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A szivar-automata.
Pár nap múlva két szivar-automata 

érkezik ide, hogy a két pályaudvarban leg
közelebb működéséről próbatan uságot 
tegyen. Mi meg vagyunk győződve, hogy 
a kísérletezés hibátlanul meg fog történni, 
a mennyiben az év lefolyása alatt rajta 
eszközölt javítások ismeretesek ős miután 
nem akarunk a dolognak eléje vágni, 
tartózkodunk tehát az automatának ezen 
helyen való leírásától, amennyiben minden
kinek lehetővé lesz téve, annak czél- 
Hsmrüsögéröl meggyőződni.

Ha ma mégis az automata felöl beszélni 
kénylelenitleliink, ez azon okból történik, 
mivel egyes hírlapok azt a czélt, melyet 
az automatának szolgálni kell. nem ismerik 
s annak behozatalát az olvasóközön
ségüknek úgy tüntetik lel, mintha kizárólag 
arról volna szó. hogy a dohánytermékek 
elárusilásának számát fogja szaporítani. 
Ez azonban nem az a ezél, melyet a
m. kir. dohányigazgatóság szem előtt 
tart. Hogy ha ez volna az eset, mi vol
nánk elsők, kik az ellen állást foglalnánk, 
hogy a dohánytermékek kiskereskedésének 
száma szaporittassék, a mint az most 
történik, miután mi mindig az elárusitási 
engedélyek kevesbitése mellett foglaltunk 
állást, mii lenni ezután is fogunk. Azonban 
ifi a ni. kir. dohányigazgatóságnak az a 
feladata, az elárusítók óhaját teljesíteni, 
amelyet évek óta várnak, tudniilik a 
vasárnapi nmnkaszünetnek behozatalát.

A szivar-automatának felfedezése által 
a vasárnapi nmnkaszünetnek kérdése uj 
stádiumba lépett, miután az automata 
mindama akadályok elhárítására alkalmas, 
a melyek a vasárnapi munkaszihiel be
hozatalának útjában álltak. Tényleg min
denféle okoknál fogva az elárusítók érde
kében kívánatos a vasárnapi munkaszünet 
behozatala, de ez. majdnem lehetetlenné 
lett volna téve, hogy ha az érdekelt 
tényezőkre háromolható károsodást tekin
tetbe vesszük. Az automata ezt mind el
hárította, melynek bevezetése által sem az 
elárusító, sem a fogyasztás hátrányt szen
vedni nem fog, hogy ha a dohánylözsdék 
vasárnapon át zárva maradnak, miután 
annak jelenléte a közönséget tökéletesén 
kielégíteni képes, a mennyiben páratlanul 
jól van berendezve.

Az aggodalmak teljes eloszlatása ózdi
jából, melyek egyes oldalról felhozalnak, 
tekintve, hogy egyes emberek azt gondol
ják, hogy az automatának birtoklása szám 
s ellenőrzés nélkül minden embernek 
lesz megengedve, azon automatákhoz 
hasonlóan, amelyek más árut kereskedésbe 
hoznak, csak a következőket kívánjuk fel
említeni.

Nagyon téves az a felfogás, hogy az 
automatának behozatala az elárusitások 
szaporítását jelenti. Sőt ellenkezőleg! Az 
automaták kizárólag csak a már létező 
dohányárusoknak azon czélból lesznek 
rendelkezésre bocsátva, hogy az említett 
vasárnapi szünetben részesüljenek, vagy 
pedig hogy ezek ne legyenek kénysze
rítve, úgy, mint eddig, üzletüket éjfélig 
nyitva tartani. Mi azt hisszük, hogy ezen 
jóakarata szándék minden dohánytözsért 
kielégíthet. Amennyiben nemcsak kényel
müket, melyet eddig nélkülözni kénytelenek 
voltak, hanem az áruiknak eladásából folyó 
hasznot is biztosítja. Az a körülmény, hogy 
a két prőbaautomata a pályaudvarokban 
lesz elhelyezve, nem czélozza a nagy for
galomnak többleteladás általi kizsákmá
nyolását, hanem ez azért történik, hogy 
a nagy közönség összes osztályai által 
megfigyeltessék, a mi ott természetesen 
el is érhető. Különben ezen automaták 
is az ottani dohányárusoknak lesznek 
felhasználás végett átadva, amint ma
holnap az összes dohánytözséreknél ez 
az eset he fog állani, ha azt kívánni 
fogják.

Tehát az automaták behozatala semmi
esetre sem jelenti az elárusitási helyek 
szaporítását, hanem ellenkezőleg általuk 
a fogyasztás lesz jelentékenyen emelve. 
Különösen az ország fővárosa, a melynek 
nagyvárosi jellege napról-napra szembe
szökőt)!), benne az éjjeli élet, a minthogy 
ez nagyon természetes, nagyobb arányok
ban fejlődik, tehát a szivar-automaták 
behozatala itt felette nagy szükségre vall.

Más egyéb természetű üzletek s mu
lató helyeket lehet az éjszakán át egész
ben vagy részben nyitva tartani, azonban 
a dohánylözsdéknek ily nyitvatartása 
magát ki nem fizeti. A kiszolgálás s vilá
gítás költségei nagyon nagyok s nem 
állanak arányban az elérhető haszonnal, 
a mely talán elérhető volna. Ellenben az 
automata, a mely 20 30 frtnyi árut
magába foglalhat, nagyobb forgalmú he
lyeken a készletnek teljes eladását ered
ményezheti, tehát oly körülményt, a mely 
a többlet fogyasztás előnyére válik.

Még van valami említeni valónk, a mi 
a szkeptikus kétkedőnek jelenleg fejtörést 
okoz, hogy ha a szivar-automaták beho
zatalára gondol.

Ez amaz aggodalom, mely az auto
matába elhelyezett áruk biztonsága tekin
tetében <iz illető elméjében támadt. No, 
a mi azl illeti, nem hihetjük, hogy az 
automata hűtlen kezelést magában invol
válhatna, sőt erről talán ritkábban lehet 
hallani, mint az üzletekben alkalmazott 
élő automatáknál történik.

Az automata azonban nem hagyja

magát sem megcsalni, sem meglopatni, 
a mint ez már számtalanszor ki lett 
próbálva. Miután a pénzfelfogó más, mint 
osztrák és magyar nikelpénzt nem ismer, 
miután a szivarnak abból való kivétele 
pénzbedobás nélkül lehetetlen, ennélfogva 
e tekintetben csak a teljes biztonságról 
lehet szó. Nem ritkán hallottuk azt a 
naiv megjegyzést, hogy az automatát 
lehet müeszközükkel feltörni s tartalmától 
megfosztani. Erre csak azt válaszolhatjuk, 
hogy az üzleti vasajtót ép úgy fel lehet 
-törni, sőt talán még könnyebben, mint az 
automatát, a mely szabadban áll éjjel- 
nappal és örök, rendörök és járókelők által 
megfigyelhető.

Röviden szólva, az automata behozatala, 
annak működése és gyakorlati ténykedése 
ellen nem lehet kifogást tenni. Hogyha 
van mit ellenvetnünk, az a körülmény 
volna, hogy oly soká hagyott magára 
váratni. Jó dolog ülőt kíván. A kezdet 
meg volna téve és pár nap múlva minden 
dohányárusnak alkalom lesz adva meg
győződni arról, hogy a dohányárusitás 
lerén haladás történt, a melynek jótékony- 
hatása tagadhatatlan, melynek gyakorlati 
kezelése magára az elárusitásra nagy be
folyással kell, hogy legyen.

A dohánynagyárusok szövet
kezete.

Egy nagyon megtisztelő oldalról kaptunk egy 
iratot, melyben a múlt számunkban közzétett, a 
dohánynagyárusok különös kedvezményeire vo
natkozó czikkünk egész terjedelmében helyesel- 
tetik. A  tisztelt levelező csatlakozik a mi véle
ményünkhöz, mely a dohánynagyárusok által ala
kítandó szövetkezetre vonatkozik és annak az 
óhajának ad kifejezést, hogy a kezdeményezést 
mi ragadjuk meg, miután ő szerinte mi volnánk 
első sorban erre hivatva.

Amilyen kellemesen érint bennünket, hogy 
lapunk fejtegetései követőkre találnak, bár ezek 
már nem egyedül állók, amilyen hízelgő ránk 
nézve, hogy a szóban levő szövetkezetnek életbe
léptetését mi reánk akarják bízni, mindamellett 
részünkről problematikusnak tartjuk annak 
sikerét, ha az tőlünk ered. És bár mi ránk, 
mint Magyarország dohánynagyárusai vélemé
nyének nyilvánítására hivatott szócsőre tartozik 
azok jogainak érvényt szerezni, cselekvő beavat
kozásunkat csak akkor tartjuk czélszerünek, 
hogy ha azok legnagyobb részének hozzájárulá
sáról nyilatkozatot kapunk, illetőleg, ha a 
dohánynagyárusok nagyobb részéről erre fel- 
halalmuzást nyerünk.

Már régen létesült volna az ily szövetkezetnek 
megalakulása, hogy ha a dohánynagyárusok a 
mi czikkeinket, amelyeket e tárgyban közzé
tettünk, nemcsak helyesléssel kísérték volna, 
hanem az ily szövetkezet megalakítását hozzá-



járulásukkal támogatlak volna. Hogy ez eddig 
meg nem történt, elég sajnos, annál is inkább, 
amennyiben az üzlet mindig kevesebb hasznot 
hoz, mint azelőtt, és még nem mozdult meg 
senki, hogy az üzletmenetet megjavítsa, bár az 
ma sokkal löbb költséget s munkát igényel, 
mint az előbbi időkben.

Ötven éve már, hogy Magyarországon a 
dohánynagylőzsde intézmény fennáll. Midőn ez 
szerveztetett, akkor a fogyasztás nem volt oly 
nagy, mint ma. Ellenben a provízió altkor hat, 
sőt nyolczszor magasabb volt, a kiadások pedig 
kétharmadnál kisebbek voltak, mint jelenleg.

Hol volt harmincz vagy negyven év előtt a 
provízió ’ /io sót «/10, mint az ma az az eset 1 
Az üzlethelyiség tekintetében a dohánynagyárus 
ott vehetett ki üzlethelyiséget, ahol azt olcsóbban 
kapta. A  fizetések, amelyeket teljesítenie kellett, 
a legszerényebbek voltak e tekintetben, le ren 
dezés, világítás stb. oly kezdetleges volt, amint 
ezt csak kívánni lehetett és ezen körülmény az 
üzletre nem volt hátrányos. A ládák állandó 
számlára való átvételéről természetesen szó sem 
volt, sőt ellenkezőleg a dohányárusoknak szabad 
volt az üres szivarládikákat a gyárnak dara- 
bonkint 6 kros áron eladni. Hogy ha a fogyasz
tás, amint mondottuk, nem is volt oly nagy, a 
haszon vidéken 100 frtnyi áru után volt 11—4, 
sőt 5 frt és még több is. Manapság ily haszon 
eléréséért kénytelen a vidéki dohánynagyárus 
400— 500 frtnyi árut eladni.

Nem egyszerre, hanem successive rosszabbod
tak meg az üzleti viszonyok. A dohánynagy- 
árusok nem tehettek az ellen semmit, amennyi
ben a konkurrenczia itt is sivár, megsemmisítő 
kezét rátette. 11a egy dohánynagyárus az enge
délyről lemond, van azonnal sok kérvényező, 
aki a legcsekélyebb provízió mellett az elárusi- 
tást elvállalni kész, miért is a dohánynagy- 
tőzsérek a legkisebb haszonnal kénytelenek meg
elégedni.

Csakhogy nem szabad elfelejteni, hogy itt egy 
czikkröl van szó, a melyet uz állam előállít és 
kereskedésbe hoz. Az állam pedig magán speku
lánsokkal és vállalatokkal össze nem hasonlítható, 
akik mindenütt s mindenáron semmi egyebet, 
mint saját előnyüket keresik. Az állam bizonyos 
határig megy, a melyet a magánzó a kereske
delmi életben nem ismer és melylyel részben 
saját állampolgárainak tartozik. A magán ember
nek nem kell törődnie, hogy a szerződőit fél 
az elvállalt kötelezettség mellett tönkre megy, 
holott az államnak igenis azzal nagyon is kell 
törődnie. És ép úgy, a mint az állam egyik 
oldalon valamit elvesz, ép úgy azt másik oldalon 
megint visszaadja, ami mindennap észlelhető 
esemény. A dohányegyedáruságnál sincs ez 
másképen, vagyis, hogyha a körülményeket meg
világítjuk, hogyha azokról meggyőződtünk s ami 
fődolog: kérvényezünk.

Ezek mind ismeretes dolgok, amelyeket min
denki természeteseknek fog találni. De mit hasz
nálnak ezek egynek és mit másnak! Az egyes 
itt nem játszik szerepet, mert teljes joggal lehet 
neki mondani, hogy a viszonyokat ő miatta nem 
fogják megváltoztatni. Hogy a viszonyok meg
változzanak, ahhoz szükséges mindnyájunknak 
közreműködése vagy legalább is sok tevékeny 
embernek a közreműködése.

Ez eddig nem történt meg, s azért mindig 
rosszabb lesz jobb helyett, ami egyébként más
kép nem is lehetséges. Hat évig hiába fáradt ez 
a lap a dohánynagyárusok szövetségét legalább 
is ébren tartani, bár ezt az eszmét folyton han
goztatják. Negyvennégy évig nélkülözték a dohány
nagyárusok ezt a szócsövet, a milyen ez, egy 
lapot, a mely az ő érdekeiket védi, egy lupot, a 
mely az ő óhajukat s panaszukat hirdeti. Mi 
úgy gondoljuk, hogy nem egy azok közül a
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nagyzásu és nagyszájú uraknak, a kik a dohány
nagyárusok között nem ritkán találhatók, végre 
befogják látni, hogy ezen lap nem kivánt egyebet, 
mint mindazt, ami kártékony, elhárítani és 
mindazt, ami hasznos, szorgalmazni.

És azt a leghasznosabbat, illetőleg nélkülöz
hetetlent, amit előidézni iparkodtunk, abban áll, 
hogy a szövetkezet megálapitásáért szavunkat 
emeltük. Kívánjuk tehát, hogy mindazok, 
ak»k mindig s mindenkor csak gáncsolni tudnak, 
egyszer valahára megembereljenek és azt létre
hozni igyekezzenek, amit létrehozni érdemes. 
Ami bemünket illet, ismételjük, hogy mindig 
legelöl fogunk járni és hogyha kell, a dohány- 
nagytőzsérek jólétéért helyt állani. Nem azért, 
mintha a fáradságot kimélnők a munkát elvál
lalni, melyet ily szövetkezetnek megalapítása 
követel, sőt ellenkezőleg minden erőnket arra 
fordítjuk. Mindenekelőtt azonban oly férfiakkal 
akarunk érintkezésbe lépni, akik a dolgot komo
lyan veszik és áldozatkészen a fáradságot és 
munkát velünk megosztani készek. Hogyha ezt 
megtaláltuk, úgy a sajtó utján és teltei ily 
szövetkezet megalakításánál sorompóba lépünk.

Addig azonban nem tehetünk egyebet, mint 
ezen hivatásos utón folyton azt hangoztatni, 
hogy épen a dohánynagyárusok azok, a kiknél 
inkább mint más hivatásuaknál az érdekeltek 
összetartása szükséges.

Vegyesek.
Nemzetközi asszonygyülés Londonban. Lady 

Aberdeenének jutott az a nem éppen kellemes sze
rep, hogy egy nemzetközi és nagyon nepes, tehát 
nagyon lármás női kongresszus iölött elnököljön.
A kongresszus most nyílt meg a Westminster 
Thuan Hallban s az a czélja, hogy megbeszél
jék benne a nők dolgát a nők maguk s a jo 
gaira féltékeny férfivilágtól kicsikarjanak annyi 
engedményt a maguk javára, amennyit csak 
lehet. Öt bizottsága van a kongresszusnak. Ezek 
közt legfontosabb az, ami a nők kenyérkerese
tével, a megélhetésre alkalmas pályákkal log- 
lalkozik s uj és uj terrénumokat akar hódítani 
az olyan nők számára, akik nem akarják eset
legekhez kötni sorsukat, hanem a maguk ere
jén akarnak megélni. A nők szerint azonban 
valószínűleg az a bizottság végez fontosabb 
munkát, amely a nők politikai jogáért küzd s 
azt a helyzetet akarja tisztázni, amit a nő el
foglal a társadalomban. Van egy olyan bizottság 
is, amelyik amellett kardoskodik, hogy a nőnek 
helyet szerezzen a parlamentekben. Azután egy 
ipari csoport s egy tanulmányi csoport is dol
gozik a kongresszuson, amelyen az már határo
zatba menl, hogy minden indítványt fel fognak 
olvasni. S már több az indítvány az ezernél. 
S hogy teljesen kongresszus formája legyen a 
népes gyülekezésnek, nagy eszern-iszomok és 
monstre-kávézások folynak hol itt, hol ott. Hogy 
a magyar hölgyeknek ki a szószólójuk, azt nem 
mondja el a londoni telegramm, amely a kon
gresszus megnyitásáról beszámol.

Kirándulók papírban. Kremsben érdekes ki
rándulási rendezett egy ottani papírgyár három
száz munkása. A reklámon kívül, a nagy meleg 
vitte őket arra a gondolatra, hogy papiros 
ruhában menjenek a közeli erdőbe. A hölgyek 
divatos heliotrop szoknyácskában, a férfiak 
fekete smokingban jelentek meg. A finom volin- 
papir-blouzok és elefántcsont papir-kosztümük 
méltó feltűnést keltettek. A kirándulást persze 
nagy ivás követte, mikor is a férfiak ruhát 
váltottak s a finom smoking helyett itatós 
papirosból készült kabátokba bújtak s talán ez 
volt az oka. hogy a papiros társaság olyan 
hamarosan elázott.

Kiskereskedők kongresszusa. A magyarországi 
kiskereskedők julius 11-én tartják a fővárosban

első szakkongresszusukat. A napirend a követ
kező: 1. A kiskereskedők társadalmi és meg
élhetési viszonyai. 2. A kiskereskedők országos 
szövetkezete. 3. A  fogyasztási szövetkezetek és 
a kiskereskedők helyzete. 4. A  vámterület és a 
választói jog. 5. Italmérési mizériák. 6. A  kis
kereskedők hilelügye. 7. Indítványok. A  kon
gresszusra meghívták az összes kereskedelmi és 
iparkamarákat, továbbá a különféle kereskedelmi
egyesületeket. ______

Segédszerkesztő : Heltai Nándor.
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i/són. Arlejtési hirdetmény.
A gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság által 

közhírré tétetik, hogy a kezelő lemondása foly
tán üresedésbe jött gyomai dohánynagyárudá- 
nak nyilvános pályázat utján, Írásbeli ajánlatok 

! beadása mellett való betöltése iránt f. évi julius 
i hó 27-én d. e. I<> órakor ezen kir. pénzügy- 

igazgatóság hivatalos helyiségében tárgyalás fog 
! tartatni.

Ezen dohánynagyáruda, melyhez ílyoma, Kn- 
i drőd, Mezőtúr és Dévavánva községek dohány- 
I kisárusai vannak anyagbeszerzés végett utalva,
I a dohány- és szivarkészlelél a budapesti do

hányáruda raktárból szerzendi be.
Ezen dohánynagylőzsdévol 11 /a°/0 jutalék mel

lett bélyegárulási jog és kötelezettség van össze
kapcsolva.

A dohánynagyárudának 1898. évi forgalma 
1*9% kezelési díj mellett 103.053 frt 29 kr. volt. 
a kir. kincstár azonban ezen forgalmi eredmény 
állandóságát nem biztosítja, mi okból későbbi 
kérvények a vállalatdij felemelése iránt, tekin
tetbe vétetni nem lógnak s kárpótlási igények 
nem támaszthatók.

Egyedül a dohány és szivar nagybani eladá
sát igénybe vett dij képezheti az ajánlat tárgyát 
és a tőzsde azon pályázónak fog adományoztál.ni, 
ki legkisebb °/„dijt vesz igénybe.

A vállalkozó köteles magát 14 napi 4000 frt 
értéket képviselő dohány- és szivarkészlettel 
ellátni, mely a rendkívüli igények fedezésére 
szolgáló érintetlen készlet alapját képezendi és 
mindig k i egész i tendő.

A pályázók kötelesek bánatpénz lejében 400 
Irtot, 50 kros bélyeggel ellátott, sajátkezűkig 
aláirt, lepecsételt ajánlathoz hozzácsatolni és e 
czim alatt: < Ajánlat a szarvasi dohánynagy
áruda iránti kezelés elnyeréséért* a pénzügy
igazgatóság főnöke vagy helyettesénél legfeljebb 
f. évi julius hó 27-én d. e. 9 óráig benyújtani.

Az ajánlathoz egyúttal a nagykorúságot, pol
gári állást és erkölcsi kifogástalanságot és va
gyoni állapotot igazoló hatósági bizonyítványok 

' csatolandók.
Oly ajánlatok, melyek más pályázók ajánlatára 

hivatkoznak, valamint azok is, melyek a meg
határozott időn túl adatnak be, vagy határo
zatlanul szerkesztvék, vagy a megjelölt kellé
kekkel ellátva nincsenek, figyelembe nem vétet
nek: az ajánlatok elfogadására nézve a pénz
ügyi hatóság magának tartja fenn az intézkedés 

; jogát.
Pályázók bánatpénzei határozat hozatalig 

visszatartatnak.
Ha a vállalkozó a dohánynagyáruda kezelését 

4 hét alatt azon értesítéstől számítva, hogy a 
j nagybani dohányárulás joga reá Hibáztatott, el 
1 nem vállalja, vagy ajánlatától később önkényt 
I visszalépne, bánatpénzét elveszti és a nagy tőzsde 
, kezelése iránt újabb pályázat fog hirdettetni.

A körülményesebb feltételek és az eladással 
| összekötött kötelezettségek alólirt pénzügy igaz

gatóságnál és a b.-csabai in. kir. pénzügyőri 
biztosságnál megtekinthetők.

Gyulán, 1899. június 23-án.
M. kir. pénzüípjigazgatóság.
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I N H A L T .  Dór Zigarren-Automat. Iíine GcnossseiiHchall dér ( Ironstrafikauten. Aunoncen.

Dér Zigarren-Automat.
In wenigen Tagén trifft dór Zigarren- j 

Autómat in zwei Exemplaren hior ein, 
um zuniichst auf dón beiden liahnhöl'en 
Proben seiner Leistungsfahigkeil abzu- 
legen. Wir sind überzeugt davon, dass j 
dicse Proben tadollos ausi'allen worden, ' 
zumal uns die seit Jahresfrist an diesen j 
Automaten fórt und fórt vorgenoinmenen 
Verbesserungen bekannt sind. Pa wir 
den Ereignissen nicht vorgreifen wollen, 
unterlassen wir es ciné Schilderung dós 
Automaten hior an dicsér Stelle zu liefcrn, 
nachdem es doch Jedermann ermöglicht 
sein wird, sicb von dór Zweckmiissigkeit 
desselben zu überzeugen.

Wenn wir heute glcichwohl übor den 
Automaten sprechen rniissen, so geschieht 
diós aus dem Grunde, weil einige Zeitun
gon, dón eigentliehen Zweck, wolcbem 
diese Automaten dicnen sollen, dicsen 
Zweck gar nicht keimen und die Eiu- 
führung des Automaten ihren ívesem I 
in dér Weise schildorn, als oh es sicb 
hier lediglich darum baridéin würde, j 
dem Verschleiss dér Tabakprodukte ciné I 
grössere Ausdehnung zu gebén. Das ist 
jedoch keineswegs dér Zweck, den die 
kön. ung. Tabakregie bei Einfübrung dér 
Zigarren-Automaten im Auge tial. Ware 
dics dér Fali, wir sclbsl würden ent- 
sebieden dagegen Stellung Ildimen, dass 
mán dem Kleinhandel dér Tabakprodukte 
eine grössere Ausdehnung zu gében be- 
absichtigt, als dics ohnehin geschieht, 
indem wir stets und imnier für die Ver- 
ringerung dér Verscbleissstellen eingetrelen 
sind und eintreten worden. Aliéin liier 
handelt es sicb für die kön. ung. Tabak
regie lediglich darum, den \ erschleissern 
einen gerechlen Wunsch zu crfüllen, 
den diese seit vielen Jabren hegen, indem 
dieselben die Einfübrung dér Sonnlags- 
ruhe seit langer Zeit vergeblich erbitlen.

Durch die Erfindung des Zigarren- 
Automaten wurde namlicb die Frage dér 
Sonntagsrube von Neuem aufs Tápét ge- 
bracht, weil dér Aulomal all jene Hinder- 
nisse vollstündig beseitigt, welclie der 
Einfübrung der Sonntagsrube im Wege 
standén. In der That ware aus mannig- 
fachen Grüuden, ja sogar im Interresse 
der Verscbleisser selbsl die Einfübrung 
der Sonntagsrube. fást unmöglicb gewesen, 
wenn mán die Scbadigung der Interessel! 
sammtlicber tlabei in Betracht konimenden 
Faktoron berücksichligl. Der Aulomal hat 
nun das Alles aus der Weil gesehaffl. 
Durch seine Einfübrung őrlőidet weder 
der Konsum, noch der Verscbleisser 
irgend welchen Schadcu, wenn die Tra
fikén an Sonntagen gesperrt werden, wie 
anderseits sein Vorbandensoin das Ge- 
samintpublikum vollstandig befriedigen 
kaim, indem der Bequemlicbkeil derselben 
der grösstc Spielraum eingeriiumt isi.

Um din Bedenken vollends zu zer- 
streuen, welche von mancher Seile gc- 
ausserl werden, indem mancbe Leute 
vermemen, dass die Einführung der Auto-

ínaten, ohne Zabl und Kontrolé, an 
Jedermann verabfolgt werden wird, gleicli 
jenen Automaten, welche andere Waaren 
zum Verkaufe bringen, wollen wir nur 
das Folgende bemerkt habén.

Es ist grundfalscli, wenn mán annimmt, 
dass die Einfübrung des Automaten eine 
Vermehrung der Verschleissstellen bedeu- 
ten soll. lm Gegentheil! Die Automaten 
werden speziell nur den bestehenden 
Trafikon zu den Zwecken überlassen 
werden, danát diese der erwünschten 
Sonntagsrube theilhaftig werden können, 
oder aber, danát diese nicht, wie bisher, 
gonöthigt sind, ihre Geschiiftslokale bis 
Mitternacht offeu zu haltén. Wir denken, 
dass diese löbliche Absicht jeden Ver- 
schleisser befriedigen kaim, da sie ihm 
nebst seiner Bequemlicbkeil, die er der- 
malen entbehren inuss, aucli die Nutz- 
niessung durch den Verkauf seiner Waaren 
sichert. Der Uinstand, wonach die beiden 
Probeautomaten in den Bahnhöfen plazirt 
werden, will nicht besagen, dass mán 
die grosso Frequenz dórt zu dem Xweeke 
des Mebrverkaufes ausnützen will, son- 
dern geschieht desbalb, weil dicse Antó
niáién sammtlicben Kiásson des Publikums 
vorgeführt werden sollen, welche Absicht, 
wie natürlich, dórt auch erreicht wird. 
lm Uebrigen werden die beiden Auto- 
maten auch dórt den dortigen Trafi- 
kanten behufs Bedienung und Ausniitzung 
übergeben werden, wie dies wahr- 
scheinlich nacb und nach bei siimmt- 
licben Verscbleissern, welche darum an- 
suchen werden, der Fali sein wird.

Wird demnach, wie gesagt, eine Aus
dehnung der Verschleissstellen durch die 
Einführung des Automaten keineswegs 
beabsiehligl, so dürfte dagegen der Kon- 
sum selbst dadurch erheblich zunehmeii. 
Namentlich die Hauptstadt des Landes, 
dérén grosssfádtischer Gharakter von 
Tag zu Tag sichtbarer wird, in ihr ent- 
wickelt sich das Nachtleben, wie dies 
nur natürlich isi, in ganz bedeutender 
Weise, wodurch eine Einrichtung, wie 
der Zigarren-Automat, hier fást zum Be- 
dürfniss wird. Allé anderen Geschafts- 
und Unterhallungslokale können die Nacht 
hindurch ihre Geschafte ganz oder llieil- 
weise olfen halton, withrend sich dieses 
Offcnhalten bei den Trafikanten nicht 
rentirt. Die Koslen der Bedienung und 
Belcuchlung sind eben viel zu gross und 
stehen in gar kehiem Verhiiltnisse zu 
dem erzielten Nulzen, der elwa erreicht 
werden würde. Der Autómat dagegen, 
der eine Füllung von Waare im Betrage 
von 20— 30 Gulden entláilt, dürfte auf 
frequenten Pliitzen seinen Vorrath ganz 
entschieden verkaufen, ein Umstand, der 
sieherlich dem Mehrkonsum zu Gute 
kominen dürfte.

Noch habon wir etwas zu erwahnen, 
was so manchem skeptischen Grübler 
dermalen Kopfzerbrechen macht, wenn 
er an die Einführung des Zigarren-Auto- 
maten denkl. Es ist dics das Bedenken, das 1 
mancher in Bezug der Sichcrheit der I

de m Automaten anvertrauten Waaren hat 
Nun, was das betrifft, so glauben wir 
kaum, dass sich der Autómat jemals eine 
Defraudation zu Schulden konimen lassen 
dürfte, ja mán dürfte sogar seltener davon 
hören, als dies gegenwartig durch die 
Zuhilfenahme beim Verkaufe durch lebende 
Automaten geschieht. Der Autómat lasst 
sich aber auch nicht betrügen und nicht 
bestetden, wie vielfach schon erprobt 
wurde. Nachdem der Münzprüfer keine 
andere Münze anerkennt, als österrei- 
chische oder ungarische Nickelmünzen, 
nachdem ein Herausnehmen der Zigarren 
ohne Einwurf unmöglich ist, darf von 
einer vollstándigen Sicherheit in dieser 
Beziehung gesprochen werden. Nicht 
selten hörten wir sogar den naiven Aus- 
spruch, dass mán den Automaten mit 
Brechwerkzeugen bearbeiten und seines 
Inhaltes berauben könne. Darauf können 
wir nur erwidern, dass mán auch die 
eiserne Thüre des Geschaftslokales derart 
behandeln kann, ja vielleicht noch leichter 
dürfte ein solcher Einbruch gelingen, 
zumal der Autómat denn doch im Freien 
stelit und von Nachtwachteru und Poli- 
zisten, wie von Vorübergehenden stets 
gesehen wird.

Ku.rz gesagt, gégén die Einführung 
des Automaten, gégén sein Funktioniren 
und praktisches Wirken dürfte kaum 
ein Einwand erhoben werden können. 
Wenn wir etwas gégén ilm einzuwenden 
habén, so ist es der Umstand, wonach 
er gar so lángé auf sich warten liess. 
Doch gut Ding braucht Weile. Der Anlang 
wiire gemacht und in wenigen Tagén 
wird jedem Verscbleisser Gelegenheit ge- 
boten werden, sich davon zu überzeugen, 
dass auf dem Gebiete des Verschleiss- 

i wesens ein Fortschritt zu verzeichnen 
ist, dessen wohlthiitige Wirkung unleugbar, 
dessen praktisches Gehaben aber von 
grossem Einflusse auf das Verschleiss- 
wesen sein dürfte.

Eine Genossenschaft der Gross- 
trafikanten.

Von sehr schalzenswerther Seite kommt uns 
ein Schreiben zu, worin der in unserer vor- 
letzten Nunnner veröffentlichte Ariikéi bezüglich 
der Erlangung besonderer Vortheile für die 
Grosstrafikanten vollstandig gebilligt wird. Der 
geschatzte Korrespondent schliesst sich unserer 
Meinung wegen Kreirung einer Genossenschaft 
der Grosslrafikantcn an und drückt dabei den 
Wunsch aus, dass wir hiezu die Initiative er- 
greifen mögen. nachdem, wie es in dem 
Schreiben heisst, wir in erster lleihe hiezu 
berufen erscheinen.

So sehr es uns nun freut, dass unsere publi- 
i zistischen Erörterungen Anhanger íinden, zumal 

diese Meinungsausserung durchaus nicht ver- 
einzelt dasteht, so sehr es uns schmeichelt, 
damit betraut zu werden eine lvorporation, 
wie die in Rede stehende, ins Lobén zu rufen, 
so sehr müssen wir den Erfolg einer solchen 
Saclie, wenn sie lediglich von uns ausgeht,.tür 
zumindest problematisch halton. Und obgleich 
uns, als Organ der, wie wir kulin behaupten 
können, gesammten Willensmeinung der (Iross- 
trafikanten Ungarns das Recht der Gellend-
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machung ihrer Wünsche obliegt, erscheint uns 
ein aktives EiAgreifen nur dann statthaft, wenn 
uns zumindest von einem sehr ansehnlichon 
Theil derselben die Beitrittserklürung zugeht, 
beziehungsweise, dass wir von einer grösseren 
Anzahl Grosslrafikanten die Bevollmüchtigung 
Ili ez u erhalten.

Lüngst ware die Konstituirung einer der- 
artigen Genossenschaft zűr Thatsache geworden, 
wenn die Grosstraíikanlen unseren zahlreiehen 
Artikeln, die wir über diesen Gegenstand ver- 
öfi’entlicht habén, sicli nicht blos damit be- 
gnügt hütten, ihren Beifall zu zollen, sondern, 
wenn sie die Begründung einer solchen Ge
nossenschaft durch ihre Beitrittserklürung 
zumindest unterstützt hatten. Dass dies bisher 
nicht geschah, ist sehr zu beklagen, umsomehr, 
als das Geschüft seither einen stets geringeren 
Nutzen aufweist, als ehedem, und keine Hand 
sicli rührt, um die Lage eines Handels zu ver
hessem, dér ungleich hőhere Kosten und Arbeits- 
leistung beansprucht, als in fruheren Zeiten.

Fünfzig Jahre láng besteht bereits die Insti- 
tution dér Grosstrafikanten in Ungarn. Als die
selbe geschaffen wurde, da war dér Konsum 
jedes einzelnen Geschaftsinhabers auch nicht

annaherungsweise so gross, wie or es heute ist. 
Dagegen waren die Verschleissprovisionen sechs- 
und achtmal so hoch, die Kosten urn zwei 
Drittheil geringer, als gegenwörtig. VVo hat es 
vor dreissig oder vierzig Jahren einen Provi- 
sionssatz von 7|10 odei gar r,10 gégében, wie 
dies heute dér Fali ist ? In Bezug dér Lokálé 
konnte dér Grosstrafikant sicli dórt eines 
miethen, wo er das billigste fand. In Bezug 
dér Gehülter, die er bezahlte, waren es die 
bescheidensten. Einrichtung, Beleuchtung etc. 
waren so primitív, wie mán es nur selber 
Avünschte, und diesel* Umstand schadete dem 
Geschüfte gar nicht. Von einer Uebernahme dér 
Kisten auf feste Kechnung war natürlich nicht 
die Rede, im Gegentheil, die Grosstrafikanten 
konnten sogar die leeren Zigarrenschachteln 
íi G Kreuzer per Stöck verkaufen. War dér 
Konsum, wie gesagt, gering, so war dér Nutzen 
nach 100 Gulden Waare in dér Provinz haufig 
3, 4 auch 5 Gulden und mehr. Heute muss 
dér Provinz - Grosstrafikant tör diesen Nutz- 
niessungsbetrag Waaren im Werthe von 400—- 
500 Gulden verkaufen. (Fortsetzung folgt.)

Hilfsredakteur: Ferdinand Heltai.
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POJÁTZ I  FL. ÉS TÁR S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)
ajánlják legjobb minöségüeknek elismeri gyufa-gyárlmánymkiil, és pedig úgy kénes-, mini különösen sza lo n -g yu fá jo kat. 

E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkivüli keresletnek örvendenek, főleg a
M  i I l e n n  i i n i i - j i . v s i f t i ,
M a g j a i -  I t o r o i i a - N v é i l g j i i I s i .
J l n j j j í i r  l i o n v é i l N z o l M i r - g j i i I s i .
K r o k o d i l - g . v u l a  és
J l n g . v n r  I n i p e r i a N g . v n f  n  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar 

államférfiak arczképeivel diszitvék.
l t i p s  - K . v n ln  dobozokban és csomagokban kaphaló.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergbe inlézni. A legolcsóbb árléleleket larlalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk Budapest és közvetlen környéke ré s z é re  VII . ,  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 . ,

Pojatz i  FI. es T a rsa
cs. k ir. szabadalm azott gyufanem ü gyára  

DEUTSCH LANDSBERG BEN G raz m elle tt.
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