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A szivarka-papiros
A legközelebbi napokban a fővárosi 

IV. kei*, pénzügyőri biztosság részéről a 
dohányárudák nagy része vizsgálat alá j 
vétetett azon czélból, hogy az elárusitás i 
alá bocsátott szivarka hüvelyeket meg
vizsgálja. Ezen vizsgálatnak feladata volt 
azon szivarka hüvelyeket megállapítani, 
amelyek olyan feliratokai hordanak, mint 
azok, amelyek a különlegességi árudák
ban forgalomba hozatnak.

Tényleg csakugyan sok oly szivarka 
hüvely lett eiőtalálva es miután ily hami
sításoknak elárusitása szigorúan tiltva 
van, az illető dohánytőzsérek valószínűleg 
nagyban meg lesznek bírságolva.

Ezen eljárás a pénzügyőri biztosság, 
illetőleg pénzügyigazgatóságtól egyáltalá
ban el nem vitázható.

Mi már többször említettük, hogy a 
dohányárus nem lehet Segédeszköze a 
csempészetnek, amennyiben nemcsak a 
pénzügyi kincstárnak, hanem főleg a dohány- 
tőzsdének jelentékeny kárt okoz. Megen
gedjük, hogy a dohánytőzsér nincs annak 
a tudatában, hogy a különlegességi áruda 
keretebe tartozó nagymennyiségű szivarka- 
nemet ismerje s ebből kifolyólag nincsen 
abban a helyzetben megkülönböztetni, 
mely hüvelyek alkalmasak az elárusitásra 
s melyek nem. De erre van egy bizonyos 
szer. amely kepes a visszaélésben sánti- 
káló gyárosokat ebben megakadályozni. 
Csak forduljon a dohánytőzsér a vetelnel 
oly firmákhoz, amelyek erre biztosítékot 
nyújtanak, hogy az állami gyártmányok 
utánzásával nem foglalkoznak.

Lapunk minden számában megtalálható 
Goldzieher Géza czégnek hirdetése, amely
ben gyártmányait megvételre ajánlja és 
evek hosszú során át, mióta ezen czeg 
gyártmányait ajánlja, elő nem fordult az 
eset, hogy a dohánytőzsér ezen áruval 
kudarczot vagy kárt vallott volna. A 
világszerte ismert czeg Selmából Jak. es 
tarsa, amelynek képviselője ( ioldzieher 
épen arról gondoskodik, amit a dohány- 
tőzsérnek eladnia szabad s mit nem s 
ehhez szabja gyártmányait.

Ellenben van sok czeg, amely nem 
csinál magának lelkiismeretet a dohány- 
tőzsérnek oly árut nyakába várni, amely
nek elárusitása tilos. Ezen ezegek nagyon 
jó l tudják, hogy a különlegességi áru- 
dákban szivarkák lesznek elárusítva, a 
melyek ugyanazon nevet viselnek, mint 
gyártmányaik. És épen azért hozzák azo
kat forgalomba, miután tudják, hogy a 
tiltott gyümölcs annál jobban izük es a 
hüvelyek annál jobban elkelnek.

Sajnos, hogy egyes dohánytőzsérek 
csak akkor jönnek tudomására ennek,

mikor már késő s fejük felett a Damokles í hányárusnö kénytelen minden vevőnek 
kard függ, amennyiben ily esetben a bir- aki üzletébe lep, a szóban levő papirost 
ság 50 frtot tesz és ismétlés esetében ajánlani s ilyen módon lesz ezen haszon-
a dohányelárusitási jo g  elvonásával végző
dik. Ezen alkalomból kívánjuk igen 
nyomatékosan hangsúlyozni és a dohány- 
tözséreknek szivére kötni, hogy bevásár- j 
lásaikat nem a házalóknál s repülő ügy
nököknél eszközöljék, hanem ellenkezőleg 
mindama mellekczikkeket, amelyekre Iizle- I 
tűkben szükség van, az illető kereskedők | 
székhelyén vegyek.

A szivarka papiros egy a maga nemé
ben oly czikk, amelyre a dohánytüzsernek 
nagyobb gondoc kellene fordítani, ami
lyen gondot fordítanak. Mennyi vegyileg 
práparált, magában ve ve mérges anya
gokat tartalmazó papír kerül a kereske
delemije és csak abból a czelból lesz 
elkészítve, hogy vagy gyorsan elégjen, ! 
vagy a hüvelyek szakítását megakadá
lyozza.

I logy ily papiros a legjobb dohányt 
elvezhetlenne teszi, hogy ez által a nyak, 
nyelv és gége szenved, hogy hygienikus 

i szempontból ez egy megbocsáthatlan 
merénylet ilyen árut forgalomba hozni, 
ezt csak kevesek tudják felfogni. Hogy 
ha meg ehhez azon körülmény is járul, 
mely szerint a sok fajta papiros meg 
hamisított jegyet magában hord, akkor 
kötelessége a hatóságoknak az ilyen 
visszaéléseket meggátolni s mi csak he
lyeselhetjük, hogyha a fővárosi pénzügy- 
igazgatóság szigorú rendszabályokhoz 
nyúl.

A dohányárus tartsa magát a fennálló 
rendeletekhez s ahol ezek, mint ezen 
esetben, nagyobb elővigyázatot s óva
tosságot parancsolnak, ott csak egy mód 
van, hogy magát a károsodástól meg
mentse s ez abban áll, vigyázni arra a 

I kutforrásra, ahonnan merítve lesz.
A  dohánytőzsérek között vannak, akik

nek sejtelmük sincs, hogy könnyű hiszé
kenység es —  nyíltan mondva —  egyes 
dohányárusok s árusnénak kényelme mily 
veszedelmes czélokra lesz kizsákmányolva. 
Nem regen hallottuk, hogy egy idevaló 
szivarkapapíros kereskedő) üzletét mily 
módon akarta jövedelmezővé tenni. A 
derek férfiú ügynököket küld ki, akik 
mindenfele dohánytözsdében megfordul
nak, de nem azért, hogy árut kínáljanak, 
hanem árut vegyenek, amelyek termé
szetesen csak a ravasz üzletember meg
hazudtolhat. Hogyha az illető hüvely 
annyi s annyi ügynök által keresve lett, 
egyszeri* megjelenik a túl boldog dohány
éin! snónál a kereskedő véletlen ügynöke, 
mint egy angyal es a szegényke vesz 
természetesen olyan áron, amilyen áron 
az ügynök kívánja. Természetesen a do-

talan gyártmány keresve s megbecsülve. 
Az, aki ilyen üzletben ré^zt nem vett, 
az ezen kereskedelmi ügyességen nevetni 
fog. Ellenben az ily cselekmények világos 
bizonyítékot nyújtanak, hogy minden ke
reskedés, amilyen a dohánytőzsde is, 
szemeivel mindent megfigyeljen.

És épen a dohánytözsde az, úgy hisz- 
szük, a melyben a közönség, a kincstár 
s a saját érdekében a legnagyobb vigyázat 
igenyeltetik. Itt nem szabad a haszonra 
való kilátás —  ep úgy, mint a nagyobb 
forgalomra való hiedelem —  az illetőt 
elcsábítani. Csak a jó, valódi és a hami
sításnak ki nem tett árut szabad csak 
a tőzsdében elárusítani.

Hogy ha ez betartatik, akkor a do- 
hánytőzsérnek nincs mit tartania a vizs
gálattól, az mjndig a kártól meg lesz 
óva es akkor a vevők maradnak továbbra 
is vevőik, vagyis ezen emberek egész 
bizalommá] maradnak hűek a bevásárlási 
forráshoz.

A vasárnapi munkaszünet és az 
automata.

Nyolcz éve, hogy a boldogult kereskedelmi 
miniszter Baross az általános vasárnapi munka- 
szünet iránti törvényjavaslatot benyújtotta s 
miután az minden tényező által helyesnek elis
mertetett, törvényerőre emelkedett. Különös, 
hogy sem akkor, sem azóta nem találkozott 
ellenzék, amely ezen újítással szembe szállt 
volna és ez sokat mond oly országban, amely 
oly kicsiny középosztálylyal bir, mint a mienk. 
A  nép közti túlnyomó szegénység indokolttá tette 
volna a vasárnapi munkaszünet behozatala elleni 
mozgalmat, amennyiben az éhség előbb jön te
kintetbe, mint a szükséges nyugalom, amelyet a 
fáradság okoz. Daczára ennek, nem találkozott 
ellenzék, legalább nem olyan, amelyet figye
lembe venni érdemes lett volna.

Ezen tünetet sokan a nálunk létező kénye
lemmel akartak indokolni. El akarták hitetni, 
hogy nálunk nem szívesen dolgoznak és egy 
napi pihenés, amely az állam részéről erőszakol- 
tatik, szívesen feláldoztatik. Azonban a dolog 
máskép áll. Sem vallási, sem kényelmi motí
vumok nem voltak irányadók arra, hogy az uj 
törvény előtt mindenki meghajolt. Európa egyet
len állam törvényhozásának sem volt a vasárnapi 
munkaszünet behozatalánál oly könnyű dolga, 
mint nálunk. Miért? Mert a lakosság józan esze 
belátta egy hétben egy napi pihenési napnak a 
szükségességét és mert nálunk a kenyéradó a 
munkást nem úgy használja ki, mint ez másutt 
történik. Mert mindenki kénytelen belátni, hogy 
a vasárnapi munkaszünetnek behozatala oly en-
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gedmény, amely a munkásnépet joggal megilleti 
s hogy ez a törvény eme jóságát tényleg meg 
is érdemli.

A hallhatatlan kereskedelmi miniszternek éber 
látása hamar kitalálta, hogy egy törvény csak 
akkor törvénynek nevezhető, hogyha ez vala
mennyi állampolgárnak egyenlően szükséges s 
egyaránt kötelező. S akkor úgy találta, hogy 
épen azon ipartéren, amelyet az állam folytat, 
maga az állam az, amely a munkaszünetről 
szóló törvúiyt annyiban kijátsza, amennyiben 
42000 állampolgárt arra kötelezi, hogy vasár
napon is dolgozzék, ahelyett, hogy azt 
ünnepelje.

Háromszor fordult az úgynevezett vasminisz
ter a pénzügyminiszterhez, hogy a vasárnapi 
munkaszünet az államot szolgáló dohanyárusokra 
is ki terjesztessék, háromszor, anélkül, hogy kí
vánságát elérte volna.

A  pénzügyminisztériumban az volt az aggo
dalom, hogy a dohánytermékek fogyasztása ez 
által fog szenvedni, azonkívül, hogy egy ilyen 
42000 állampolgárnak szóló intézkedés által, 
százezerek kényelmét fogja megakadályozni.

E fölött lehetne sokat vitkozni, vájjon a pénz
ügyminisztérium maga, ha ezen esetek tényleg 
fennallanának, nem cselekedett volna-e jobban, 
hogyha a íenálló tői1 vényhez szigorúan ragasz
kodott és a munkaszünetet behozta volna; mert 
utó végre vannak még más törvények, amelyek 
az államra nem mindig hasznosak és mégis 
mint törvényeknek erővel birniok kell, azonban 
mi, akik a kis dohányárusok érdekeit is szem 
előtt tartjuk, ezen eljárását épen azon szem
pontból nem kritizáljuk, amennyiben most is a 
kezdet elején lelhozottakat kellene ismételnünk, 
t. i. hogy az éhség sokkal jobban fáj, mint a 
fáradság. Ily körülmények között az ezerekrc 
menő dohányárusok óhaja, akik a hétben egy 
napi nyugalomra vágynak, nem teljesülhetett, 
mig az újkor egy találmánya ép úgy a doftány- 
tőzséreket, mint a m. kir. pénzügyminisztériumot 
e dillemából ki nem segítette.

A  szivar-automata fel lett találva s az az 
állam, amely annak czélszerüségét első sorban 
elismerte, Ausztria volt, az az Ausztria, ahol a 
dohánytőzsérek csodálatosan a vasánapi munka
szünetet élvezik anélkül, hogy azt kívánnák. Ott 
az automata be lett hozva azon czélból, hogy 
a dohánytőzséreket az üzletzárásból folyó keve
sebb jövedelemért kárpótolja. És ime, lássuk! 
Nyolczvan automata lett ez időszerűit Ausztriá
ban használatba véve, amennyiben a bámulatos 
nagymennyiségű bejelentésnek eddig eleget lenni 
nem lehetett és a nyolczvan automata gazdájá
nak épen azt a bevételt és hasznot eredmé
nyezi, mintha üzlete egész nap nyitva állott 
volna.

Ezen kisegítő eszköz kiválóan sikerült s alig 
hisszük, eddigi nyilatkozatokból Ítélve, hogy ina 
egy dohánytőzsér az automatát nélkülözni tudná 
s akarná.

Nálunk, ahol az automata kérdés napirenden 
van, annak jelentősége még nagyobb lesz. Ná
lunk, ahol a vasárnapnak ünneplése nemcsak 
törvényesen megparancsolt dolgot képez, hanem 
a népesség valamennyi rétegének szívesen s ön
kénytelenül kínálkozik, nálunk az automatának 
nagy jövője van.

Persze, hogy minden uj skeptikusan fogad
tat ik, igy ebben az esetben is, amelyben egy 
gépről van szó, amely hivatva van emberi munka- 
képességet pótolni. Mi meg vagyunk róla győ
ződve, hogy egy év múlva az automaták műkö
dése oly természetesnek fog találtatni, hogy 
azon várakozást, amely hozzájuk füzeteit, foly
ton magasabbra lesz fokozható. Ép úgy meg
vagyunk győződve, hogy ezen várakozásnak

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

meg fognak felelni. Hisz minden nap hoz nagy- 
mennyiségű javításokat úgy, hogy ami tegnap 
kínálva lett, az ma már nem számit.

Most Budapestre megint két uj gép érkezett, 
amelyek pár nap múlva próbaképen fel lesznek 
állítva. Ezen automaták már nagyobbak, mint a 
nyugati pályaudvarban felállítottak s minde- 
riiknek van 12 bedobó nyílása, azaz ezek 12 
fajta szivart és szavarkát nyújtanak. Ezek a 
Deák-téren és Váinház-köruton lesznek felállítva, 
amelyek a fővárosnak leglátogatottabb helyei s 
csak az van velük czélozva, hogy a közönség 
működési képességükkel megismerkedjék.

Benntartjuk magunknak, hogy lapunk jövő 
számában azok munkaképességéről t. olvasóink
nak beszámoljunk, miután a két automata más 
szisztéma szerint van megszerkesztve, mint az 
eddig itt látottak. Mindenesetre a vasárnapi 
szünet kérdésének megoldásához egy lépéssel 
közelebb jutottunk s ez nagyon sokat jelent oly 
ügyben, amely mint ez, évek óta nagymennyi
ségű kérvényezésnek, gyűlésnek, tárgyalásoknak 
s véleményadásoknak tárgyát képezi. Hogyha 
az automata kérdés meg lesz oldva, akkor a 
vasárnapi munkaszünet kérdése is eldült.

Reméljük, hogy megleszünk kiméivé ezen 
téma fölött még sok tintát felhasználni.
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Ajánlat.
A székely-udvarhelyi m. k. pénzügyigazgatóság 

I részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az el
halálozás folytán megürült csik-szeredai dohány 

: nagyáruda kezelésének elnyerése végett Írásbeli 
í zárt ajánlat utján ez igazgatóság hivatalos 

helyiségében 1899. október hó 16-án délelőtt 
8 órara versenytárgyalás tűzetik ki.

Az árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által 
a dohány eladás utján igényűt* veendő ellátási 
dij fogja képezni, mind az áltál a kir. kincstár 
fon tartja magának a jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, mi okból valamely 
versenyző semmi esetben sem támaszthat igényt 
a betöltendő dohánynagyárudának adományozá
sára csupán azon okból, mert esetleg a leg
csekélyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

A dohány nagyáruda, melynek jelenlegi 
vállalkozója 35ft, azaz három egész és ötvenöt 
századrész százaléknyi tőzsdijban részesiltetelt, 
a dohányanyagot a brassói dohányáru-raktárból, 
a bélyegeket és a bélyegzett vállóürlapokat pedig 
a csik-szeredai kir. adóhivataltól szerzi be és 
dohányanyag beszerzése végett hozzá 218 do
hány kisárus van utalva.

A  nagyáruda 1899. évi forgalma összesen 
117681 Irtot, azaz ogyszázlizenhétezerhatszáz- 
nyolczvanegy forintot tett ki, melyből saját kis- j 
árudabeli elárusitása 11-65 Irtot, a hozzáutalt 
kisárudákra 115517 írt, mérsékelt áru dohány
eladásra 699 Irt esik. ezenkívül eladott a mull 
évben 48 '/2 kilogram burnotot. Továbbá meg- 
jegyeztetik, hogy a dohánynagyárudának a bélyeg 

1 é*s váltóürlapok eladásából 1N, százaléknyi eladási 
I jutalék jár.

A pályázók figyelmeztetnek, hogy a dohány- 
nagyárusok kötelesek a dohánygyártmány-ládákat 
a kir. dohányáruda raktárból a megállapított 
érték lefizetése mellett tulajdonukba átvenni.

A nagyárudára nézve a tulajdonos köteles 
leend megcsonkíthat lan készlet fejében folyton 
4000 Irt, azaz négyezer Irt értékű dohányanyagot 
es azonfelül még a forgalmi viszonyokhoz képest 
később meghatározandó és legalább 14 napi 
szükségletnek megfelelő dohány mennyiségét
mindenkor készletben tartani, továbbá a 
dohány nagy- és azzal egybekötött kisárudát 
Gsik-Szeredán élénk forgalmú helyen tökéletesen 
száraz és csinos bolti helyiségben és személyesen 
kezelni és a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok 44. jy-ában megjelölt 
könyveket pontosan vezetni.

A kincstár az átadott árudának bizonyos 
összegben meghatározott jövedelmet nem biz
tosit és ez okból sem az eladási dij felemelése

iránti kérvények figyelembi nem vétetnek, sem 
kárpótlási igények nem támaszthatók.

Mindegyik pályázó köteles a dohány nagy
árudára nézve 300 Irt, azaz háromszáz forintot 
vagy készpénzben, vagy a budapesti tőzsdén 
jegyzett állampapírokban, vagy a szabályok 
értelmében elfogadható más értékpapírokban 
50 kros bélyeggel ellátott es sajátkezüleg aláirt 
lepecsételt ajánlatához csatolni és az ajánlatot 
az alábbi minta szerint szerkesztve, nagykorú
ságát, polgári állását és erkölcsi kifogástalanságát 
igazoló hatósági bizonyítványokkal ellátva leg
feljebb 1899. évi október hó 16-án reggeli 8 óráig 
ezen igazgatóság főnökénél benyújtani.

Oly ajánlatok, melyek az említett kellékekkel 
el nem látvák, vagy más pályázó ajánlatára 
hivatkoznak, valamint olyanok is, a melyek 
határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén elkésve 
beadott vagy távirati ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

A versenytárgyalásból kizáratnak azok, kik 
törvényszerűit szerződéskötésre nem kepesok, 
továbbá kik valamely bűntett, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágás miatt jogérvényesen 
elitéltettek, vagy azok alól csak bizonyítékok 
elégtelensége miatt mentették fel.

Továbbá kizáratnak az állam egyedárusági 
tárgyak volt eladói, ha ily üzlettől egy Ízben 
már elmozditallak.

A  vállalkozó köteles a dohány nagyárudát az 
árveréskor meghatározandó időben, mely határ
idő azonban folyó év végén túl semmi esetre 
sem terjedh I, átvenni, ellenkező esetben, ha 
L. i. az árudát ezen kitűzendő határidőre el 
nem fogadná vagy ajánlatától önként vissza
lépne, a bánatpénzét elveszti és az arudának 
betöltöse végett veszélyére és kárára újabb 
pályázat fog nyittatni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlatai 
tekintetbe nem vétetnek, a versenytárgyalás be
fejeztével vissza fognak adatni, az elfogadott 
vállalkozó bánatpénzé azonban visszatartatik.

S o g é d s ze rk e s z lí i : H o lta i N á n d o r.

Dohánytözsdébe
ajánlkozik egy  fiatal ember, ki helybeli 
dohánynagyárudában mint könyv velő hévig, 
azonkívül mint Üzletvezető miidödött s e 

szakmában teljes jártassággal bír. 

C/.im a kiadóhivatalban.

Próbákllltlüiin'ii\ : 10 ki* CHomug lai-montve 
1 frl 20 kr utánvét m ellel(. 

Vi'/.ontelndoknak j..ve<t«lm«zft. I'.gvodllli
kCH/.iia :

Mörath T ioadar
Vozérképviselö Magyni-orn/ajr • a l..r*- nrHZagok réüKcro .
D vorísák  János, Budapest, VI., G yár-u . 43.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I M I  A L T .  Z ig a r ro tte n  P a p ie re . —  D ió  S o n n ta g s ru h  \ u n d  d ó r Z ig a  í r e n -A u  tó m a t. —  A n n o n ce .

Zigarretten-Papiere.
■lüngster Tagé wurden von Seile des 

Fimuiz - Komrnissariates des IV. liaupt • 
stildtischen Bezirkes eine grössere Anzahl 
Tabak-Trafiken zu dcin Zweeke inspizirt, 
utn die im Verschleiss síeli befindlichen 
ZigarreUen-Hülsen zu untersuchen. Es 
handelte sich dabei um jené nachgeahin- 
ten Zigarrellen-1 Iflls n, welche die gleichen 
Benennungen tragen vvie diejenigen Zigar- 
retten, welche in den SpezialitiUen-Ge- 
schaften zum Verkaufe feilgeboten werden.

In dér That wurden: denn auch viele 
soleher Hülsen vorgefunden und da dér 
Verschleiss diesel- Nachahniungen streng 
verboten isi, werden die betrci'l'enden 
Verschleisser auch wahrscheinlicli mit 
grösseren Strafbetrítgen dafür zu büssen 
habén.

Eine Berechtigung ist dicsem Vorgehen 
dér Finanz-Kommissariate, beziehungs- 
weise dér Finanz-Uirektionen durchaus 
nicht abzusprechen. Wir habén cs 'les 
Oefteren schon erwalmt, dass dér Ver
schleisser kein Helferslielfer dér Zigarret- 
tenschmuggler sein soll, da er nicht nur 
doni Finanz-Aerar, sondern dem Ver- 
scbleisse überhaupl cinen namhaften 
Schadeu vcrursacht. W ir gébén zu, dass 
dér Trafikaut kaum im Standé ist, síeli 
die vielen Gattungen Zigarrel ten des Speziali- 
taten-Versebleisses zu merken und dass er 
dcninach nicht in dér Lage isi zu unter- 
scheiden, welche i Klisén zum Verkaufe 
geeignet sind und welche nicht. Dafür 
gibt es jedoch ein siclieres Mittel, welches 
den Trafikantcn vor dériéi Missbrítuche 
dér Fabrikanten zu schützen vermag. Er 
wende sicli eben nur an solche Finnen 
bei scinem Einkaufe, die ihn eine Bürg- 
scliafl dal'iir gewithren, dass ihr Fabrikat 
keine Nachaliniung iirarischer llülsen he- 
absichtigt. IJnser Blatt bringt in jeder 
Nuinmer das Inserat dér Firma G é z a  
G o l d z i e h e r ,  in welchem dicse Firma 
ihre Fabrikáló empfiehlt. und ist noch 
niemals scit dér lángén Keibe von Jahrcn 
in welchen dicse Firma den Tralikanten 
cmpfohlen wird, dér Fali vorgekommen, 
dass jemals ein Verschleisser mit diesel- 
Waare auch nur den geringsten Anstand 
gebabt liíltte. Die woltberühmtc Firma 
.1 a k. S c b n a b e 1 A G o m p, welche 
Herr Goldzieher vertritt, kümmert sic.li 
eben darum, was dér Traíikant verkaufen 
darf und was nicht und richtet demgemilss 
auch ihr Fabrikat danach ein. Dagegen 
gibt es eine Menge von Finnen, die sieti 
kein Gewissen daraus maciién, dem Trali
kanten Waaren anzuhiingen, die zu ver
kaufen verboten ist. Dicse Finnen wissen 
reclil gut, dass Zigarretten im Speziali- 
tiltcn-Verschleisse verkauft werden, welche 
ganz denselbcn Naincn tragen als ihr 
Fabrikat; aber gerade deshalb bringen 
Sie dassclbe in den I landol, zumal sic 
wissen, dass verbotene Früchte desto besser 
schmecken und die llülsen uinso llottcr 
abgehen.

Leider nelimen viele Verschleisser von

dériéi Vorkommnissen erst dann Notiz, 
wenn es zu spüt ist und wenn über ihnen 
des Dainokles Schwert hítngt, nachdem 

i die Stralo in solcheu Filllen 50 Gulden 
betríigt und bei Widerholung das Kecht 
zűr Ausübung des Verschleisses entzogen 
wird. Ueberhanpl würden wir bei dieser 
Gelegenheit nochmals ausdrücklich es be
tont babén und es den Tralikanten ans 
Herz légén, dass sie ihre Einkiiufe nicht 
bei llausirern und heruinziehenden Agen- 
ten maciién sollen, dass sie vielmehr all 
das, was sie als Nebenartikel fül- ihr Ge- 
schíift brauchen, an Őrt und Stelle in 
den betrel'fenden Geschaf'tshausern kaufen 
mögen.

Das Zigarrettenpapier an und fül- sich 
ist ein Artikel, dem von Seite des Trafi- 
kanten eine weit grössere Aufmerksamkeit 
geschenkl werden müsste, als dies that- 
sftchlich dér Fali ist. Wie viel mit allerlei 
chemischen Zusiltzen priiparirte Papiere, 
die gifthíiltig sind, gelangen in den Handel 
und werden blos zu dem Zweeke derart 

j hergestellt, um entweder ein rasches Ver- 
! tlackern zu erzielen, oder das Reissen dér 

llülsen zu verhinderu. Dass dériéi Papier 
den bestén Tabak ungetliessbar macht, 
dass dadurch Hals, Zunge und Kehlkopf 

1 leiden, dass es schliesslich vöm bygieni- 
schen Standpunkt ans ein unverzeihliches 
Vorgehen ist, ciné derartigc Waare zu 
verschleissen, das überlegen die Wenigsten. 
Wenn nun aber auch noch hiezu der 
IJmstand trilt, wonacli viele Sorton ge- 
ffdschte Markén tragen, dann ist es Pflicht 

J  dér Behörden gégén dériéi Missbriiuche 
einzuschreiten und wir können es nur 
biliigen, wenn die hauptsütdtische Finanz- 
Dircktion in dieser Beziehung strenge 
Massregeln ergreift.

Dér Traíikant sollte sich strikte nach 
den bestehenden Verordnungen haltén 
und wo dicse, wie in diesem Falle, eine 
grössere Vorsicht und Umsicht erlieischen, 
dórt gibt es nur den einen Ausweg, um 
sich vor Schadeu zu bewahren und der 
besteht. darin, auf die Quelle zu achten, 
aus welcher geschöpft wird. hl dem Kreise 
dér Trafikantcn hat maii hitűiig keine 
Alinung davon, wie sehr die Leichtglítu- 
bigkeit uud sagen wir es frei lieraus, 
zumeist auch die Bequemlichkeit vieler 
Verschleisser und Verschleisserinen zu 
geschiiftlichen Zwecken ausgeniitzt. wird. 
Kürzlich liörten wir erst, auf welche 
Wcise ein hiesiger Zigarrettenpapier-1 hind
iéi- sein Gescln'ifl. mit Erf'olg betreibt. Dér 
pfilíige Maiin schickt Agenten aus. die in 
den verschiedensten Trafikén erscheiuen, 
jedoch nicht zu dem Zweeke um Waaren 
anzubieten, sondern um die Waare zu 
verlangen, die natürlich nur dér schlaue 
GeschiU'tsmann am Láger hitit. Wurde 
die betreffende lliilse bereits von so und 
so vielen Agenten gesucht, dann erscheint 
dér überglücklichen Trafikantin ein zu- 
filllig kommender Agent des Papierhand- 
lers wie ein Engel und sie kauft natürlich 
zu jedem Preise den dér Agent verlangt. 
Selbstverstftndlich ist die Verkítuferin be-

müssigt in dér nitchsten Zeit jedem Kitufer, 
dér in den Laden tritt, das Papiéi- anzu
bieten, nun und auf solclie Weise gelangt 
das nichtsnutzige Produkt. zu Kenoinmée 
und Absatz. Dér Unbetheiligte dürfte 
über derartige geschilftliche Kiiiffe natür
lich laclien; dagegen bilden solche Vor- 
kommnisse einen deutlichen Beweis dafür, 

j dass mán bei jedem Gesehaft, und wilre 
es auch nur eine Trafik, die Augen auf 
alles geriehtet liabeii muss. Und gerade 
die Trafik ist es, so will es uns bedün- 
ken, wo im Interessé des Publikums, des 
Aerars und des eigenen Interesses die 
grösste Vorsicht geboten erscheint. Da 
darf weder ein in Aussicht stehender 
grösserer Nutzen verlocken, noch die 
sichere Annahme eines grösseren Absatzes. 
Nur was gut, eeht und durchaus keinerlei 
Fülschuug unterworfen sein kann, darf in 

j  dér Trafik zum Verkaufe gelangen. Wenn 
das beachtet wird, dann braucht dér 
Trafikant sich auch vor keiner Unter- 
suchung zu fürchten, dann wird er stets 
vor Schaden bewahrt bleiben und dann 
werden seine Kitufer auch Kunden werden, 

j das heisst Leute, die voll Zutrauen ihrer 
[ Bezugsquelle treu bleiben.

Die Sonntagsruhe und dér 
Zigarren-Automat.

Acht Jahre sind es, seitdem dér verewigte 
Handelsminister Baross das Gesetz dér allge- 
meinen Sonntagsruhe i tn Abgeordnetenhause 
eingebracht und nachdem dasselbe die Billigung 
sammtlicher Fraktionen erlangt hatte, auch zum 
Geselze erhoben wurde. Merkwürdigerweise hat 
sich weder daruals, noch im Zeitenlaufe keine 
Opposition gefunden, welche gégén die Neuein- 
führung geriehtet geweson ware und das will 
viel heissen in einem Lande, das einen solch 
geringen Mittelstand hesitzt, wie er bei uns 
vorhanden ist. Die vorwiegende Armutli im 
Schosse dér Bevölkerung hatte eine gégén die 
Einführung dér Sonntagsruhe geriehtete Bewe- 
gung entschuldigt, zumal dér Ilunger eher ir: 
Betracht konimt, als die nothwendige Ruhe, 
welche die Míidigkeit hervorruft. Trotzdem gab 
es keine Opposition, zu mindest keine solche, 
die irgendwie in Betracht zu ziehen mán für 
nötiiig hátte íinden können.

Dicse Erscheinung wollten Viele mit dér nun 
einmal vorhandenen Be(|uemlichkeit bei uns 
motiviren. Mán versuchte glauben zu maciién, 
dass bei uns nicht gerne gearbeitet wird und 
ein Tag dér Ruhe, welcher vöm Staate aufge- 
zwungen wird, gerne geopfert wird. Indess ver- 
hielt sich die Sache anders. W eder religiöse, 
noch bec|uemliche Motive waren massgebend 
dafür, dass sich alles dem neueingeführten Ge- 
setze beugte. In keinem Staate Europa’s hatte 
die Gesetzgebung mit dér Einführung dér Sonn
tagsruhe so leichtes Spiel, wie bei uns. Warurn? 
Nun, weil dér gesunde Sinn dér Bevölkerung 
die Nothwendigkeit dér Einführung eines Ruhc- 
tages in dér Woche einsah und weil dér Arbeit- 
geber bei uns den Arbeiter nicht in soleher 
Weise ausnützt, wie dics anderswo gcschieht.
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Denn es wird doch Jeder ohne Weiteres zu
geben, dass die Einführung dér Sonntagsruhe 
eine Konzession ist, die mán dér arbeitenden 
Klasse mit Recht gemacht und dass diese die 
Wohlthat dieses Cesetzes aueh ip Wirklichkeit 
verdient.

Dér Scharfblick des unsterblichen Handels- 
ministers hatte es bald herausgefunden, dass 
ein Gesetz nur dann Gesetz werden könne, 
wenn es túr allé Staatsbürger gleichwerth g und 
gleich bindend ist. Und da fand er, dass gerade 
auf einem industriellen Gebiete, welches dér 
Staat betreibt, dér Staat selber es ist, welcher 
das Gesetz dér Sonntagsruhe insoferne umgeht, 
als er 42.000 Staatsbürger dazu zwingt, an 
Sonntagen zu arbeiten, statt zu feiern. Dreimal 
hatte sich dér eiserne Minister, wie mán ihn 
nannte, an das Finanzministerium gewendet, 
um die Sonntagsruhe auch auf die dem Staate 
dienenden Tabakverschleisser auszudehnen, drei
mal, ohne seinen Wunsch erfüllt zu sehen. 
Mán hatte eben im Finanzministerium das 
Bedenken, dass dér Ivonsum dér Tabak-Produkte 
darunter leiden würde ausserdem, dass eine 
solche Verfügung für 42.000 Staatsbürger ge- 
schaffen, Hunderttausende in ihrer Bequem- 
lichkeit hindern würde. Es Iiesse sich darüber 
streiten, ob das Finanzministerium selbst, wenn 
diese Fülle stichhaltig gewesen waren, nicht 
bes*er gethan hatte, wenn es strikte auf den 
Standpunkt des vorhandenen Gesetzes verblie- 
ben ware und die Sonntagsruhe eingeführt 
liütte; denn am Ende gibt es auch noch andere 
Gesetze, die dem Staate nicht immer Nutzen 
sind und die gleichwohl als Gesetz Kraft erlan- 
gen müssen ; alléin wir, die auch das Interese 
dér Kleintrafikanten dabei im Auge behallen, 
bekriteln dieses Vorgelien gerade aus dem 
Grunde nicht, zumal wir auch jelzt den eingangs 
erwahnten Satz widerholen müssen, dass dér 
Hunger viel weher thut als die Müdigkeit. 
Unter solchen Umstünden konnte daher dér 
Wunsch vieler Tausender von Verschleisser 
welche sich nacli einem Ruhetag in dér Woche

sehnten, nicht erfüllt werden, bis sowohl den 
Verschleissern. wie auch dem k. u. Finanz
ministerium eine Eríindung dér Neuzeit aus 
dem Dillema heraushalf. Dér Zigarren-Automat 
wurde erfunden und dér erste Staat, welcher 
die Zweckmüssigkeit. desselben sofort erkannte, 
war Oesterreich. jenes Oesterreich, wo merk- 
würdigerweise die Trafikanten die Sonntagsruhe 
geniessen, ohne dieselbe zu wünschen. Mán hat 
dórt den Automaten eingeführt zu dem Zwecke, 
um die Trafikanten für den Entgang ihrer 
Losungen, welche sie durch daz Schliessen ihrer 
Geschüftslokale verloren, zu entschüdigen. Und 
siehe da ! Achtzig Automaten sind derzeit vor- 
laufig in Oesterreich in Verwendung, da dér 
überraschend grossen Anzahl dér Anmeldungen 
bisher nicht entsprochen werden konnte, und 
diese achtzig Automaten bringen ihren Eigen- 
thümern gerade dieselbe Losung, denselben 
Nutzen ein, ols ob sie ihre Geschüftslokale den 
ganzen Tag oífen gehalten hatten. Das Aus- 
hilfsmittol ist ein üusserst gelungenes und wir 
glauben kaum, nach den uns vorliegenden 
Aeusserungen dér Trafikanten zu schliessen, 
dass heute ein Trafikant diesen Automaten 
entbehren wollte oder kőnnte.

Bei uns, wo die Frage des Automaten der- 
malen auf dér Tagesordnung steht, wird die 
Wichtigkeit desselben eine weit grössere sein. 
Bei uns, wo die Feier des Sonntags nicht nur 
eine vöm Gesetze aufgedrungene Uandlung ist, 
sondern wo sie gorne und freiwdlig in allén 
Schichten dér Bevölkerung geboten wird, bei 
uns hat dér Autómat eine grosse Zukunft. 
Freilich, wie alles was neu istskcptisch empfan- 
gen wird, so auch hier, wo von einem Ma- 
scbinchen die Rede ist, das die menschliche 
Arbeitsleistung ersetzen soll. W ir sind überzeugt 
davon, dass mán nach einem Jahre das Funk- 
tioniren dieses Automaten für so setbstver- 
stündlich halton wird, dass inán die Ansprüche, 
welche an denselben gerichtet werden können, 
stets hölier schrauben wiid. Aber cbenso über
zeugt sind wir auch davon, dass die Mögtichkeit,

diese Ansprüche zu befriedigen, auch vorlmndon 
sein werden. Bringt doch jeder neue Tag Ver- 
besserungen in Hülle und Fülle, so zwar, dass 
das was gestern geboten wurde für das Heute 
nichts melír gilt.

Nunmehr sind wieder zwei neue Apparate 
in Budapest angelangt, welche in wenigen Tagén 
zűr probeweisen Aufstellung gelangen. Die 
Automaten sind bereits umfangreicher als die- 
jenigen, welche auf dem Westbahnhofe stehen 
und habén je 12 Einwürfe, das heisst sie liefern 
12 verschiedene Sorton Zigarren und Zignr- 
retten. Dieselben werden auf dem Deákplatz 
und Zollamtsring aufgestellt, bekanntlich den 
frequentesten IMützen dér Hauptstadt und 
wollen nur bezwecken, dass das Publikum ihre 
Leistungsfühigkeit kennen lernt. W ir behalten 
uns vor in nachsler Nummer unseren Lesem 
über diese Leistungsfühigkeit Bericht zu er- 
statten, nachdem die beiden Automaten nach 
einem anderen Systeme erbaut wurden, als 
die bisher hier gesehenen. In jedem Falle aber 
stehen wir dér Frage dér Sonntagsruhe um 
einen Schritt nüher und das bedeutet viel in 
einer Sache, die wie diese, seit Jaliren den 
Gegenstand zahlreicher Petitionén, Versamm- 
lungen, Verhandlungen und Meinungsüusserun- 
gen bildet. Ist die Automaten-Frage erledigl, 
dann ist es auch diejenige dér Sonntagsruhe. 
llofien wir, dass es uns erspart bleibt, nicht 
viel T in ié  mehr über dieses Thema verschrei- 
ben zu müssen.

An unsere p. t. Abonnenten.
Mit dieser Nummer lüuft abermals ein 

Semester ab und ersuchen wir unsere p. t. 
Abonnenten, dérén Pranumeration mit dieser 
Nummer zu Ende geht, dasselbe gefalligst er- 
neuern zu wollen.

D ie A dministration.

I l i l f s r c d a k t e u r : F e rd in a n ü  H e Ita l.
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anerkannt bestes und feinstes echt französisehe

ZICAEETTEMPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in elén k. u. Tabak-Gross- und Kleintratiken!

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

G E N E R A L . - D E P O T :

GOLDZIEH K R G  & Z  A
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.
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