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A vasárnapi szünet.
Hogyha ma ismételve, a nagyon is is

mert tárgyra, a vasárnapi szünetre vissza
térünk, ez azért történik, mert a mi 
olvasóink teljes joggal azon kérdéssel 
fordulnak hozzánk, melyre az annyiszor 
hangoztatott véleményünk szerint csak 
akkor kellene válaszolnunk, hogy ha a 
szivarautoinata bevált, minek következ
ménye az volna, hogy a vasárnapi munka
szünet legott életbelépőé. Es tényleg nem 
tudunk mást mondani, mint azt, a mit 
nekünk a legkompetensebb helyen mon
dottak.

Most itt van a szivarautomata és he
tek óta a ferenezvárosi dohánygyárban 
van felállítva, hogy kipróbálhassák s meg- 
bámultassék. A mi most történik, azt nem 
tudjuk! Egyszer azt mondják, hogy a 
szivarautomata a székes főváros vala
melyik élénk helyén fel lesz állítva, mi
szerint a gyakorlati működésre kipróbál
hassák; másrészt, hogy a próbát már 
kiállolla és hogy a mk. pü. minisztérium 
annak bevezetését tényleg elhatározta; 
szóval léplen-nyomon ellentétes vélemény
nyel találkozunk s nem vagyunk képesek 
megtudni, hogy minek kellene megtör
ténnie s tulajdonképpen mi történik.

Bennünket a tárgynak ilyetén lanyha 
kezelése kielégítene, hogy ha a mint már 
említettük, a vasárnapi munkaszünetiéi 
nem volna kapcsolatos, tehát egy újí
tásnak létesítése forog szóban, a me
lyet évek óta propagálunk, támogatunk 
és a sok ezer elárusító kívánságához ké
pest követelünk. A vasárnapi munkaszü
net behozatalának most misem áll útjá
ban. mindenütt helyesléssel találkozik, az 
útban levő akadályok elhárítására alkal
mas mód megtalálhatott, az nagyon be is 
válik és mégis oly messze vagyunk tőle, 
mint attól a szótól, a melyet először 
annak behozatala érdekében irtunk.

Bár hét múlva vége a télnek és ismét 
közeledik az az időpont, a. melyben a 
dohányárudák zárása vasárnapok dél
utánján szükségesnek mutatkozik. A vasár
napi munkaszünetnek behozatala kell, 
hogy megtörténjék, behozatalának úgy 
sem áll más útjában, mint az automata- 
kérdésnek elintézése s épen ebben jár
nak el nehézkesen, mintha tudja Isten 
valami nagyjelentőségű állami érdeket 
kellene mozgásba hozni. De hát tulajdon
képen miről is van szó ? Hogy ha úgy 
őszintén kell nyilatkoznunk, azt kell mon
danunk, hogy semmiről. A mk. pü. mi
nisztériumnak ajánlat tétetik, a mely neki 
egy fillérjébe sem kerül és a mi 
kisegítő eszköz gyanánt szolgálna az 
eddig oly nehéznek vélt vasárnapi

munkaszünet kérdésének egy csapással 
való megoldására.

Sajnos, épen ez a körülmény az, 
a mely oly kevés fejtörést okozni látszik, 
hogy az egészszel egyáltalán nem is fog
lalkoznak. De ki törődik a dohányárusok 
vasárnapi munkaszünetéve V Hogy ha a 
dohányárusok kenyéradója magánember 
volna és nem az állam, bizony, hogy az 
állam ezeket már régen arra kényszeri- 
telte volna, hogy embereinek egy héten 
legalább egy fölnapi szünetet engedjenek; 
azonban az államnak magának nincs erre 
szüksége, ö vasárnapokon is akar pénzt ke
resni és azért kell egy pár embernek 
olyasvalamit cselekednie, a unt a vallás, 
törvény és hygienia egyenesen tilt. Mi, a 
mint tudva van, bírunk egy adag türe
lemmel s azért várhatunk. De utóvégre 
mindennek megvan a maga határa! Mind
addig, amíg a vasárnapi munkaszünetnek 
behozatalát az államkincstár s a közön
ség érdekében károsnak tartottuk, túltet
tük magunkat a dohányárasok érdekein, da- 
szára annak, hogy azok teljes joggal a 
vasárnapi munkaszünetet minden kigon
dolható eszközzel követelték. Miután azon
ban évek óta minden tünet elmúlt, a mely 
a vasárnapi munkaszünet behozatala ellen 
szólt, miután Ausztriában is a minisz
térium által elfogadott automata a vasár
napi elárusitás szerepéi hivatva van be
tölteni. továbbá miután a hozzánk érke
zett automata, már hetek óla rendeltetés- 
szerű ténykedésére vár s még sem tör
ténik semmi. A mi a vasárnapi munka- 
szünetnek mielőbbi behozatalát előmozdí
tani képes volna, kötelességünknek tartjuk, 
még egyszer reá mutatni:

1. Hogy a vasárnapi munkaszünetnek 
behozatala ezúttal már sürgős szükséggé 
váll és hogy az a dohányárusok !>í) szá
zaléka által kívántatik.

2. Hogy a vasárnapi munkaszünetnek 
behozatala a legkompetensebb helyen 
azon esetben lett kilátásba helyezve, hogy 
ha a szivarautoinata beválik.

:t. Hogy a jelenlegi állapot, illetőleg a 
dohánygyártmányoknak vasárnapokon az 
utczán való elárusilása ép oly törvény- 
ellenes, mint a dohányegyedáruságnak 
és árusoknak tekintélyére lealacsonyító.

Egyebekben mégis annak a remé
nyünknek adunk kifejezést, hogy ezen 
kérdés végre-vahihára s pedig a legrövi
debb idő alatt el lesz intézve. Mindazok 
után, a mik eddig történtek, azt lehet kö
vetkeztetni, hogy az illetékes helyen haj
landók a vasárnapi munkaszünelet be
hozni. Mindenesetre egy ily egyszerű 
kérdésnek elintézése nem tarthat évekig 
és mi ezen sorainkkal csak azt akarjuk 
elérni, hogy egyszer valahára egy oly

sürgős, mint indokolt kívánság, a mely 
itt szóban van, sürgősen teljesittessék, a 
mennyiben az emberbaráti és hygienikus 
intézményekben gazdag század nagyon 
közel van a végéhez.

A török dohányárudában.
(Föl y tatán.)

Minden gyártandó minőséghez osztat
nak be dohányfajok hogy a kívánt aró- 
mát, a megfelelő erősséget és a jó égést 
előmozdítsák. A levelek osztályozása előtt 
a hálok meg lesznek mérve, ép úgy, 
mint az osztályozás után és az isméti 
megmázsálás nem mutatott semmi különb
séget. Ezen ellenőrzés osztályról-osztályra 
lett szigorúan megtartva és teljesítve. 
Az osztályozásnál kizárólag férfiak vol
tak alkalmazva, számra 180, úgynevezett 
Tütiindsi, a kik, a mint előbb említve 
volt, mint kitűnő szakértők szerepelnek, 
és a Harandsi. A dohányleveleknek ezen 
keveréke az úgynevezett „Hármán", a 
legkiválóbb munka a dohánygyártásnál 
és csak a jelzett specziálisták által lesz 
eszközölve.

A gyártás, a mint ezen előmunkálat 
hefejeztetett, finom kezelési igényel. A 
török dohánylevelek nem tűrik a v ize l; 
csak a durva nagyobb levelek, a melyek 
talán hosszabb fekvés folytán kiszáradva 
látszanak, lesznek ködszerüleg megnedve- 
sitve, hogy hajlékonyabbá váljanak. A 
bizonyos arányban vegyitett „Hármán" 
vágás alá kerül, a linomabb minőség kézzel 
való vágás alá, a durva minőség gépekkel 
való vágásaié.

A kézigépvágás-osztály, a melybe belép
tem. a dohány vagy száz munkás által 
az úgynevezett „Havans", egy primitív 
eszközzel leli vágva; minden munkás 
egy segédgyerekkel rendelkezik, a ki 
mestere által lesz fizetve s az a feladata, 
hogy neki a leveleket nyújtsa; a mester, 
a ki a minőség és a mennyiség száma 
szerint dolgozik, ez által több időt nyer a 
keresetre. A napi előállítás elér 2000 kilót.

A géppel való vágás egy hatalmas gép
csarnokban történik, a melyben 22 gőz
erőre berendezell óriás zugolt. Minden 
gépnél két ember volt alkalmazva, a kik
ből egy a dohányleveleket a gépbe iga
zította, a másik a gép által felvágott do
hányt átvette, szétválasztotta s keverte. 
A gépek által naponkint átlag 7 -8000 
kiló lesz vágva.

A felvágott dohányok 15 20 kilós
ládákba leltek elhelyezve és gépfelvonók 
állal a hüsilö és raktározó helyre leszál
lítva, a mennyiben a felvágott dohány 
soha azon napon, hanem 48 vagy 72, 
sőt több óra eltelte után lesz csak cső
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magolva, hogy a dobozokban vagy cso
magokban jobban eltartható legyen. Azért 
mindig frissen felvágott dohány lesz le
eresztve és a csomagoláshoz régebben 
vágott dohány felhúzva.

A linomabhul vágott dohányok egy 
más teremben 25 grammot tartalmazó 
papirdobozokba s 100, 250 és 500 gram
mot tartalmazó búdogszelenczébe lettek 
csomagolva. Nagyon szép kép tárult elém, 
a midőn az asztalokon megmázsálás alá 
kerülő szorgosan szétválasztott aranyszínű 
finom s legfinomabb dohányszálakat lát
tam. Ezen osztályban naponkint 600, 
egészen 1000 kiló dohány lesz töltés előtt 
czimlemezkével ellátott dobozokba cso
magolva.

A közönséges dohányokból 221/,, 25 
és 311 /i grammnyi csomagok lesznek elő
állítva. Négy nagy teremben ezen munka 
kizárólag nők és leányok, leginkább 
spanyol egyenruhás zsidónök által lesz 
teljesítve. Az ember egy iskolában kép
zeli magát, a hol a tanító intésére a fel
adat villámgyors ütemben végre lesz 
hajtva. A feltűnően könnyű, czélszeru és 
olcsó csomagolási systeme Kláriétól ered, 
a ki a női munkaerőt legelőször a török 
dohánygyárakban alkalmazta. Az a gyor
saság, a milyennel a csomagok előállítva 
lettek, bámulatra méltó volt; alig lehetett 
a szorgalmas kezek mozgását szemmel 
követni. Egy markolás az anyagba s annak 
mérlegre való dobása —  a markolás nem 
csalt, az anyag pontosan volt megmérve ; 
a másik kéz mái' a csomagoló tölcsért 
készen tartotta s abban a perczben ott 
feküdt a kész, csinosan lezárt utrakész 
csomag a deszkácskán, amely 100 csoma
got felölelt s továbbított.

Ezen négy nagyteremből lesz naponta
350,000 -400,000 csomag elküldve. Mi
előtt a csomagok ezen termeket elhagy
nák, keresztül kell menniök a nagyon 
szellemesen készült ellenörzőgépen, a mely 
gőzerő által folyton mozgásban van és a 
mely a csomagokat a mérlegre dobja s 
megmázsálja; minden rosszul megmért 
csomagot visszadobja, a mely fel lesz 
bontva és újra átcsomagolva. Ezer meg 
ezer csomag repült fel és le egysem 
lett visszavetve, oly pontossággal volt a 
munka teljesitve.

(Folytatása következik.)

Mörathon.
Hogy a szerelem szenvedéssel jár, azt bizony 

30 éves vele való viszonyomban eléggé tapasz
taltam.

Még bajusztalan gimnazista koromban ismer
kedtem meg vele, de nem telt bele soká, hogy 
ajkamon függött és ámbátor vegetáriánus volt 
és csak füvekkel táplálkozott, oly forró hévvel 
égett értem, hogy ujjaimat lázas orczáin majd
nem megégettem.

Ekkor kezdődtek szenvedéseim : mert ő gyak
ran megzavarta érzékeimet, ugv hogy szinvakká 
tett és gyomrom, mely a szerelemben szintén 
szerepet játszik, kergeteget kapott.

A szigorú professzorok sem akartak tudni 
viszonyomról. Kiszimatolták feladványi füzeteim
ből « parfüm*-jót és teljességgel megtiltották, 
hogy vele a városligetben, vagy az élénkebb 
utczákon sétáljak. Az erdőszéli bokorban töl
töttük hát pásztoróráinkat, csendes boldogságunk 
ellenségei után fürkészve, avagy érzékeny dalok
ban énekelve meg őt. Az orvos is beleszólt a 
dologba, azt mondván, hogy ilyen nyalánk fiatal 
embernek ezen viszony csak ártalmára lehet.

A ki azonban nem engedett, az én voltam 
és igy állhatatos hűségemnek édes jutalmát 
élvezhettem. Hányszor könnyítette meg nehéz 
tanulmányait, adott képzeletemnek szárnyakat 
és merített boldogító álmokba, mily gyakran 
kábította e l.. .  még éhségemet is ! Oh, készen 
sem lehetnék vele, ha minden erényét és előnyét 
kelletén dicsőíteni akarnám, azért inkább el 
sem kezdem.

Egy kemény küzdelmemről birhatásáért azon
ban be kell számolnom. Nyugodtan tehetem, 
m ert... végtére csak röviddel ezelőtt a győze
lem enyém lett és én őt az indiánusok mód
jára síromba is magammal akarom vinni.

Ugyanis számomra is elérkezett egyszer az 
idő, hogy nagyon jó l éreztem magamat és igy 
nem maradt más hátra zabolátlanságom elnyo
mására, minthogy megházasodjam. Azt hittem 
ugyan, hogy fesztelen ifjúságom társnőjét fogom 
törvényes élettársammá tehetni,jcsodálatos módon 
azonban úgy az egyházi, mint a világi hatóság 
ellene voltak e frigynek és igy elhatároztam, 
hogy egy egyszerű, polgári leányt veszek nőül, 
őt azonban a muzulmánok módjára kegvencz- 
nőmként megtartom. Természetesen menyasz- 
szonyomnak egy kukkot sem szóltam titkos 
szerelmemről és csak midőn feloldhatatlanul 
egymáséi lettünk, kíséreltem meg, őt, mint a ki 
első szerelmemként nagyobb jogokkal bírt, meg
hitt otthonomba becsempészni.

Jóságos istenem, minő csetepaté támadt, a 
mint feleségem vele először meglepett. Az asz- 
szonyka rák veres lett. orrát befogta és a fojtó 
köhögés nem hagyta szóhoz jutni.

Majd szidni kezdett:
-Pfuj, nem szégyelled magad? Hogy merésze

led ezzel a lakást dögleletessé tenni V Hát 
oly kevéssé szeretsz, hogy. ..  csak annyit mon
dok: vagy ő, vagy én !»

N os ... odáig nem került a dolog, én is aka
ratos voltam és igy oly megegyezésre jutottunk, 
miszerint legalább dolgozó szobámban szabad
ságomat fentartottam.

Fáradozásaim, feleségem és ő közötte test
véries viszonyt létrehozni, azonban dugába dől
tek, minthogy életem párja megmagyarázhatat
lan ellenszenvvel viseltetett barátnőm iránt, időn
ként utálatot tanúsított és képzelődését azon 
érzéki csalódásig növelte, hogy az egész ház 
bűzlik, ha őt pipámat tudniillik —  elrete- 
szelt könyvtárszobámban is szívom.

Hasztalan égettettem porczellán fejdarabjába 
hitvestársam jól talált arczképét. . .  hízelgésnek 
nevezte, hiába szittam a dohány köz • kevert 
aszalt megy leveleket... fejfájást kapott és —  
én is ; dolgozó szobámat pedig mint a poklot 
kerülte. Magányosan üldögéltem hát könyveim 
közepette, nélkülözve a múzsát, mely meren
gésemből valamelyes panaszszal a cselédek miatt 
a mindennapi élet számára feltámasztott volna.

A minap egyszer, egy üzlet előtt elhaladva, 
egy különös szó ötlött szemembe: Mörathon! A 
marathoni ütközet jutott «*szembe. A hirdetésen 
levő kép, mely egy öreg urat ábrázol hálókön
tösben, házi sipkával, kényei in esen pipázgalva 
mást mondott és én megtudtam, hogy egy 
Mörath nevű derék ember Gráczban szárásztól t 
alpesi füveket árul, melyek a dohányhoz keverve, 
annak egy sajátos jó  szagot kölcsönöznek. _a 
nélkül, hogy a dohány aromáját elvennék avagy 
megváltoztatnák.

Félig kétkedve, félig reménykedve vittem haza 
egy csomaggal, összekevertem a dohánynyal, 
megtöltöttem pipámat és iine, minő csoda esett !

* lc » ,  mondá nőm. ki a szomszéd szobában 
volt elfoglalva, < nem tudom, minő illat vesz 
ma körül ha angyalok pipáznának az égben, 
sem illatozhatnék jobban ... vájjon mi lehet a z? »

Erre hirtelen felnyitottam az ajtót és lupám

mal kezemben diadalmasan megállottám a 
küszöbön.

« Látod*. mondám, -ez Mörathon, egy derék 
ember találmánya, ki megoldotta a nehéz felada
tot, hogy hogyan lehet az asszonyokat férjeik 
pipáival kibékíteni.*

Ez idő óta teljes dohányzó szabadságot élve
zek lakásomban, a hálószobát kivéve. E nagy
szerű sikert csupán a Mörathonnak köszönhetem, 
mit az összes zaklatott férjeknek szivemből 
kívánok. Wichner J ., tanár.

Vegyesek.
Dohánybeváltás. Az országszerte folyamat- 

lan lévő dohány beváltásról a következő hírek 
érkeztek hozzánk : Török-Szainl-Miklósról érte
sítenek bennünket, hogy a gazdák nem 
nagyon elégedettek az idei dohánybeváltás
sal, mert az árak, a miket a kincstár fizet, 
nincsenek arányban a termelési költségekkel. 
Egyes gazdák, a kiknek a sors jó termést 
adott, nem panaszkodhatnak ugyan, de az 
átlag mégis a mellett bizonyít, hogy a jöve
delmezőség az idén kisebb, mint a múlt, év
ben volt. Átlagban termett 0— 10 méter
mázsa jóminőségii dohány, s ennek az átlagos 
értéke, illetve beváltási ára métorrnázsánkint 
15 18 frt. N.-Kapósról (Ungmegye) Írják,
hogy a dohány beváltása folyik ; tíz eredmény 
csakis a kapadohányféléknél volt kielégítő, a 
mennyiben azokat ’2~> dó forintjával váltot
ták be. így tehát a különbség a folyó év és 
a múlt év között mintegy 10 15 frtra tehető.

Újvidékiek a pénzügyminiszternél. 1,11 k; Les 
László pénzügyminiszter ma délelőtt fogadta 
Diotzgon Imre, Ernst .lózsef, dr. Kohn Károly, 
Königstiidtler Dusán, Sieboid Kerenez és 
Wagner Mihály tekintélyes újvidéki polgárok
ból álló küldöttséget, melyet Rolionyi ( lyula 
országgyűlési képviselő vezetett. Kolin Károly 
dr., mint a küldöttség szónoka, statisztikai és 
gazdasági adatokkal kimutatta, hogy a városi 
közgyűlés által statuált behozatali vám nem
csak a kereskedői osztálynak árt, hanoin 
magának a városnak érdekébe is ütközik. 
Kéri tehát a minisztert, hogy a városi köz
gyűlés e határozatát, mely felebhezés alatt 
lévén, sorsa a pénzügyminiszter döntésétől 
függ, semmisítse meg. Lukács miniszter meg
ígérte, hogy a belügyminiszterrel egyetérlő- 
leg meg fogja semmisíteni a közgyűlési ha
tározatot; egyúttal kijelentette, hogy tőle tol- 
hetőleg meg fogja akadályozni, hogy akár 
Újvidéken, akár másutt egyesek kedvéért, 
kik az arányos adófizetés alól ki akarnak 
bújni, oly községi adókat hozzanak he, a 
melyek a város, a kereskedők és az alsóbb 
néposztályok megkárosítására irányulnak. A 
küldöttség a miniszter kijelentéséi lelkes 
éljenzéssel fogadta.

Szerkesztői posta.
Schw H. urnák B Vendéglősök és kávésok, 

kik önhöz vannak megrendelésre utalva, a 
szivarokat csak kirsmi/hrni rlárnnUási áron 
kaphatják. Ezen emberek dohány-engedélyei 
korlátozva vannak és csak az a joguk, hogy 
vendégeiknek szivarokat /i i b :oii n t'lln l szintén 
n kicshu/lioni rhirnsilási áron eladhatnak. 
Egészen más az, hogy ha a vendéglősök 
rendes doliány-engedélylyel bírnak. Ebben az 
esetben azon elbánás alá esnek, mint más 
dohányáriisok. Egyébiránt a korlátozott 
dohány-engedélyek formája is egész más és 
abból kivehető, mire vannak jogosítva .

SciíédHr.orkosítá: Holtat Nándor.
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I N H A L T .  Die Sonntagsruhe. — In dér türkischen Tabakfabrik. — Annoncen.

Die Sonntagsruhe.
Wenn wir heute abermals aaf die 

sattsam bekannte Angelegenheit dér Sonii- 
tagsnilie zurückkommen, so geschieht es, 
weil unser Leserkreis mit Hecht Fragen 
an uns richtet, die wir mit dér ebenfalls 
schon so oft geiiusserlen Meinung, es 
werde die Sonntagsruhe soforl eingeführt 
sein, weim dér Zigarren-Automat sich 
bewiihren wird. beantworten inüssten. 
in dér That wissen wir anch nichts An- 
deres za sagen, als dós, zumal anch 
uns diese Antwort an allerkompetentestei' 
Stelle ertheilt wurde. Nun ist, dér Zigarren- 
Automat da und seit Wochen steht er 
in dér Franzstiidter Tabak-Fabrik, um 
gepriifl und angestaunt zu werden. VVas 
nunmehr geschieht? Wir wissen es nicht! 
Hald heisst es, dér Autómat werde an 
irgend einem helebten l’unkte dér Haupt- 
stadt auf'geslellt werden, um sein prak- 
tisches Funktioniren zu erproben; baki 
wieder, dass er seine Probe schon be- 
standen und das kön. ung. Finanzminis- 
terium seine EinfUhrung bereits delinitiv 
beschlossen hat; kurz, es werden die 
einander widersprechendstmi Mittheilun- 
gen lant und mán ist ausser Standé zu 
erl'atiren, was nunmehr geschehen soll 
oder was nunmehr geschieht.

Uns könnle diese laue Behandlung 
des Gegenstandes recht sein, hinge sie 
nicht, wie erwilhnt, mit dér eiuzuführen- 
Sonntagsrulie zusammen, alsó eine Neu- 
einrichtung, die wir seit vielen Jahren 
propagiren, unterstützen und gemtiss dem 
Wunsehe vieler Tausender von Ver- 
schleissern dringendst verlangen. Nichts 
halt mehr die Einführung dér Sonntags- 
rulie auf, übcrall wird sie gebilligl, das 
Mittel zűr Ueberbriickung elér Hindernisse, 
welche ihr entgegenstehen, ist gefunden 
und bewahrl sich ausseroi'dentlich, und 
doch ist sie so l'erne, wie dazumal, als 
wir das erste Wort niederschrieben be- 
hul's ihrer Erlangung.

In wenigon Wochen ist dér Winter 
vorüber und abermals nahl die Zeil, die 
cin Schliessen dér Geschiiflslokale zu- 
mindest an Sonntags-Nachmiltagen noth- 
wendig maciit. Die Sonntagsruhe soll 
eingeführt werden, ihrer Einführung steht 
nichts Anderes im Wege, als die Erledi
gung dér Automatenl'rage, und dicsér 
gegeniiber verhiüt mán sich so schwer- 
fiillig. als oh es sich darum handcln würde, 
Gotl weiss welche hochwichtige Staalsak- 
lion in Bewogungzu setzen. Um was handelt 
es sich delin im Grill ide genom mén dabei ?

Sollen wir frei von dér Leber weg 
sprechen, so möchten wir sagen, um gar 
nichts. Maii olTerirt dem kön. ung. Fiiianz- 
ministerium etwas, was dicsem keinen 
Heller koslel und was a l s  Aushilfsmittel 
ilienen soll. die bislier für so schwierig 
gehallene Frage dér Sonntagsruhe mit 
einem Schlage zu lösen. Leidet' isi go rád c 
dicsér Umstand, dér so wenig Kopfzer- 
brechen zu maciién scheint, dass inán 
sich um die ganze Geschichte überhaupt

nicht kümmert. Wen schert auch die I 
Sonntagsruhe dér Trafikanten und die I 
damit im Zusammenhange stehende Ge- | 
sundheit derselben. Wilren die Brotgeber 
dér Trafikanten Privatleute und nicht 
dér Staat, gewiss, dér Staat selber hatte I 
diese Unternehrner schon langst dazu 
verhalten, dass sie ihren Leuten einen 
halben Tag dér Ruhe in dér Woche 
gönnen; alléin, dér Staat selber hat so 
etwas nicht nothweudig, er will auch an 
Sonntagen verdienen, und darum müssen 
viele Tausende Menschen etwas thun, 
was Religion, Gesetz und die Hygienie 
geradezu verbietet.

Wir sírul ja, wie mán weiss, mit einer 
gohörigen Dosis Geduld ausgestattet und 
können warten. Aber nun hat ja Alles 
seine Grenzen. Insolange wir durch die 
Einführung dér Sonntagsruhe die Inte
ressel! des Staatsschalzes, sowie die des 
Publikums gefahrdet glaubten, stellten 
wir diese Interessen über diejenigen dér 
Verschleisser, trotzdem dieselben mit 
Recht die Gewahrung dér Sonntagsruhe 
mit allén erdenldichen Mitteln anstrebten. 
Nachdem aber seit Jahresfrist jedes Mo- 
rnent geschwunden ist, welches gégén 
die Sonntagsruhe spriiche; nachdem dér 
auch in Oesterreich von Seite des 
Ministeriums angenommene Autómat die 
Verkauleri'olle an Sonntagen übernommen 
hat, nachdem ferner dér hier eingelangte 
Autómat schon seit Wochen seiner Beslim- 
nnmg entgegensieht und gar nichts ge
schieht, was die Sonntagsruhe in baldige 
Aussicht stellcn würde, haltén wir es für 
unsere Pllicht, nochmals darauf hinzu- 
weisen:

1. Dass die Einführung dér Sonntags- 
ruhe nunmehr eine dringende Nolhwen- 
digkeit geworden und dass sie von 990,o 
dér Tabakverschleisser gewünscht wird.

2. Dass die Einführung dér Sonntags
ruhe an allerkompelentestcr Stelle fűi
den Fali zugesagt wurde, als sich dér 
Zigarren-Automat bewiihren werde.

:i. Dass dér jetzige Zusland, bezie- 
hungsweise dér Verkauf dér Tabakpro- 
dukte an Sonntagen auf dér Strasse 
ebenso geselzwidrig isi. wie er geeignet 
ist, das Ansehen des Tabakinonopols und 
dér Verschleisser herabzuwürdigen.

lm Uebrigen glauben wir dér Ho'ffnung 
Ausdriick zu gébén, dass diese Frage 
endlich, und zwar in kürzester Zeit ihrer 
Erledigung theilhal'lig werden wird. Nach 
alldem, was bislier geschehen, liegt die 
Folgerung nahe, dass mán kompetenlen 
Őrlés gewillt ist, die Sonntagsruhe ein- 
zul'iihren. Gleichwohl kaim und soll die 
Erledigung einer solch cinfachen Sache 
nicht Jahre láng andauern, und wir be- 
zweeken daher mit dicsen Zeilen, dass 
maii endlich cinem solch dringenden 
und gewiss berechtigten Wunsch, wie es 
dér in Rede stehende ist, auch schleu- 
nigst willfahre, zumal dieses, an huinani- 
tiiren, wie auch an hygienischen Ein- 
richtungen rascli schaffende Jalirhundert 
auch sehr hald zu Endc geht.

In dér türkischen Tabakfabrik.
(Fortsetzung.)

Die Amién, die trotz dér Gefahren vöm Tabak 
nicht lassen wollten, griííen nun zu einem 
Mittel, um sich wenigstens den Genuss des 
Nasenkitzels durch Niessen zu verschaíTen —  sie 
begannen zu schnupfen. «lm  Jahre 1042, das 
ist festgestellt» —  sagt Hammer in seiner Ge
schichte des osmanischen Heichos —  « wurde 
zum ersten Mai Tabak geschnupft.* Das Verbot 
des Tabakrauchens wurde jahrzehntelang mit 
gleicher Strenge aufrecht erhalten. Erst unter 
Muhammed dem Vierten wagten wieder Ein- 
zelne das Gesetz zu umgehen. Als dér letzt- 
genannte Sultan aber einmal sah, wie zwei 
seiner Leute vor dem Fenster des Palastes zu 
rauchen sich erfrechten, liess er sie gefangen- 
nehmen und zum Tode verurtheilen ; dér Scheich 
ul Islam —  vielleicht selbst ein Tabakfreund —  
erwirkte vöm Sultan, dass er die Todesstrafe 
gnadig in Prügelstrafe verwandelte.

Die Sipahi-Truppen waren grosse Raucher 
trotz Gesetz ; dér Aga dér Janitscharen überfiel 
ihre Ruden und liess ihre Pfeifen zerschlagen, 
alléin die Sipahis überwiiltigten die Janitscharen 
und drohten statt des Rauchs des Tabaks den 
Rauch des Aufruhrs aufsteigen zu lassen. Die 
Furcht vor dieser Drohung ward denn dér 
Anfang dér Rauchfreiheit in dér Ttirkei. Mán 
sah. dass mán das Rauchen nicht verbieten 
konnte und gestattete es anfangs stillschweigend, 
dann ausdrücklich, und begniigte sich damit, 
die Sache im Jahre 1090 dem Staate durch 
eine Tabaksteuer zunutze zu maciién. Dér Be- 
trag dieser Steuer betrug schon im zweiten 
Jahre dér Rauchfreiheit das Sechzehnfache des- 
jenigen des ersten Jahres. Nur in einzelnen 
Gegenden des Innern blieb das Vorurtheil be- 
stelien und in Centralarabien ist nocht gegen- 
wiirtig das Rauchen ebenso vérpont wie das 
Weintrinken. Schon dér blosse Tabakshandel 
oder dér zufallige Besitz des teullischen Iírauts 
zieht die Stral'e des Ohrenabschneidens nach sich.

In neuester Zeit hat die türkische Regierung 
die Tabakfabrikation monopolisirt und die Ein- 
künfte, die zu den betrachlichsten unter allén 
Geldquellen des Staates gehören, den fremden 
Glaubigern des Landes ausgeliefert. i833 hat 
die Verwaltung dér öíTentlichen Schuld ihrer- 
scits die Ausnützung dér türkischen Tabake an 
ein Syndikat wei térti bér tragen, welches den 
ganzen Nutzen in drei Theile theilt: einen 
erhiilt dér Staat, einen zweiten die Verwaltung 
dér ÖíTentlichen Schuld, den dritten endlich das 
Syndikat, die Tabakregie.

Die türkische Tabakregie besitzt gegenwartig 
vier grosse Fabriken, in Konstantinopel, Smyrna, 
Saloniki und Samsun, sowie einige kleinere 
Fabriken im Inneren des Eandes, welche den 
in ihren Umgebungen kultivirten Tabak für den 
örtlichen Verkauf schneiden und verpacken.

Die grOsste und mustergiltigste Fabrik ist die 
Konstantinopler. Sie wurde in dem jetzigen 
Umfange von dem gégén warligen Direktor 
Klaric, einem Kroaten, organisirt. Klaric ist 
eine dér interessantesten europiiischen Persön- 
lichkeiten dér türkischen Hauptstadt. In seiner 
engeren Heimath, wo er im Jahre 1838 in dér 
Sladt Sissek geboren wurde, ist er aus den 
60er Jahren als Politiker und Journalist noch 
heute berühmt. Mán erinnert sich dórt seiner 
palriotischen und poetischen Beitráge für die 
Bliitter »Danica ilirska* (Dér illirische Morgen- 
stern), «Nace gore 1 .ist» (Das Blatt von unseren 
Bergeshühen), seiner politischen Artikel in dér 
«Narodne novine* (National-Zeitung) und in dér 
«Agramer Zeitung* —  denn er beherrscht die 
deutsche Sprache gerade so stylistisch vollendet 
wie seine kroatische Muttersprache — und 
endlich seiner unter dem Titel « Nácinké* 
(1'nscre Eieder) erschienencn Gedichte. Er 
war sogar Begründer und Redakteur des Blattes 
«Putnik» (Dér Wanderer), welches wegen poli- 
tischer Artikel unterdrückt wurde. worauf dér
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unermUdliche Journalist unter (lem Titel «Slav- 
janski jug» (Dér slavische Silden) eine neue 
illustrirte Zcitschrift in kroatischer. serbischer 
und slovenischer Sprache herausgab.

(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten dér ltedaktioii.
Schw. H. im B Wirtho múl Onfetiors, 

welehe bei Ihnen ztu' Fassung angewiesen 
sind, müssen die Zigarren znm Vetailpreisu 
bezahlen. Die Lizenzen dicsér Geschiiftsleute 
sind beschrflnkte und habén dieselben un 
das Recht, an ihre Giiste ebenfalls zutn 
Detailpreise ohneNuUen die Zigarren abzugeben. 
Etwas Anderes ist es, wenn die Wirtho eine 
regelrechte Trafik-Lizenz besitzen. In diesem 
Falle sind dicseiben natiirlieh so zu hollandéin, 
wie jeder andero Traflkant. lm Uebrigen ist 
die Fönn dicsei' besehrankten Dizenzen aueli 
eine ganz andere und wird aueh darauf 
ersichtlich sein, wozu sie berechtigen.

Hilfsredakteur : Ferd in an ü  H e lta i.

Mörathon.
Dass Liebe leiden muss, ach. das habé icli 

in meinem nunmehr dreissig .Jaln-e andauern- 
den Verhiiltnisse mit ihr zűr Genüge erfahren!

Ich war noch ein unter dér Nase kaliler 
Lateinschütze, da liebaugelte ich bereits mit 
ihr, und bald hing sie an meinem Munde und 
brannte. obsehon sie eine Vegetarianerin ist 
und sich nur von Kraut nalirt. in heisser Gluth 
für mich, so heiss, dass icli mir an ihren liebern- 
den W’angen beinahe die Fingéi* versengte.

Da begannen meine Leiden: denn sie vor- 
wirrte mir des Oeftern die Sinne, dass icli 
völlig farbcnblind wurde, und dér Magén, dér 
ja bekanntlich in dér Liebe aueh eine Rolle 
spielt, die DrehkrankhoiL békám.

Die gestrengen Professoren wollten von dem 
Verhiiltnisse nichts wissen. Sie crschnüliciten 
aus den Aufgabeheften ihren « Parfüm*, sie 
verboten es geradezu, dass ich mit ihr im 
Stadtparke oder in den belebtesten Strassen 
spazieren ginge, und alsó sass ich mit ihr 
manch traute Stunde im Busch am Waldes- 
saume und spiihte scheu nach den Feinden 
unseres stillen Glückes, oder ich besang sie in

rührenden Liedern. Audi dér Arzt mischte sich 
einmal ein: er meinte, so cinem jungen Decker 
könnte dér Umgang mit ihr nur schaden.

W er aber nicht nachgab, das war ich, und 
so erntete ich aueh den süssön Lohn meiner 
unwandelbaren Treue. W ie oft hat sie mir 
das schw ere Stúdium erleichtert. wie olt meine 
Phantasie beílügelt und mich in beseeligende 
Traume gewiegt, wie oft sogar meinen Hunger... 
betaubt! O, icli würde gar nicht fertig. wollte 
ich allé ihre Tugenden und Vorzüge nach Gebühr 
preisen, und darum fange ich lieber gar nicht an.

Von einem harten Kampfe aber, den ich 
um ihren Resitz zu bestehen hatle, muss ich 
doch erzühlen. leli kann es ruhig thun; denn 
. . . .  endlich, und zwar erst vor kurzer Zeit, 
ist dér Sieg erfochten, und ich gedenke min, 
sie gleich den Indiánom mit ins Grab und in 
die ewigen Jagdgründe hiniiber zu nehmen.

Audi für mich kam namlich einmal die Zeit, 
da es mir zu wohl wurde, und alsó blieb mir, 
um den Uebermuth zu unterdrücken, nichts 
übrig, ich musste — heirathen. Dér Gedanke, 
sie, die Genossin meiner wildcn Jugend, zűr 
gesetzmiissigen Lebensgefahrtin zu maciién, lag 
wohl nahe genug; merkwürdiger Weise aber 
striiubte sich sowohl die geistliche als aueh die 
weltliche Behörde gégén eine eheliche Ver- 
bindung mit ihr. und so beschloss ich. ein 
schlichtes, bürgerliches Madchen zu heirathen, 
sie aber nach dem Beispiele dér Muselmannen 
als Favoritin zu behalten. Klugerweise sagte 
ich meiner Braut kein Sterbenswörtchen von 
meiner heimlichen Liebe, und erst, als wir un- 
trennbar verbunden waren, versuchle ich es, sie, 
die ja  doch als meine erste Liebe n ah ere 
Rechte besass, in mein trautes Keim einzu- 
schmuggeln.

Gott dér Gerechte, was gab das íur cin 
Geserres, als mich die gule Frau das erstenial 
mit ihr überraschte! Krebsroth wurde das 
Frauchen im (íesichte, die Nase hiolt es sich 
zu, fiin Stickhusten wollte ihm die Rede ver- 
schlagen und dennoch ging das Geschimpfe los:

«Pfui, schamst du dich nicht? W ie kannst 
du es wagen, mir mit . . . .  mit dér da die 
Wohnung zu verpesten ? Liebst du mich so 
wenig, dass . . . du, ich sag’ dirs, entweder 
sie oder ich!*

Nun . . . .  so arg wurde es allerdings nicht. 
Audi ich hatte meinen eigenen Kopf, und so 
kam es schliesslich zu einem Vertragé, dér 
mir wenigstens in meinem Studierzimmer volle 
Freiheit gewahrte.

I

Meine Versuche aber, zwischen ihr und meiner 
Frau jenes schwesterliche Vcrhíiltniss lierzu- 
stellen, das dér Gráf von Gleichen zu Standé 
gebracht hatte, prallten an dér unerklarlichen 
Abneigung dér ungerechten Gattin gégén meine 
Freundin ab, eine Abneigung, die sich zeit- 
weilig bis zum Lkel, zűr Linbildung, zűr Sinnes- 
tauschung steigerte, es . . . stinke das ganze 
Haus, wenn ich sie . . meine Pfeife niimlich, 
aueh im versperrten Biicherzimmer schmauche!

Vergebens liess ich dem Porzellankopfe das 
wohlgetrolfene Bildniss meiner besseren Millfte 
einbrennen . . . sie erkliirte das als Heuchelei 
vergebens rauchte ich im Tabak godörrte 
Weichselkirschblatter . . . sie békám Kopfweh 
und ich aueh; meine Arbeitsstube aber inied 
sie wie die IIölle, und so sass ich einsam in 
meiner papierenen W elt und vermisste die 
Muse, die mich mit irgend einer Klage über 
den Dienstboten in die AIltilglichkeiL zurück- 
zurufen vermochte.

Da las ich neulich, bei einem Ihindiéi* vor- 
beigehend, ein sellsamcs Wort. Mörathon liiess 
es, an die Schlacht bei Marathon musste ich 
zunachst denken. Das die Ankündigung zierende 
Bild eines altén Herrn in Schlafrock und llaus- 
kappel, dér gemütlilich seine Pfeife schmauchte, 
belehrte mich aber eines Besseren, und ich er- 
fuhr, ein wackerer Mami in Graz, Möralli mit 
Nainen. verkaufe da getrocknele Alpcnkriiuter, 
die, dem Tabake beigemischt, ihm einen ganz 
eigenen Wohlgeruch verleihen, ohne das Aroma 
des Tabakes aufzuheben oder zu decken.

Halb zweifelnd, halb hoílend trug ich ein 
Pückchen lieini und mischte und stopfte, und 
siehe, welcli’ VVunder begab sich!

«Du», rief die Frau, die im Nebenzimmer 
beschüftigt war, «ich weiss nicht, was für ein 
Duft mich heute umschvvebt . . . ach, wenn die 
Lngerl im Ilimmel Pfeifen rauchen Unitén, 
wohliger könnt’s nicht riechen . . . was nur 
das sein mag?*

Dariss ich die Tinire auf und stand mit meiner 
lieben Pfeife triumphierend in dér Lichtung.

«Siehsl du >, sagte ich, «das ist Mörathon, 
die Lrfindung des braven Mannes, dér die 
schwere Aufgabe gelöst hat, die Frauen mit 
den 'labakpfeifen ihrer Miinner zu versöhnen!*

Sóit dicsér Stunde geniesse ich in meiner 
Wohnung, das Schlafzimmer ausgenommen, 
volle Rauchfreiheit, und so einen grossartigen 
Lrfolg, den icli dem Mörathon verdanke, 
wünsche ich allén geplagten Lhemannern vöm 
llerzen. Prof. J. Wichner.

, T7-., Sas-utcza 29.
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anerkannt bestes und feinstes echt französisches

xunitiiiiivinmu.
Unentbehrlicher Ariikéi in den k. u. Tabak-Gross- und Kieintraíikon!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann vorlangt.
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