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A vasárnapi munkaszünet.
Folyó év julius hó 15-én életbelépett 

Ausztriában a munkaszünet az árusokra 
vonatkozólag, még pedig olykepen, hogy 
nyitva tartják üzletüket 8 — 1 2 -ig, továbbá 
délután és 2  órán át eladnak dohány
árút, vagy 12— 2-ig, vagy 2 — 4 óráig.

Mi már kinyilvánítottuk nézetünket a 
munkaszünet eme módjáról, azon esetre, 
ha nálunk is életbelepne. Ez is prakti
kus haszonnal járna, miután csak pár 
óráról van szó, mit az üzlettől elvonva, 
miután pedig az áruda 7 órán át mégis 
nyitva volna, ez kiegyenlítődnék.

Ha tehát propositiónkat, a szabad 
munkaszünetet nem fogadnák el. java
soljuk, hogy a m unkaszünetet ugyanúgy 
honosítsák meg nálunk is. m int A uszriá -
ban. Nem hisszük, hogy e tekintetben 
a minisztérium még nem határozott volna 
és hozzátesszük még azt is, hogy a munka
szünet a kisárusoknál még mindig gyülé- 
sezések tárgyát kepezi. Mi azon véle
ményén vagyunk, hogy a munkaszünet 
kérdése és behozatala igen fontos, 
körülbelül 4 éve, hogy a munkaszünet 
behozatalát mindenféle módon urgáljuk. 
Ezen ügynél első dolog, annak előnyeit 
es hátrányait mérlegelni. Az első módo
zat, mit ajánlottunk, meg ma is legczel- 
szerübb előttünk, t. i. a szabad munka
szünet behozatala. Igen sok levelet 
kapunk, mik azt mondják, hogy a szabad 
munkaszünet behozatalával nem zárnák 
be üzletüket. Mindennek daczára azon 
véleményen vagyunk, hogy a munka
szünet nálunk törvény. Vannak üzletágak, 
melyek munkaszünete módosul, de azt 
a törvény nem mondhatja, hogy valamely 
üzletág direkt szegje meg magát azt 
a törvényt.

A polgár a törvények szentségén 
kételkedhetik, ha magát az államot 
fogja nieg a törvény egyenes megsér
tésén.

Ez is csodálatra indít bennünket, hogy 
eme jogi szemponttól is nem hozták 
még be a munkaszünetet az árusoknak. 
Kétségtelen, hogy az állam, mint munka
adó is kénytelen magát a törvényeknek 
alávetni. Ebben a tekintetben nincs ki
vétel, inog akkor sem, ha az állam 
erdeke úgy kívánná! Milyen következ

ményei lennének annak, ha minden 
minisztérium csak a saját érdekét 
követné, az állami törvények elle
nében mindenekelőtt teljesíteni kell a 
törvény szavát, ami nem történik akkor, 
ha az állami dohányárukat vasárnap is 
árulják, a privát üzleteket pedig zárva 
kell, hogy tartsák.

Sok a dohányáruda vidéken.
A ki a vidéken egyik áruda távol

ságát a másiktól tekintetbe veszi, az 
csakhamar azon tapasztalatra jut, mi
szerint, ezen árudák engedélyezésénél 
csakis azt vettek tekintetbe, hogy valaki 
azokért folyamodott. Sem a távolság, 
sem a forgalom, sem pedig a legcse
kélyebb szükség nem volt kényszerítő 
hatással arra nézve, hogy ezen árudá
kat engedélyezzék.

Oly falvakban, a hol rendszerint G— 8  

száz lakos van, G— - 8  dohányárudát talá
lunk, e szerint 1 0 0  emberre esik ren
desen egy dohányáruda. Nem nehéz 
tehát ezen árudák forgalmát megközelí
tőleg kiszámítani es tán nincs is e fal
vakban áruda, mely 1 0 0 0  forintnál na
gyobb forgalmat csinálna.

Ezt semmifele tekintetben sem tartjuk 
czélszerünek. Legkevésbé pedig lendít 
ezen eljárás a dohánymonopolium ügyén. 
Milyen árusok lehetnek azok, a kik évi 
G0— 80 frt haszonnal megelégednek 
és a legtöbb esetben ezen dohány
összeget is arra használják, hogy áruikat 
a nagyárudából hazaszállítsák, milyen 
szivarok lehetnek azok, melyeket 25— 50 
darabonkint rendelnek s azok is a kis- 
forgalom következtében hónapokig fek
szenek nedves bódékban. A szegény 
embereknek valószínűleg érdekükben van, 
hogy ezen árudát megtartják, miután a 
konkurrenczia már árukban is igen nagy 
a vidéken. Tényleg igen kevés üzletet 
találunk, mely nem volna dohányárudé
val kapcsolatos, ugyannyira, hogy a do
hány- es szivarrali kereskedést a vidé
ken mindenki űzi, kinek üzlete van.

Ugyanilyen az eljárás a vidéki vásár
helyeken. Oly városokban, melyeknek 
3.000— 4,000 lakója, van 10— 12 áru
dája. Minden sarkon, sőt minden vala

mire való üzletben van dohányáruda is. 
A közönség gyakran zavarban van, hogy 
szivarkészletét honnan szerezze be, mi
után nem kap olyat, a minőt akar. Hisz 
nem is fizetödik ki, hogy 6  elmenjen 
maga az illető nagyárudába, miután leg
gyakrabban annyit sem nyer áruján, 
a mennyibe az utazás és szállítás kerül. 
15— 20 ezer lakossal biró városokban 
gyakran 20— 25 áruda van. Ez egy
szerűen nevetséges. Valami féle rend
szernek csak kellene létezni, a minek 
alapján az ember árudát kaphat. Itt is 
a távolságnak kellene mérvadónak lenni 
és annak, hogy egy már letezö, jó áruda 
ezáltal ne szenvedjen kárt. Mert az rossz 
spekulatió, hogy ott, ahol már egy jó 
áruda van, egy második áruda is fel- 
állittassek. Az eredmény csak az lehet, 
hogy most már egy jó helyett két rossz 
áruda van.

Ha az áruda engedélyezése systemati- 
kusan történnék, akkor ezen körülmény 
első sorban jönne tekintetbe. Hogy ez 
nem igy van, azt mutatják a dohányáru
dák félelmetes szaporodása. A vasárnapi 
munkaszünet behozatala is sokban hozzá
járult e tünemény fejlesztéséhez, miután 
a dohányárusnak jogában van, sőt kell, 
hogy nyitva tartsa üzletét. Ezen körül
mény úgy függ össze az árudákkal, 
hogy a vidéken igen gyakori a büntetés 
azért, hogy egy kereskedő vasárnap is 
nyitva tartotta üzletét. Ily üzletekben 
aztán vasárnap nemcsak dohányárut ad
nak el.

Azon 45,000 árus által képezett 
háló, mely Magyarországot ellepi, napról- 
napra használhatatlanná lesz. Ha a vidé
ken a dohányelárusitás szabad lenne, 
nem jönne letre ilyen konfliktus.

Ilyen nyereség mellett nem igen 
fizetödnék ki az elárusitás, minek követ
keztében egyesek nagyobb mértékben 
foglalkoznának ezzel, miáltal a kisebbek 
lassan-lassan eltűnnének.

Ma mások a viszonyok. A dohányáruk 
elárusitása cocessióhoz van kötve, mit 
mindenki szeretne elnyerni, miután abból 
hasznot remél. Ezáltal több és több 
lesz naponta az árus és a nyereség 
mindig csökken.

Elképzeljük, hogy milyen lenne az,
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ha minden faluban egy áruda lenne, 
nagyobb városokban pedig a lakosság 
arányához képest, akkor ezen árudában 
mindazt kapna az ember, a mit az állam 
által bérbe átlőtt üzletágtól méltán meg 
is követelhet. Ha a pénzügyminisztérium 
a fővárosban rendezte az elárusitási vi
szonyokat, nem látjuk át, miért nem 
rendezik a viszonyokat a vidéken is. Ha 
már tisztítani akarunk, tisztítsunk min
denütt, főleg pedig ott, ahol evek 
hosszú során át annyira megszaporodott 
a piszok.

A dohánygyárak.'
A dohányjövedék magyar részének az 1867-ik 

év végével történt átvételekor a magyar ko
rona országai területén az 1851— 1867-iki idő- 

£  szakban keletkezett 7 dohánygyár létezett.
A magyar kormány mindjárt az alkotmányos 

élet elsó éveiben további 3 uj dohánygyárat 
állított íel, még pedig Zágrábban, Selmeczen és 
Szomolnokon, melyek közül a zágrábi és sel- 
meczi 1870-ben, a szomolnoki 1872-ben kezdte 
működését.

1885-ig ezután eme 10 gyárban folyt a 
kincstári gyártmányok előállítása.

1885-ben a szegedi gyár életbeléptetésével 
a gyárak száma 11-re rúgott, mig 1888-ban 
az újonnan felállított debreczeni gyár kezdvén 
működését, a gyárak száma 12-re emelkedett.

1894-ig még további 3 gyárnak felállítása 
eszközöltetett, u. m. 1891-ben Sátoralja-Ujhelyt, 
1892-ben pedig Budapesten, O-Budán és Pápán.

Ezen utolsó 3 gyár közül kettő, u. m. a 
sátoralja-ujhelyi és pápai kezdetben ideiglenes 
dohánygyáraknak berendezett és a kincstár 
által bérelt magánépületekben voltak elhelyezve, 
a kincstári gyári épületek azonban Sátoralja- 
Ujhelytt 1894-ben elkészülvén, azokban a gyár
tás még ezen év őszén megkezdetett; Pápán 
ugyancsak az utóbb említett évben fejeztetvén 
be az uj kincstári dohánygyárhoz tartozó rak
tári épület építése, ezen raktár is addig, mig a 
gyári főépület az 1895-ik év folyamán elkészül, 
gyártási czélokra rendeztetett be.

Az 1894-iki évben még további 2 gyár fel
állítása iránt történt intézkedés, u. m. Egerben 
a Sz.-Gotthárdon.

Eme két helyen egyelőre szintén csak ideig
lenesen bérelt magánépületekben folyt a gyár
tás s végleges gyárakul szolgáló kincstári épü
letek emelése az 1895-ik évre maradt.

Az 1894-ik év végével tehát a kincstári 
gyárak száma 17 volt. Megemlítendő még, 
hogy az 1894-ik év végén elhatároztatott az 
1895. év folyamán Zenggben is dohánygyárat 
létesíteni, még pedig a fiumei gyár fiókjául.

Az 1851— 1867-iki időszakban a magyar 
korona országai területén fennállott gyárakban 
alkalmazott tisztviselői és altiszti személyzet az 
osztrák tartományokban fennállott gyárakban 
alkalmazottal egy összes létszámba volt foglalva, 
mely okból a magyar jövedéknek különválasz
tása után s az akkori élelmi viszonyok tekin
tetbevételével egy külön személyzeti létszámról 
kellett gondoskodni.

Az egyes gyárak élén állott kezelő és ellenőr, 
továbbá a gazdász helyébe az igazgató, aligaz
gató és gazdászati kezelő léptek, eddigi hatás- 
és munkakörüket megtartva.

A gyárak egyúttal két osztályba soroztattak 
még pedig az elsőbe a fiumei és pest-ferencz- *
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városi, a másodikba a kassai, kolozsvári, temes
vári, pest-terézvárosi és pozsonyi helyeztettek.

Később a gyáraknak osztályokba való soro
zása teljesen megszűnt.

1869-től 1895-ig a dohánygyárak személy
zetének illetményei háiom Ízben is szabályoz- 
tattak.

Első Ízben 1874-ben, mely évtől kezdve a 
gyári íőtisztviselőkre három fizetési fokozat s 
valamennyi altiszt részére havi szálláspénz álla
piitatott meg.

Második ízben 1881-ben, midőn a gyártási 
osztályvezetői uj tisztviselői állomás szerveztetett, 
a gazdászati kezelő helyét a szertári kezelő 
foglalta el s a számtisztek és hivataltisztek egy
mástól elkülönilett állományokba helyeztettek.

Végül legutóbb az 1893. évi IV. törvényezikk 
alapján.

Az 1894-ik évben a dohánygyári tisztviselők 
száma 141 főre rúgott, összes évi 177.369 frlnyi 
járandósággal, az altisztek és szolgák száma 
pedig 186-ra, összes évi 109.110 forintnyi 
járandósággal.

A munkások zöme a szivar- és szivarkagyár- 
tásra esik, mig a többi gyártási ágazatnál (burnót, 
pipadohány és fonadék-gyártásnál), a gyári 
műhelyekben s egyéb gyári munkánál együtt
véve az összes munkásoknak alig - ,1(-cde van 
foglalkoztatva.

Az 1894-ik évre kimutatott munkáslétszám 
különben, összesen valamennyi gyárban részle
tesebben, következőleg oszlott meg, vagyis fog
lalkoztatva volt :

A burnótgyartásnál 3 férfi. 5 nő, a pipa
dohány- és fonádékgyártásnál 232 férfi, 1.623 nő, 
a szivargyártásnál 91 férfi, 10.103 nő, 115 gyer
mek, a szivarkagyártásnál 22 férfi, 2.950 nő, 
221 gyermek, a gyári műhelyekben 114 férfi, 
más gyári munkánál 483 férfi, 30(5 nő, 7 gyer
mek, együtt 945 férfi, 14.987 nő. 343 gyermek.

Tekintettel arra. hogy a dohánygyárakban is 
számos géppel kényszerül a kincstár dolgoz
tatni, mégis tekintélyes számú munkáskezet 
foglalkoztatott mindig.

Az 1894-ik évet az 1868-ikhoz viszonyítva, 
1894-ben 10.842 munkással több lett foglalkoz
tatva mint 1868- bán.

Adatok szerint:
legyenként több mint 1000 munkással 7 gyárban 

„ „ 500 „ 7
,, kevesebb 500 ., 3 „

folyt a munka 1894-ben.
1 .egtöbb munkást a fiumei, legkevesebbet a 

zágrábi gyár foglalkoztatott, kivéve a még 
ideiglenesen működött s.-a.-ujhchyi, pápai, egri 
és szt.-gotthárdi gyárakat, melyek csak korlá
toltabb számban alkalmazhattak munkásokat, 
mert inkább a végleges gyárak alapját szolgál
tatandó munkás-törzs kiképzése és megtartása 
érdekében fáradoztak

Ugyanezen, valamint a következő táblázatok 
súlyra vonatkozó rovataiban az 1807-től 1875-ig 
terjedő évekre vonatkozólag a régi súly, vagyis 
bécsi mázsák helyébe átszámítás utján méter
mázsák vétettek fel, a folytatólagos évekkel 
ekként könnyebben eszközölhető összehasonlítás 
kedvéért.

A gyárakban felhasználás alá került összes 
nyersanyagokból évenként átlagban 80°/0 esik 
a belföldiekre és 20%  a külföldiekre.

A külföldi nyersanyagok feldolgozása az első 
években aránylag csekélyebb volt mint később, 
a mi abban leli magyarázatát, hogy a külön
legességi és finomabb gyártmányok azon időben 
csak korlátoltabb mérvben állíttattak elő.

A felhasznált külföldi nyersanyagok mennyi
sége különben 1874-ig állandó emelkedést 
mutat, ezen évtől kezdve azután 1885-ig közel 
egyforma színvonalon maradt, mig az 1885-iki
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emelkedés után 1895-ig szintén csak kisebb 
mérvű eltérések mutatkoznak.

A belföldi nyersanyagok földolgozása a kül
földiekhez viszonyítva, tekintélyesnek mondható 
s különösen 1887-től kezdve midőn a pipa- 
dohányfogyasztás az eddiginél nagyobb ará
nyokat öltött észlelhető nagyobbmérvü emel
kedés egyáltalában a belföldi nyersanyagok fel
használásában

A felhasznált nyersanyagok összmennyiségét 
, tekintve melyre az egyes években a gyár

tás mérve hatott önértetődóieg szabályozólag — 
és az 1894-ik évet az 1868-ikival összehason
lítva, kereken 100.000 métermázsányi, vagyis 
90% -nyi emelkedés tapasztalható.

Ezen emelkedésből a belföldi anyagokra kcrc- 
j ken 75.000 métermázsa, a külföldiekre 25.000 
j métermazsa jut, vagyis ekként 1894-ben a bel

földi anyagokból 79% -al. a külföldi anyagokból 
pedig 163% -al lett több felhasználva mint 
1868-ban.

Eltekintve az újonnan felállított, illetőleg még 
ideiglenesen működött s.-a -újhelyi, pápai es 
szt.-gotthardi gyáraktól, mely 3 gyár a töb
biekkel hason elbírálás alá tehát nem eshet ik 
összmennyiségileg a legtöbb anyagot s egyút
tal a legtöbb belföldi anyagot a debreczeni gyár, 

összmennyiségileg a legkevesebbet a zágrábi 
gyár. a legkevesebb belföldit a bvdapest-erzsé- 
betvárosi gyár, a legtöbb külföldit a fiumei gyár 
s a legkevesebb külföldit a szomolnoki gyár 
dolgozta fel.

A nyersanyagok felhasználásának közelebbi 
méltatásául mindenekelőtt megjegyzendő, hogy 
a belfölden termelt magyar dohányoknak men
tői szélesebb körben való felhasználása és érté
kesítésére irányult törekvés mellett a külföldi 
dohányok használatát a magyar jövedék sem 
mellőzhette.

Ugyanis a finomabb dohányok iránti ízlés az 
50-es. de még inkább a 60-as években már 
annyira fejlődött, hogy az egyedáruságnak a 
magyar korona országai területén történt be
hozatalával az osztrák jövedék kénytelenitve 
érezte magát, külföldi nyersanyagok használata 
mellett előállított gyártmányokat forgalomba 
bocsátani.

Miután pedig a fogyasztóknak a gyártmá
nyokhoz kötött igényei mindinkább fokozódtak 
s nevezetesen a török pipadohányok, a török 
dohányokból készült szivarkák és a finomabb 
szivaríajok évről-évre nagyobb kelendőségnek 
örvendtek, mi mellett a dohányzási fényűzés is 
aránytalanul terjedt, ennélfogva a külföldi do
hányoknak használata a gyártás terén közszük
ségletté vált.

A belföldön termelt magyar pár excellence 
pipadohánygyártási czélokra lévén alkalmasak, 
e tekintetben mindenkoron kiváló értékesítést 
is nyertek, amennyiben a török és néhány más 

! fajú külföldi levelek használata mellett gyártott 
pipadohányok kivitelével valamennyi többi fajú 
közönséges, finom és legfinomabb pipadohány 
tisztán magyar levelekből állittatik elő.

Szivar- és szivarkagyártási czélokra a magyar 
dohányok szintén lehetőleg kiaknáztatlak s a 
közönségesebb szivarfajokhoz boríték és burok 
gyanánt, sőt a legolcsóbb fajoknál belül is hasz
náltatnak ; egyes olcsó szivarfajok pedig részben 
vagy egészben magyar levelekből készülnek.

Ezenfelül a magyar dohányok sikerrel a bur
nót- és fonadék- (tekercs) gyártásnál használ
tatnak fel.

A mindenkoron nagyobb mennyiségekben be
szerzett s gyártási czélokra főképen szükségelt 
külföldi nyersanyagok közül szivarboritékanyagul 
a Havanna, Java, Sumatra, Manila, Virginiai, 
Kentucky, Hollandi és l’falzi levelek szolgálnak 
még pedig a Ilavana, Java, Sumatra és Manila 
kiválóan a finomabb szivarfajokhoz, a Virginiai
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és Kentucky a virginiai szivarfajokhoz, a Hol
landi és Pfalzi a közönségesebb fajokhoz.

Mindeme nyersanyagokból a boríték kiakná
zása mellett még szivarburok és vagy szivarbél 
gyanánt értékesíthető melléktermények is nye- 
retnek.

(Folyt, köv.j

Vegyesek.
D ohány kü lke res ked e lm ü n k . A múlt esztendő

ben behozott dohánymennyiség 77,326 mmázsára 
rúgott 13.791,000 frt értékben. A behozatal 
1892 óta T>8,24«S mmázsával 11.024,000 frt ér
tékben emelkedett. A mennyiség- és érték- 
szaporulat nincs arányban, aminek az az oka, 
hogy a külföldi dohányárak tavaly kisebbek 
voltak, mint a megelőző évben. A növekvést 
különben a nyers-dohány behozatalának óriás 
emelkedése okozta. A dohány és dohánygyárt
mányok kivitele 191,672 mmázsára rúgott
3.842.000 frt értékben. A kivitel 1892 óta tete
mesen apadt. Akkor 305.688 mmázsa volt
9.216.000 frt értékben. Az apadás 1895-ig 
állandó volt, ebben az évben a kivitel csak 
142,373 mmázsát tett ki 2.946,000 fi t értékben. 
Az 1896. évben tehát a megelőző évekhez képest 
emelkedés mutatkozik mennyiség és érték dol
gában is.

A származás vagy rendeltetési hely tekinteté
ben nagy szerepe van Németországnak, amely
ből 3519 mmázsa 1.745,000 frt értékben volta 
behozatalunk. Az innen hozott nyers dohány 
és dohánygyártmányok legnagyobb része azon
ban nem németországi eredetű, hanem Ham
burgon át a tengeren túlról kerül hozzánk. 
Kiírópai Törökországból 2.850,552 frt ára do
hány és 76,464 frt ára szivart hoztunk be. 
Nagyobb mennyiségű dohány-behozatalunk volt 
még Ázsiai Törökországból, a Szunda szigetek
ről (1.148,298 frt értékű nyers dohányt), Egyip
tomból 722,337 frtért nyersdohányt és 72,924 
frt értékben szivarkát, az amerikai Egyesült- 
Államokból 1 15,593 nyers dohányt, Brazíliából 
2 millió frtnál nagyobb összegért ugyancsak 
nyers dohányt és 238 ezer frtért dohánygyárt
mányokat. Jelentősebb behozatalunk volt még 
a Nagy-Antillák! ól. Boszniából 2643 mmázsa 
nyers dohány került hozzánk 420,000 írt érték
ben. ( )roszországi)ól a nyers dohány-behozatal 
teljesen uj. A megelőző négy évben nem mu
tattunk ki ilyen behozatalt, tavaly 5439 mmá
zsára rúgott 845,000 frt értékben. Nagy-Britá- 
niából 1892-ben még 7403 mmázsa dohányt 
hoztunk be, tavaly csak egy mmázsát. Érdekes 
változás az is, amely Olaszországba való dohány- 
kivielünkct illeti. Meg 1892-ber. 8803 mmázsa 
nyers dohányt szállítottunk oda 264,000 frt 
értékben, 1895-ben még 4055 mmázsát 75 ezer 
frtért, tavaly mar csak 607 mázsát tett ki oda 
szóló dohány-kivitelünk 11,000 frt értékben. 
Nagyobb mennyiséget szállítottunk még (50,000 
frtért nyers dohányt) Gibraltár, Malta és Cyp- 
rusba.

Ú jításo k  a  posta i és tá v írd á i szo lg á la t te ré n .
A budapesti igazgatóság a levélkézbesítés 
gyorsítása czéljából augusztus folyamán a pesti 
oldalon a »levélhordó kerület*-eket 127-ről 
160-ra emeli s azontúl 127 levélhordó helyett 
160 kézbesíti a leveleket. Az igazgatóság ré
gebben tervezi azt is, hogy a mostani postai 
szállító kocsikat a sokkal praktikusabbaknak 
látszó motoros kocsikkal cseréljék ki. A kísér
letek még mindig folynak s a kereskedelmi 
miniszter a további kísérletekre 1000 forint 
hitelt engedélyezett. A táviratkézbesitős terén 
a bicykli teljesen bevált. A budapesti posta- 
igazgatóság a kézbesítésnek ezt a módját rend
szeresítette és most húsz kerékpáros kézbesítő 
hordja a táviratokat a főváros területén szerte

szét. A kerékpár különben a vidéki távirda- 
hivataloknál is hódit s Aradon, Nagyváradon, 
Pozsonyban, Temesvárott és Fiúméban már 
rendszeresítették is.

A z á t ly u k a s z to tt vagy s é rü lt ezüst fo rin to s o k  
b ev á ltás a  tárgyában a pénzügyminiszter kör- 
rcndeietileg akként intézkedett, hogy az át
lyukasztott, vagy a másképen, de szintén nem 
a rendes forgalom folytán súlyban megfogyott 
ezüst egyforintosoknak az állami pénztá 
raknál és hivataloknál való kezelése és 
beváltása tárgyában az ily sérülés követ
keztében a közforgalomból kizárt és hiva
talból átlyukasztandó, illetőleg ollóval bevá
gandó ezüst egyforintosoknak a fél kívánságára 
a körmöczbányai m. kir. pénzverő hivatal által 
leendő beváltási határidejét 1898. julius 15-ig 
meghosszabbította s az állami pénztárakat és 
hivatalokat utasította, hogy ezen érmeknek a 
m. kir. pénzverő hivatalhoz leendő beküldését, 
valamint a pénzverő hivatal által megállapított 
beváltási összegnek kifizetését a hozzájuk inté
zett utasítás értelmében közvetítsék.

N ekro lóg  az eg y - és fé lk ra jc z a  ró l. A pénz
ügyminiszter az 1 és V, krajezárosok bevoná
sáról legutóbb a következő rendeletet adta ki. 
Az ausztriai értékű 1 krajezaros és 1 krajezáros 
váltópénz bevonása tárgyában. A koronaérték 
megállapításáról szóló 1897. évi XV1J. t. ez. 
21. §-ában nyert felhatalmazás alapján, az 
osztrák cs. kir. pénzügyminiszter úrral létre jött 
megállapodás szerint az ausztriai értékű egy- 
krajezáros és félkrajcráros rézváltópénz bevonását 
a következő módozatok mellett rendelem el. 
I. Az ausztriai értékű 1 krajezáros és f> (fél) 
krajezáros rézváltópénz 1898. évi julius hó 1-éré 
forgalmon kivul helyeztetik. Ennél fogva 
ezek az érmek a magán forgalomban már csak 
1898. évi junius hó 30-ig fogadandók el név
értékűkben. illetőleg az 1892. évi XVIII. t.-cz. 
XIII. czikkében megállapított fizetési értékükben 
1892. XVII. t. ez. 21. §-ának b) pontja értel
mében. 2. A jelen rendelet életbe léptének 
napjától fogva a m. kir. állami pénztárak és 
hivatalok a náluk meglevő vagy hozzájuk be
folyó ausztriai értékű egy krajezáros és fél 
krajezáros rézvaltópénzt már ki nem adhatják. 
Ellenben a m. kir. állam pénztár és hivatalok

tartoznak bezárólag 1899. évi deczember 31-ig 
névértékben, illetőleg az 1892. évi XVIII. t. ez. 
XIII. czikkében megállapított fizetési értékben 
fizetéskép vagy beváltás végett elfogadni, még 
pedig az 1892. év XVII. t. ez. 21. $-a értel
mében fizetéskép 5 írtig illetőleg 10 koronáig 
beváltásként váltó pénztáraknál korlátlanul. 
Váltó pénztárakként működnek a m. kir. köz
ponti, állampénztár a budapesti és zágrábi állam
pénztárak, a debreczeni, eszéki, fiumei, győri, 
kassai. kolozsvári, nagyszebeni, pozsonyi, sze
gedi és temesvári m. kir. adóhivatalok. Ezenkívül 
felvan hatalmazva minden pénztár, hogy meg
levő készletét és saját szükségletét figyelembe 
véve váltásokat eszközöljön. 1899. évi deczember 
hó 31-ike után ezeket az érmeket az állami 
pénztárak és hivatalok sem név értékük sem 
anyag értékük megtérítése mellett többé el 
nem fogadhatják, az 1899. évi deczember hó 
31-ével az egy krajezáros és fél krajezáros 
érmek beváltását, illetőleg az államnak minden
nemű kötelezettsége megszűnik.

Szerkesztői üzenetek.
Zs. F . U j-ben . Beleegyezünk, ha előzőleg be

küldi az illető okmányokat.
A. M. K. u rn ák . A különlegességi árudák 

ládájáról volt szó. Minden szivarka-faj á 20,000 
darab nem tehető a nagy ládákba s több nem 
helyezhető a középládákba.

N y. I. B udapest. Miután a trafikok elnyerése 
jelenleg teljesen lehetetlen, nem használ a 
folyamodvány, sem a pénzügyigazgatósághoz, 
sem pedig a pénzügyminisztériumhoz. Azon 
áruda megvételére ne is gondoljon.

A B. C. B udapest. Hogy ismét egy csomó 
trafikot adnak el, azt jól tudjuk, hogy azonban 
az illetők az engedélyt megkapják abban kétel
kedünk. Hogy valaki 3000 forintot fizettet oly 
dologért magának, a mi az államé az szél
hámosság. Ezt prédikáljuk 4 év óta. úgy lát
szik hasztalan.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor

■  B U M — B

IW* N a g y  és kis tő zsd é k  figyelmébe!

Pojatzi Fl . és Társa
cs. ki r .  s z a b a d a l m a z o t t  g y u f a n e m ü  g y á r a i  

Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)
ajánlják legjobb minőségüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat, es pedig úgy 
kénes-, mint különösen szalon-gyufá jokat. E gyufa-gyártmányok Magyar- 
országon nagy kedveltségnek es rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M i l l e n n i u m - g y u f a ,
M a g y a r  k o r o n a - ü v é d g y u  1a,
M a g y a r  h o n v é d s z o b o r - g y u f a ,
K r o k o d i l - g y u f a  es
M a g y a r  I n i p c r i n l - g y u f n  elegáns kerek dobozokba csoma

golva, melyek kiváló magyar államférfiak arczképeivel diszitvek.
R i p N - g y u f n  dobozokban es csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergben intézni.
A legolcsóbb ártételeket tartalmazó árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk.
Budapest és közvetlen környéke részére  VII., R om bach -u tcza  8. szá m  
a la t t  van rak tá ru n k .

Pojatzi Fl. és T á r s a
cs. k ir. szabadalmazott gyufanemü gyárai

.  DEUTSCH-LANDSBERGBEN Graz m elle tt.

________!■•
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ámbár Magyarország dohánynagyárusainak jelentékeny és igen tekintélyes része 
a „Dohányárusok Közlönyéit azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy oly 
szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerü vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetektől távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 
egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 
érdekében sikra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 
lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évrc százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak ? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek czélja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, amely életképességét már bebizonyította, 
és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet, 
hogy az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 
kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni. 
Legyen mindenki, aki a lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza
tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon nehány fillér, melyet áldoz, oly czélra szolgál, 
mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 
Mindenki, aki a lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „Dohányárusok Közlönye1' ragaszkodik és melynek pontos keresz
tülvitelére, megvalósítására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitáciőt szí
veskedjenek kifejteni.

A „D O H A N Y A R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E

Ny. Kcksteln liernát lludupeM, Király-ulcza 17.
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