondottunk, —  Írja a nevezett 
lap —  annyira fölötte áll a többi Európának, 
hogy már csak Angliával és Amerikával lehet 
összehasonlítani. Egy hatalmas, nagy embere 
volt Magyarországnak, akii ők még életében 
vasembernek neveztek, most meg bronzba ön- 

! lőttek s nemrég leplezték le a szobrát. Baross j  Gábor volt ez, aki merész, de reális tervekkel 
megteremtette az európai niveaut jóval felül
múló magyar államvasutakat. Gyors, biztos, 
kényelmes olcsó utazás. Ez jellemzi a magyar vas
utakat s mindennek tervezője és alapvezetöje 
Baross Gábor volt. Az ő megkezdett nagy 
müvét folytatta, bevégezte és tetézte a magyar 
államvasutak elnökigazgatója, l.udvvigh Gyula, 
akiről annyit mondhatunk, hogy nálunk is be
válnék vasutigazgatónak.

Segédszerkesztő: H e lta i N á n d o r.
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t. 1898. Á r le jté s i h irde tm ény .
A gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság által 

közhírré tétetik, hogy lemondás folytán ürese
désbe jött gyulai dohány nagy és különlegességi 
árudának nyilvános pályázat utján Írásbeli aján
latok beadása mellett való betöltése iránt 1899. 

l évi január hó 30-án délelőtt 10 órakor ezen 
i kir. pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségében 

tárgyalás fog tartatni.
Ezen dohány nagy és különlegességi áruda, 

melyhez Gyula rend. tan. város, továbbá Gyű- 
lavári, Doboz és Kétegyháza községek dohány 
kisárusai vannak anyagbeszerzés végeit utalva, 
a dohány és szivar készletét a nagyváradi dohány- 

i  áruda raktárból, a különlegességi gyártmányokat 
pedig Budapest m. kir. központi dohányrak- 

I tárból szerzendi be, és eddig a dohány nagy- 
áruda után 2’5°/0 és a különlegességi áruda 
után 3°/0 kezelési dijat élvezeti.

Ezen dohány nagytőzsdével 11/„°/0 jutalek 
mellett bélyegárulási jog és kötelezettség van 
összekapcsolva.

A dohány nagyárudának 1897. évi forgalma 
104253 frt és a különlegességi árudának 
11481 írt volt a kir. kincstár azonban ezen 
forgalmi eredmény állandóságáti nem biztosítja, 
mi okból későbbi kérvények a vallalut dij fel
emelése iránt tekintetbe vétetni nem fognak 
s kárpótlási igények sem támaszthatók.

Egyedül a dohány és szivar nagybani valamint

a különlegességi gyártmányok eladását igénybe 
vett dij képezheti az ajánlat tárgyát és a tőzsde 
azon pályázónak fog adományoztatni, ki legkis- 
sebb °/0 elljt vesz igénybe.

A vállalkozó köteles magát 14 napi G000 frt 
értéket képviselő dohány- és szivarkészlettel 
ellátni, mely a rendkívüli igények fedezésére 
szolgáló érintetlen készlet alapját képezendi és 
mindig kiegészítendő.

a  pályázók kötelesek bánatpénz fejében 000 
frtot 50 kros bélyeggel ellátott sajátkezüleg aláirt 
lepecsételt ajánlatakhoz csatolni és e czim alatt: 
„Ajánla t a gyulai dohány nagy és különlegességi 
áruda iránti kezelés elnyeréséért14 a pénzügyigaz
gatóság főnöke vagy helyettesénél legfeljebb 
1899. évi január hó 30-án délelőtt 9 óráig be
nyújtani. Az ajánlatban a kezelési dij úgy a 
nagyáruda, mint a különlegességi árudára külön- 
külön kitüntetendő.

A körülményesebb feltételek és az eladással 
összekötött kötelezettségek alólirt m. kir. pénz
ügyigazgatóságnál és a gyulai in. kir. pénzügyőri 
biztosságnál megtekinthetők.

Gyulán, 1898. évi deczeinber hó 19-én.
M . K ir .  Pénzügy igazgatóság.

M. kir. államvasutak.
188™ L ------------------------------------

Cjii.u8.8z. H i r d e t m é n y .

Délnémet-osztrák-magyar vasúti kötelék.
Uj osztályáru és kivételes díjszabások (II. rész.

4., 5. és 0. sz. füzetek) életbeléptetése.
1899. évi január hó 1-én a fenti kötelékben 

egyrészt a magy. kir. államvasutak (beleértve 
az üzemükben levő helyi érdekű vasutakat s a 
kir. szab. pécs— barcsi vasutat), a győr— sopron 
—  ebenfurthi vasút, a cs. kir. szab. déli vas
pályatársaság (magyar vonalai) és a cs. kir. 
szab. kassa— oderbergi vasul (magyar vonalai), 
másrészt

1. a würtembergi királyi államvasutak és a 
badeni nagyherczegségi államvasutak.

2. az elsass-lothringeni vasutak,
3. a pfalzi vasutak, a rnainzi porosz kir. és 

hesseni nagyh. vasutigazgatóság, a main-neckari 
vasút, a majna-frankfurti kir. vasutigazgatóság 
és a st. johann-saarbrückeni kir. vasutigazgató
ság állomásaival való forgalomban uj II. rész, 
4., 5. és ti. számú díjszabási füzet lép életbe, 
mely füzetek osztályáru és kivételes díjszabá
sokat tartalmaznak.

Ezen díjszabások kiadása folytán fenti köte
lékben a következő díjszabások, valamint az 
időközben rendeleti utón életbeléptetett díj
tételek helyeztetnek érvényen kívül és pedig:

1. az 1895. évi október hó 1-től érvényes II. 
rész, 4. füzet, pótlékaival együtt;

2. az 1894. évi október hó 1-től érvé
nyes és Eszék, Barcs, Sziszek egyrészt és 
Ben leld, Steinburg és Strassburg állomások 
közötti forgalomban másrészt tölgyfa-kivonat 
küldeményekre fennálló díjtételek, valamint az 
1897. évi február hó 1-töl érvényes és buda
pesti állomások egyrészt és Colmar, Metz. 
Mühlhausen i. Elsass, Mühlliausen-Nara és 
Strassburg (G. B. és Neudorf) állomások közötti 
forgalomban másrészt ásványvíz küldeményekre 
fennálló díjtételek; végül:

*3. az 1895. évi deczeinber hó I-tői érvényes 
II. rész 0. sz. füzet, a függelékkel együtt.

Amennyiben az uj díjszabási füzetek folytán 
díjemelések állanak be, vagy eddig érvényben 
volt díjtételek még 1899. évi február hó 15-ig 
maradnak érvényben.

Az uj díjszabások a részes vasutaknál meg
szerezhetők.

Budapest, 1898 deczeinber 1(>.
A vi. kir. államvasutak a részes vasutak 

nevében is.
(Utánnyomás nőm dijaztntik.)
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„D O H Á N Y A R U S O K  K Ö Z LÖ N Y E”
(O R G A N  DÉR  TABAK -G R O SS -  U N D  K L E I N  V E R S C H L E IS S E R  UNG AR N S ) .

I N H A I . T .  Neujahr. — Dió Sonntugsruho in Sioht. — Vermischtes. — Annoncen.

An un sere gescliiltzten Abonncnten.
Mit dér vorliegenden Nummer beginnt cin 

neues Abonneinent, und ersuchen wir all jene 
unserer geschatzten Abonnenten, dérén Abon- 
nements mit Ende des vorigen .Jahres abgelaufen, 
urn Erneuerung derselben durcli Zusendung von 

2 fi. 50 kr.
mittelst Postánweisung für das kommende 
Semester.

Gleichzeitig richten wir die Hitte an allé 
Freunde unseres Blattes, dasselbe durcli An- 
empfehlung in den interessirten Kreisen fürdern 
zu wollen. Die Administration des

D ohányárusok Közlönye
Budapest, VI., Nagy János-utcza i!B.

Neujahr.
Abeniials liegl vor uns cin vei'heissmigs- 

volles, an frohe Hoffnungen geknüpftes 
Julii', das hente seinen Anfang nimmt. 
Hinter uns eine Epoche erl'olglosen Stre- 
bens, vergebenen Hastcns und Arbeitons ! 
LJm viele, vor Jahresfrist gohegte Hoff- 
nungen, dió sich als trügerisch crwiesen, 
betrogen, Icnkl sicli un.scr allűr Blick un- 
niittelbar nádi vorwarts, und indem wir 
das jungc, boginnondc Jahr bogrüssen, 
scliwindet jodor Schmerz um verloruno 
odor nicht crworbene Güter, zumal ali- 
das, was Menschenglück in malcriellem 
Sinne budculut, uinbringlich ist.

Es war cin böses, cin schliimnes Jahr, 
welchcs wir hinter uns hahun 1 Noch 
gar nicht lángé isi es her, als wir mit j 
gerechlem Slolze und mit sichtlieher Be- 
friedigung in unserem Vaterlande cinen 
Anfschwung beobachlen konnten, dér 
sich vornehmlich auf volkswirthschaft- 
liehem Gehiete kundgab. Nicld imr in j 
dér Mctropole des Larnlus, sondurn auch 
im ganzen Lalidé war allenthalhen ein ; 
reges Leheli und Treiben siclitbar, das 
auf cinen gewissen Grad von Wohlstand 
hindeulete. Handel und Industrie, die 
beiden hochwichtigen und bei uns liis 
daliin niemals in gewünschter Blüthe 
stehenden inaehtigen Faktorén, sic be- 
gannun in emer aul'fallig riesigen Stiirke 
sich allenllialbun fühlbar zu machen, so, 
dass die Annahmc berechtigt erschien, 
es wurde dicse Erscheinung ihre segens- 
reiclien Folgen, stuts veriuehrt, auf' allén 
Zweigen dús volkswirthsuhaftlichen Lcbens 
fühlbar machen.

Alléin, was da kain, das war dér jahc 
volkswirthschaftliche Niedergang in doni 
Jahre 1897, (lessen schwere, verháng- 
nissvollen Nachtheile erst in dem abge- 
huifenen und numnehr gesebiedenen 
Jahre 1898 auf allén Gebieten des Háti
déin mid dér Gewcrbe wie ein Alpdrücken 
lastete. Und beiingstigl von diesel' lasl 
bis zűr Trostlosigkeit gestiegenen Deka- 
denz, l'ragt sich jeder beklommeiien Ge- 
müthes, oh es damit schon genug ist, 
oh die Leidensstalion schon errcicht und 
nunmebr eine glüekliehe Fahrt in den 
kommenden Tagén, die mis das neue 
Jahr bringt, bcschiedcn sein wird.

Unlcugbar hiingt das Tabak-Monopol, 
demgemiiss auch die geschttftlicbe l ’ros-

periüit desselben, somit auch die Wohl- 
fahrl all seiuer Berufstrilger mit den ge- 
schaftlichen Verhiiltnissen sammtlicher 
Branchen, mit dem Ervverbe des Volkes, 
sehr eng zusammen. Ja, mán könnte 
hitűiig den Gonsum dér verschiedenen 
Tabak-Prbdukte als Gradmesser betrach- 
ten, um zu erfahren, wie es um das 
Volkswohl bestellt ist. Angesichts dessen 
kaim es judon Berufstrilger nur mit auf- 
richtigem Léidé erfüllen, wenn er, gleieh 
dem Landmanne, dér seine Saul durcli 
die Maciit dér Elemente vernichtet sioht, 
zűr Erkenntniss gelangt, dass seine Arbeit 
vergebens, seine Miihe nutzlos, seine 
Hoffnungen vernichtet wurdeu. Jawohl, 
es war ein böses, schliimnes, hartes Jahr, 
das in das Reieli dér Ewigkeit eingezogen, 
und wir habén keine Ursache, ihm eine 
Thriine nachzuweiiien. Ibit es Millionen 
von Existenzen Iheils vernichtet, Üieils 
enttáuscht, so hal es jene Branche, derűn 
Interessel! diese Bliitter gewidmet sind, 
sehr hart mitgenommen, indem es hier 
eine Verwüstuug anrichtete an solchen 
Arbeitern, delien die Aussicht Reichthum 
zu erriugeu niemals ofTen steht durcli die 
güiistigsten Verhidtnisse, welche eintreten 
können, auch nur sehr bescheidener 
Natúr sind. Aber auch diese schwaehen, 
bescheidenen Aiiforderungen an dasLeben, 
wozu ein jeder arbeilsame Mensch be
rechtigt ist, sie erfüllten sich nicht und 
Iratén nicht ein.

Es wurde nicht das verdient, was ver- 
dient werden muss, um das Leben halb- 
wegs ertriiglich zu fristen. Es gibt wenige 
Grossverschleissei', die zum Jahresschlusse 
Bilanzen anfertigen, wie es auch untéi' 
den Kleintrafikanh'ii nur Wenige gibt, die 
im kaufmannisclien Sinne über das Re- 
sullat ihres geschaftlichen Ergobnisses 
zum Jahresschlusse Nachforschungen an- 
stellen; aber wo dics deniioch gesehieht, 
wo die strenge Vorlmchung dér sich er- 
höhenden Ausgaben und dér sich ver- 
mindernden Einnahmen stattlindet, dórt 
wird si<;h hald zeigen, wie sehr dér Mimmel 
mit seínem Segen gespart, wie unheilvoll 
das aligelaufene Jahr sich gestaltet halié.

Doch wozu sich in ein zweckloses 
Klagen ergehen iilier Dinge, die nicht 
ein Einzehier, die nicht die Menge. sou- 
dern welche Verhaltnisse verschulilet 
habén, die natiirlich nicht bekiimpft zu 
werden vorniochten!

Wer sich keincr Scluild bewusst ist, 
sein Tagewerk in gewohnter ehrlicher 
Weise beginnt und vollendet, mii Eloiss 
und dér Zuhilfenahme seiuer Vrerstamles- 
kriifle seinem Berufe ohliegt, dér kaim 
auch ruhigen Gemiilhes, wenn auch mit 
Schmerz auf Misserfolge zurückblicken! 
Sein Schmerz wird gelindert und schwin- 
det völlig in dem Augenblicke, wo ein 
Strahl dér neuhelebeiiden HofTnung sich 
vei'heissungsvoll in seine Brust senki, 
und mit neuer Thatkraft versehen, heisst 
es vorwarts streben, Verlorenes wiederzu- 
gewituien oder zuinindest die Scharten aus- 
zuwetzen, welche das liarte Leben sehlug.

Und dazu gibt uns dér Antritt des neuen 
Jahres willkommenen Anlass! Vergessen 
wir an die Misserfolge dér entschwundenen 
365 Tagé, dérén jeder einzelne Kummer 
und Sorgo gebracht. Begraben wir das Jahr 
1898 sammt allén Enttauschungen und 
nicht iu Erfüllung gegangenen frommen 
Wünschen, als cinen Zeitabschnitt, dér 
verloren ist für imrner und dér es kauin 
verdient, dass er in unserer Erinnerung 
ein Plalzchen finde. Begrüssen wir aber 

! um desto freudiger das junge Jahr, wel- 
ches heute seinen Einzug Iiitlt und lenken 
wir all unsere Hoffnungen auf dasselbe: 
dass es uns Allén das werde, wonach wir 

t streben, ein Jahr dér Arbeit und des Er- 
folges, ein Jahr des Glückes und dér 
Zufriedenheit! Mögen sich diese unsere 
Wünsche volleiids erfüllen!

Die Sonntagsruhe in Sicht.
Nunniohr xviire abermals eine Schwierigkeit 

. und zwar die letzte, welche dér Einführung dér 
| Sonntagsruhe hinderlich war, hinweggeraumt.
] Dér Zigarren-Autómat, welcher als Bindemittel 
j dienen soll, die schroíl'en Gegensiitze auszu- 

gleichen, welche seit Jaliren den Wunsch dér 
j Verschleisser illusorisch machten.dieser Zigarren- 
| Autómat istnunmehr eingetrolíen und soll behufs 
; genauer fachmannischer Prüfung in dér Franz- 
1 stiidter Tabak-Fabrik seine Qualilikation erweisen.

W ir unterlassen es vorliiufig, über die voll- 
1 standig entsprechende Leistungsfühigkeit des 

Automaten unser Urtheil abzugeben, obgleich 
I uns dieselbe als eine phiinomenale geschildert 
; wird; gleiehwohl wollen wir dem Urtheile dér 
! Fachmiinner, welche darüber ihre Meinung zu 

sagen habén, nicht vorgreifen, sondern nur um 
das Eine ersucht habén, es müge diese Meinungs- 
abgabe so rasch als möglich erfolgen, zumal 
die Einführung dér Sonntagsruhe, wie erwahnt, 
von diesel* Prüfung abhiingt.

Es ist eine sehr kurze Spanne Zeit, welche 
für die Ausarbeitung dér betreflenden Vor- 
schriften, Verordnungen und Neuerungen den 
competenten Amtsstellen zűr Verfügung steht, 
wenn die Sonntagsruhe, wie dies wünschens- 
werth ware, schon zum Beginne des Frühlings 
eingeführt werden soll. Mit begreiílicher Un- 
geduld erwarten vieleTausende von Verschleissern 
selmlichst den Moment, wo sie in die Lage 
versetzt werden, an Sonntagen ihre Geschafts- 
laden schliessen zu dürfen, und dicsér IJmstand 
ist es auch, dér uns veranlasst, den gegenwarti- 
gen Stand dér Angelegenheit zu benützen, um 
abermals daran zu erinnern, dass die Ange- 
legenheit spruchreif geworden. dass sie keinen 
Aufschub mehr vertriigt.

Dér dringende Wunsch nacli lOintührung dér 
Sonntagsruhe, welcher seit vielen Jaliren laut 
und deut.lich vernelunbar war, hat eben. wie 
es scheint, die Einführung derselben einiger- 
massen behindert, nachdem dicsér VV unsch, 
weil er so viele Jahre hindurch ohne ein 
aktives Eingreifen dér Verschleisser zűr Kolge 
zu habén, geiiussert wurde, béréits jenen V\ ün- 
schen angereiht wurde, die einer Beachtung als 
unwerth erscheinen. Indess verhült sich diese 
Angelegenheit nur anscheinend so, donn dér 
Wunsch nacli Einführung dér Sonntagsruhe 
wurde bisher nicht nur nicht aufgegeben, im 
Gegentheil. mán rechnete auf die Einfülirung 
dér Sonntagsruhe von Jahr zu Jahr. So olt 
das Frühjahr seinen Einzug halt, so oft die 
sommerliche 'l’emperatur sich fühlbar maciit, 
stets und imrner waren es Tausende von Ver
schleissern. die Iheils im Wege dér Presse, 
theils durcli Fürsprache eintlussreicher Personen,

, theils durcli die Mandelskammern die Einführung 
dér Sonntagsruhe herbeiführen wollten. W ir
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selbst, so lango wir den geringsten Nachtheil 
für die k. u. Tabak-Regie, das Publikum oder 
die Verschleisser in dér Einführung dér Sonn- 
tagsruhe erblickten, waren wir bestrebt, die Ver
schleisser in dicsér Hinsicht aufzuklílren und 
warteten ruhig den Zeitpunkt ab. wo sich ohne 
Geíahrdung eines solchen Interesses die Ange- 
legenheit besprechen lassen werde. Vor Jahres- 
frist isi dieser Zeitpunkt nunmehr eingetreten 
und zwar in einer solch günstigen Weise, dass 
inán liohen und höchsten Ortes die Einführung 
dér Sonntagsruhe vollstandig billigte und in 
Aussicht stellte, wenn dér zu dicsem Zwecke 
auf den Schauplatz tretende Zigarren-A utómat 
entsprechen werde.

W ie wir vernehmen, ist das nun geschehen. 
Dér aus Wien kommende Zigarren-Autómat 
soll seiner Bestimmung zugefíihrt werden, wenn 
Alles «klappen» wird. woran wir nicht zweifeln, 
zumal uns Berichte hierüber aus Wien vor- 
liegen, welche geradezu Lobeshymnen anstimmen. 
Nichts Anderes ist es alsó, als dér YVunsch, 
dass diese Angelegenheit, mit Rücksicht auf 
die Dringlichkeit, eine baldige Erledigung íinden 
möge, wenn wir zu Gunsten dér Sonntagsruhe 
heute das W ort nehmen. Nachdem, wie uns 
scheint, die Einführung einer derarligen Neuerung 
zeitraubend ist und sich auch iu allén ihren

Details nicht so rasch bewerkstelligen liisst, 
wollen wir bereits zum Jahrbeginn darauf auf- 
merksam gemacht habén, dass hier ein schleu- 

| niges, möglichst rasches Verfahren am Platze ist.

Vermischtes.
„Le Griflfon“ . Wílhrend eine grosse Anzahl 

Zigarettenpapiere, welche vermittelst dér Reclame 
in Vertrieb gesetzt werden, sich gleichwohl als 
Verschleissartikel nicht zu behaupten vermag, 
steigt dér Consum des .. G riffon ''-Papieres in 
kolossaler YY'eise, und dürfte es wenige Ver- 
schleisser gébén, die uns hierin nicht beistimmen 
werden. Die l'rsache liegt auf dér lland. Das 
« Griffon *-Papier ist das leichteste, aus den 
feinsten Rohstoffen erzeugte und mit einer ganz 
besonderen Sorgfalt bei seiner Anfertigung be- 
handelte Papier, das dern Zigarettenraucher 
nach jeder Richtung Ilin passt, weil es silmmt- 
liclie Nachtheile vermeidet, welche andere Papiere 
unstreitig besitzen. Dér immen.se Erfolg, den das 
« Griffon »-Papier mit Recht erzielte. hat es denn 
auch diesen ihm eigenen Vorzügen zu danken.

Die inlánder Spezialitáten-Sorten. Seitdem 
wir in unserem Blatté den Vorschlag erörterlen, 
wonach es eine dringende Nothwendigkeit wiire, 
den allgemeinen Verschleisskatalog durch die

i inliinder Spezialitilten-Sorten Regália-.Media und 
| Favoritas zu bereichern, vergeht kaum ein Tag, 

an welchem nicht zustimmende Meinungen aus 
unserem Beserkreise hierüber bei uns einlaufen 
würden. Mán ist geradezu enthusiasmirt von dér 
Aussicht, dass diese Sortén, welche stündlieh 
in den Verschleisslokalen verlangt werden, in den 
rrralikén eventuell zu habén sein sollten. Auch 
wird uns dér YVunsch nahe gelegt, dass auch die 
Operas-Zigarre stürmisch begehrt wird und dass 

! auch diese cinen kolossalen Absatz in den Trafikén 
! erzielen würde. Angesichts solch allgemein getheil- 

ter und von berufenster Seite geiiusserter Mei- 
nungsabgabe, haltén wir es für dringend geboten 
auf die Sache aberinals zurückzukominen und 
gébén dér Hofl'nung Ausdruck, dass mán kom- 
petenten Ortes den wahren YVerth dieser Enun- 
ziationcn erkennen wird. Ist es doch wahrlich zu 
verwundern, dass diese Sortén, welche stark be
gehrt und vöm Publikum favorisirt werden. nur 

í sehr schwer erhiiltlich sein sollen, was docli 
sicherlich dér Fali isi. wenn mán bedenkt, dass 
hier von cinem Ariikéi die Rede ist. dér in dér 
Hauptstadl an neunhunderl Verschleissstellen 
verkauft werden körmié, indess dics blos in 
zwei Geschaftslokalen geschieht.

Uilfsrcdftkteur : Fel
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anerkannt bestes und feinstes echt französisches

/uaui iii xPA Pl KB.
Unentbehrlicher Ariikéi in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraíiken!

L O H M E M D E R  V E R S C H L E I S S
weil von Jedermann verlangt.
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P O J A T Z I  FL. ÉS T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)
ajánlják legjobb minöségüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat, és pedig ugy kénes , mini különösen szalon-gyufájokat 

E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedvcllségnek és rojidkiviili keresletnek örvendenek, főleg a 
m i l l e n n i u m - g y u f a ,
M a g j a i -  k o r o i i a - s v é i l g j i i l ' i i .
M a g j a r  l io i iv é ( la / .o l )< > i- - g j i i fa ,
K i ' o l u M l i l - g j u r i i  és

M ' i g j a r  I i i i p e i ’ l a l - g . v n f a  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar 
államférfiak arczképeivel diszitvék.

IKi|>N-|gyufn dobozokban és csomagokban kapható.
Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül D eutsch-Landsbergbe intézni. A legolcsóbb árlélelekel tartalmazó 

árjegyzékünkké szívesen szolgálunk. Budapest és közvetlen  kö rn yéke  ré s z é re  V I I . .  R o m b a c h - u t c z a  8  s z á m  
a la t t  van  ra k tá ru n k . a

Pojatzi FI. és Társa
cs. k ir. szabadalm azott gyufanem ü gy á ra  

D E U TS CH -LAN D SB ER G B EN  G raz m e lle tt.

Ncuinayer Kde, Iiudapest S/erocson-ntc/.a 35.
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