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A vasárnapi munkaszünet.
A napokban adta ki a nagymőltóságu 

miniszterelnök ur a szabályrendeletet, 
hogy az összes szakosztályok hivatalnokai 
teljes vasárnapi munkaszünetet elve/ 
zenek.

A jövőben tehát vasárnap délelőtt is 
szabadok az összes hivatalnokok, miáltal 
százezrek leghőbb óhajtása teljesül.

önkenytelenül is szívből kell gratulál
nunk e nagylelkű es humánus rendel V i
zeshez, hogy egy egesz heti fárasztó 
munka után egv teljes napig engedhetik 
át magukat a nyugalomnak.

H szabályrendedet életbelépésével azon
ban az evekkel ezelőtt hozott vasárnapi 
munkaszünetre vonatkozó törvénynek e le 
get lesznek.

Hs miért ne lenne ez igy ? I üszőn a 
szellemi munka sokkal nehezebb, mint a 
fizikai.

Hz utóbbi mellett a legszigorúbb sza
bályrendeletek szolnak, hogy a munkás- 
osztály a hetedik napon pihenőt tarthas
son os a törvény mindenképen gondos
kodik róluk, úgy. hogy a legmesszebb 
menő óhajtásoknak is eleget tesz.

Nem tagadhatjuk a szóban forgó ren
delkezés áldásos voltát, de annál inkább 
rosszul esik ez azoknak, kiknek a vasár
napi munkas/ünetet nélkülözniük kell. 
Tehetetlenül, segély nélkül es a hivatá
sos körök érdekeltsége nélkül állnak 
ebben a tekintetben Magyarország dő
li inyárusai. Már evek óta kérik a vasár
napi munkaszünet bevezetcset. anélkül, 
hogy elérték volna mást, mint a reményt, 
hogy meg fog történni.

I la tárgyilagosan átgondoljuk a dolgot, 
majdnem megs/egyenitőnek tetszik ez, 
hogy éppen azokkal, kik doh íny es szivar 
eladásával fogl ilkoznak, tesznek ilyen 
kivételt. Igaz, hogy a vasárnapi mun Ka
számét végre is életbe fog lépni és erre 
nézve az előirányzat már meg is van ; 
de hát miért huz/ák-halasztják a dolgot ?

Miért kelljen ezreknek nélkülözni az 
egészségre oly fontos nyugalmat ?

Miért vonják meg tőlük azt a kis friss 
levegőt, melyei, még a legszegenyebb is 
élvezhet.

Két evvel ezelőtt Ausztriában is be
hozták a kötelező vasárnapi munkas/üne
tet. Ott behozták, hol a legtöbb trafikos 
nem is kívánta. Zsinórmértékül szolgáljon 
ez talán ? Megmondhatjuk azt is, hogy 
miért van ez igy Ausztriában.

Ausztriában a dohányárusi viszonyok 
egész mások, mint nálunk. Ott ugyanis 
a trafikos bérbeadhatja trafikját, felvehet 
egy elárusítót és egyáltalán bírhatja üz

letét, anélkül, hogy maga foglalkozzék 
vele. Nálunk ez nem igy van.

Itt a trafikosnak vagy tralikosnőnek 
személyesen kell üzletét vezetnie, vagyis, 
ott minden időben jelen lennie.

Mi sem természetesebb annál, hogy 
Ausztriában a legtöbb trafikos a vasár
napi munkaszünet ellen van, miután s o k  
esetben ők maguk a trafikkal csak annyi
ban foglalkoznak, amennyiben a leszá
molásnál a hasznot zsebrevágják.

Hz indította annak idején az osztrák 
pénzügyminisztert a kötelező vasárnapi 
munkaszünet bevezetésére, nehogy ked
vük es kényük szerint tartsák zárva vagy 
nyitva üzletüket a trafik-engedelylyel 
bírók. Mert végre is, azok ;i gyengéd 
teremtések, kik mint eladónők a trafikok
ban megfeszítve dolgoznak egész heten 
át, kell, hogy kapjanak valami védelmét. 
Hs e védelem abban nyilvánul, hogy a 
miniszter nem tűri, hogy a trafikbeli al- 
k Imazott ik vasárnap dolgozzanak

Lehetőleg azonban minden kívánalom
nak eleget teendő, már evekkel ezelőtt 
az osztrák pénzügyminisztérium a neki 
felajánlott .-zivar-automatákat rövid próba 
után elfogadta és az engedélyt ezeknek 
felállítására mindazoknak megadta, kik 
azt kérték. Kddig es ik Mécsben nem ke
vesebb mint 1200 azoknak a trafikosok- 
nak száma, kik erre engedélyt kertek.

Hs ha a vállalkozók nem tudták még 
az Összes trulikosoknak az automatákat 
szállítani, annak oka csak abban rejlik, 
hogy egy ily automatának készítése sok 
időbe kerül.

Daczára ennek tekintélyes számú auto- 
I mata működik Becsben és a közönség 
! már annyira hozzá szokott, hogy vasár

napon szívesen kiszolgáltatja magát vele.
Különben jól látható ez azon automa

tánál, mely már hosszabb idő óta a fö- 
vámházb.m nálunk van felállítva. Ott 
úgyszólván az automata csak abból a 
czeibol van, hogy meggyőződjenek nem-e 
hibás a készülék. Hs nem hibás, sőt 
ellenkezőleg, mindenki, ki látja es műkö
dését tanulmányozza, esudálkozik, hogy 
mily tökéletes módon végzi munkáját. 
Anélkül, hogy e készüléket az utczai 
kösönség használná, csakis azokra szo
rítkozva, kik a vámházban megfordulnak, 
eleg szép összeget számol le naponta. 
Úgy látszik tehát, hogy a gondolt czel- 
nak vagyis a szivar es dohány vasárnapi 
árusításának teljesen megfelel és a kitű
zött vizsgát sikeresen kiállotta.

Hs mégis mit látunk ! Meg mindig nem 
határozták el a vasárnapi munkaszünetet, 
daczára hogy megtalálták az eszközt, 
mely minden kellemetlenségnek elejet 
venne. Vonakodnak a vasárnapi munka

szünetet bevezetn i, anélkül, h o gy  valam i 
ok am ellett szólna, h ogy a rég i m ellett 
maradjunk. Hs m iért?

Ism ét közeled ik  a tavasz és nyár, azok 
az időszakok, m elyekben a szabadban 
va ló  tartózkodás lega lább  e g y  héten 
e g y s ze r  mindenkinek jó l esik. E gy  hu
mánus törvény ezt már évekke l e ze lő tt 
k im ondotta es mint ezt föntebb em lítettük, 
a m iniszterelnök is ennek köve te lő je . 
M inden hivatás, legyen  az szellem i v a g y  
fizikai munkás, é lvezi mind a vasárnapi 
munkaszünetet. Aliért képezzenek éppen  
a trafikosok k ivéte lt?

Nem  érdem elnek talán e g y  napi nyu
ga lm at? A lig  hisszük, h ogy  volna va lak i, 
a ki erre  tagadók ig  válaszolna !

A havannah-szivarok.
Azl inog kolI hagyni, hogy valami sok fajta 

havannah-szivar nincs a trafikokban, de a mi 
van, az meg épen olyan fajin, melyet talán senki 
sem keres.

Sőt legújabban mint halljuk a IS kros Regalia 
Media szivarokat is kiveszik a forgalomból. Nos 
pedig épen ez volna még az egyetlen fajta* 
mely némi keletnek örvend és ezt veszik k1 
forgalomból? Szerencsére ez sem nagy kár!

Mi magunk említettük már nem régen, hogy 
a havannah fajtákat az általános eladásból lel - 
jesen ki kell ne vonni és ezeket oly jobb faj
tákkal helyetositeni, melyek előreláthatólag jobban 
fogy nak.

Nem határozna semmit, ha a trafikokban 
nem is volna 30 fillérnél drágább szivar és az 
összes havnimah fajtákat a különlegességi regisz
terbe tennék. A húrom belföldi fajta, melyeket 
a különlegességi árudákban áru nak, u. m. a 
, lőivoritas*', „Oparas“  és a ,,Regalia-Media“ , 
olyan szivarok, melyek csak a trafikokba illenek.

Tekintettel arra, hogy a trafikokban 20, 24, 
2C>, 28*és 30 filléres szivarok nem kaphatók, 
pedig szükség voln i reájuk, továbbá tekintettel 
arra, hogy a 18 kros Regalia-Mcdia olyan, 
melyet mindenki szívesen vesz, ezt az ujilást 
melegen ajánlanánk.

Ami a havannah szivarokat illeti, tényleg 
kitűnt, hogy ezeket a trafikokban nem igen 
szeretik vásárolni. Ennek okai részint a már 
elavult és már nem kedvelt fajták, részint pedig 
a fogyasztók, kik nagyobb vételnél csak a külön
legességi árudákat ismerik forrásul. Sőt vannak 
sokan, kik nem is tudják egyáltalán, hogy a 
trafikokban havannah-szivar kapható.

A trafikokra nézve a liavannah-szivarok keres
kedelme a kevés fogyasztás miatt nem igen 
jövőd dmező. Nem csak azért, mert keveset ke
resnek mellettük, hanem mert egy használatlanul 
heverő tőkét kell befektetniük. Sokkal több kárt 
szenvednek azáltal, hogy a raktáron levő áru a 
hosszú fekvés folytán elromlik. Mi azt tartjuk
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hogy jó lenne a havannah-szivarokat nem las- 
sankint, hanem egyszerre a trafikárudákból 
elvonni és helyettük kelendőbb belföldi fajtákat 
bevezetni. Miután úgy látszik, hogy teljesen uj 
faj'ák bevezetése nem igen lehetséges, tekintsük 
kielégítő eszköznek azt a fent említett három 
fajta szivart, mely úgy a közönség mint az 
elárusítók megelégedésére szolgálna. Ha pedig a 
trafikokban okvetlen kell havannah-szivarokat 
árusítani, akkor egész más fajtáknak kellene 
lenni, mint a milyenek vannak, mert ezek, mint 
tudjuk, jelenleg semmi esetre sem elégítik ki a 
közönséget.

Vegyesek.
Hány nőt alkalmaznak hivatalban A magyar 

postánál és távirónál a nőket hétféle minőség
ben alkalmazzák. 1898 végen volt kinevezett 
kezelőnő 287, napidijas kezelő iő 44-8, posta
mester 1989, postászállitó 60, kiadó 522, kise
gítő 925, küldött 880, összesen 4500 női alkal
mazott volt. A nők alkalmazásának 17 évi fej
lődése ez: 1882-ben volt alkalmazva 8719 férfi 
és 874 nő, a nők arányszáma 9#2 perczent. 
1898-ban volt alkalmazva 11.691 férfi, 4008 nő 
(a napidijasok nincsenek beleszámítva), a nők 
peiczenlje 20.8. A férfiak tehát 17 év alatt 
08.0 százalékkal, a nők ellenben 866.5 száza
lékkal szaporodtak. Különösen figyelemreméltó 
jelenség a nem kincstári hivatalnál alkalmazott 
postamesterek számának 1887 óla való folytonos 
apadása. A telefonnál jelenleg 207 nő van alkal
mazva, férfi pedig a műszerelőkkel együtt 81. 
A magyar állam vasútnál 1898 év végén 816 nő 
volt alkalmazva, kik közül 242 állomási szol
gálatot végzett. A magyar államnak 1898 év 
végén összesen 5029 női alkalmazottja volt. 
Tanítónő volt elemi iskolában 1897 év végén 
1015, szemben 22.535 férfival, ez 17 százalék; 
1869-ben pedig volt 080 tanítónő 17.100 férfival 
szemben, ez 8.95 százalék, polgári iskolában 
1182 férfi és 740 nő. felsőbb leányiskolában 175 
férfi és 740 nő. Ezeket az érdekes adatokat 
Mádai Andor A női munka czimü könyvecs
kéjéből vettük ki, melyben sok egyéb érdekes 
adat közt meg van említve az is, hogy orvosi 
hivatást ez idő szerint csak egy nő gyakorol : 
Hugonnay Vilma grófnő, hat év óta pedig építő- 
mesteri állást tölt be Beszterczén Paulas Eriké.

A taviró ügynökségek. E czim alatt közölt 
különfélénket pótlólag még kiegészítjük azzal, 
hogy a Magyar Távirati Iroda nemcsak a bécsi 
k. k. Korrespondenz-Bureau közvetítésével kap 
távit atot az ügynökségektől, hanem nevezetes 
eseményekről egyenesen Londonból, Párisból, 
szóval a szövetkezet főpontjairól kapja tele
gramját. Az is egyik szabadsága a Magyar Táv
irati Irodának, hogy az ő belföldi politikai híreit 
egyenesen küldi Berlinbe, Parisba slb.

Képes levelezőlap kiállítás. A kereskedelem
ügyi miniszter a május hónapban Budapesten 
tartandó képes levelezőlap-kiállítás bizottságába 
a minisztérium képviseletében llernyey Vilmos dr. 
posta- és táviró-igazgatót küldte ki.

A biztosítás reformja. A biztosítási ankét 
harmadik napján Vörösmarthy Béla államtitkár 
elnöklete alatt folyt a tanácskozás. Előbb tár
gyalás alá került az a kérdés, milyen hatásköre 
legyen az állami biztosítási hivatalnak nz üzlet 
megkezdése előtt bemutatott adatok megvizs
gálása szempontjából. Majd a törvénytervezetnek 
azt a pontját tárgyaltak, amely megengedi, hogy 
az életbiztosítási vállalat túlélési társulatokat 
alakíthasson; a felszólalók többsége helyeselte 
a tervezetnek ezt a részét. A díjtartalék kérdé
sére nézve az a nézet jutott túlsúlyra, hogy a 
díjtartalék a biztositoltak tulajdona legyen, és 
hogy az árfolyam-nyereség is a biztosítottak

javára rezerváltassanak. Végül a nyereségtartalék 
szabályozásának kérdése került megvitatás alá, 
mire a tanácskozás folytatását szombatra tűz
ték ki.

Kereskedelmi képviseletünk Párisban. A Búd. 
Tud. jelenti, hogy a párisi kiállítás magyar 
kormánybiztosságáiiak keretében a kereskedelmi 

i képviseletről is gondoskodnak. Hegedűs Sándor 
I kereskedelmi miniszter a kereskedelmi képviselet 

teendőit a kiállítás idején a kormánybiztos fel
ügyeletével és erkölcsi támogalásával a Magyar 
Kereskedelmi Részvénylársaságra bízta, mint a 
mely a Kereskedelmi Múzeumnak külkereske
delmi akcióját is végzi. A kormánybiztos melleit 
fölállított kereskedelmi osztálynak kötelessége 
lesz a magyarországi (ideértve a horvátországi
akat is) termelők, iparosok és gyárosok érdekeit 
képviselni, kcieskedelmi összekötteléseket keresni 

r és támogatni belföldi és külföldi termelők és 
fogyasztók közt A kereskedelmi képviselet szer
vezel érői és a részletes módozatokról legközelebb 
fogja a kormánybiztos a kiállítókat tájékoztatni.

Az adósok érdekében. Az igazságügyminiszte- 
rium nemsokára uj rendelőiét bocsát ki, amely
nek bizonyára leginkább az adósok fognak meg
örülni. A főbb pontok a következők :

1. Az árverési hirdetményben nem lesz fel
tüntetve az adós neve, csak az ügy száma, 
összeg, becsérték, az árverés tárgya, ideje és 
helye.

2. A hivatalos lapban az árverések csak 2000 
korona becsértéken fölül tételnek közzé.

Ezen utóbbi intézkedéssel a végrehajtási költ- ! 
ségeket csökkentik, az előbbi pedig tisztán az 
adósok egyéni érdekeit védi, miután a nagyon 
sokszor önhibáján kívül bajba került adóst meg
kíméli attól, hogy a nevét egy árverési hirdetés 
keretében publikálja. Annyi bizonyos, hogy nem 
az a fontos, kinél ki akar árvereztetni, hanem 
az a fődolog, hogy mit és hol árvereznek. Az 
árverések kilencven százalékát úgy sem tartják 
meg, a végrehajtást szenvedőket tehát meg
kímélik attól, hogy vastag belükkel figyelmez
tessék :

—  Szégyelje magát !
Ha akadnak olyanok, akik nem fogadják va

lami szívesen ezt a reformot, azok bizonyára a 
hitelezők lesznek, mert hát akármint is szépít
jük a dolgot és toljuk a közérdeke 1 előtérbe, ez 
a hivatalos publikálás igen sok cselben fegy
vere volt a hitelezőnek, mert az adósra egy kis 
pressziót gyakorolhatott a közléssel, még pedig 
a törvényes korlátok határain belül.

A dólafrikai angol laptudósitók 25— 75.000 
korona fizetési kapnak, külön költségeik meg
térítésén kívül. Egy-egy laptudósitó átlagos heti , 
kiadása 2500 korona. Mindegyiknek két-hárorn j 
lova és két szolgája van. Távirataiknak a dija ; 
szavankint 1  korona 25 fillér ; ha azonban sür- j 
gős a táviratuk, akkor a rendes tarifát fizetik, , 
azaz öt koronát minden szó után. A nagyon 
sürgős táviratok dija 16 koiona 25 fillér. A 
nagy angol lapoknak a Délafrikából jövő láv- i 
iratok minden egyes szava, az összes költsége
ket beleszámítva, 25 koronába kerül.

Szerkesztői üzenetek.

K. L. urnák helyben. Kérjük a közelebbi czi- 
met megadni. Különben a vámházban is meg
tudhatja. Üdvözlet.

B. H. u-nak V-ben. Ha Budapestre jön, úgy 
keressen fel hennünkcl, igen szívesen látjuk 
és megbeszélhetjük a dolgot; ezen az utón j 
nehézségekbe ül közik.

Előfizető, G-ben. Ha terünk megengedi, sorát 
ejtjük.

H ur Budapesten Mai számunkban találhatja. 
Üdvözlet.

D O  HÁ X Y Á R U S O K  K Ö -ZLON Y K.

Magyar kir. államvasutak igazgatásába.

197,974. h z .

1899. tlb.

Hirdetmény.
Osztrák-magyar vasúti kötelék. Nyugot-magyar- 
osztrák vasút kötelék. Reexpedltlorális kedvez
mény. Kölnben berávolt finomított czukorkülde- 

ményekre nézve.

Az 1898. évi január hó l-lől érvényes 
díjszabás I. rész áruosztályozása szerint C. 82. a) 
lé id  alá laitozó czukoiküUkményekie, melyek 
Peczik állomáson teljes kocsirakoniánybau fel
adatlak s Kolinlan „Úvocni banka" tárházában 
belároliattak, ornon pedig a Duna jobb és bal
partjain lekvő budapesti állomásokra reexpediál- 
latlak. a irexpt dilió kedvezménye 1900. január 
hó l-lő l visszavonásig, de legkésőbb 1900. de- 
czember hó végéig engedélyeztetik.

Minden rrcxpediáll küldemény ulán 100 
kgrkint 6 fillér (hat fillér) rétxpeditionális ille
ték szárnitlatik, egyebekben pedig a Magyar- 
ország és Ausztria (árházaiban belátóit és azok
ból reexpediált áruk kezelésére* és elszámolására
1900. január hó l-lől érvényes határozmnnyok 

mérvadók.
A rétxpcditiónak legkésőbb a betárolás nap

jától számítandó 12 hónapon belől kell meg
töri énnie.

Budapest, 1899. deczernber hóban.

A n agyar klr sllaimasutak Igazgatóiáfa, 
epyszerrmiiid a részes vasutak Is.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor.

Első (s. i s  k ir. fia t), u ed e tl s i ln e c z i p j| a - , tajtckplpa- és 
I Ip a s iá r -g jó r  i öztrö-berendciéssel.

TAKÁCS EDE
Zó lyom -Se lm eez  mellett

Alop  H atott 183 6  bán

Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendő 
és kdunö minőségié nézve páratlan 
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Dcutticher Theil

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK-CROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A I X  Die Sonnlagsrulie. — Havanruh-Ziparien. — Briefkasten ii«r Itedaklion. — Annoncen.

Dic Sonntagsruhe.
D icsé r  T a g é  er liess  Se. Excellenz elér 

I le rr  M in isterpasident eine Verordnung, 
w elche d ie  Sonntagsruhe für d ie Beam - 
ten sam m tlicher K esso rts  vollstiind ig an- 
ordnet.

In Zukunft w ird  daher, auch an Sonntag 
V o rm itta g tn , d ie gesam m te Beamten- 
schaft dér Sonntagsruhe theilhaftig w er- 
den, wodurch ein sehnlicher Wunsch 
von Hunderttausenden in Erfullung geht.

Unw illkürlich  muss mán einer solchen 
hochherzigen und humánén V erfiigung 
seinen Beifa ll zollen  und jenen Stand 
vöm  H erzen  dazu gratu liren, elem es 
gegön n t ist, allwöchentlich cinen ganzen 
T a g  zu feiern und nach cinci* m itunter 
anstrengenden  A rb e it  ele r Kuhe zu pfie- 
gen. M it dér Kiníührung d ieser Verorel- 
nung w ird a be r auch elem vor Jahren 
geschaffenen  G esetze, welches die Sonn
tagsruhe anbetriíTt, vo lls .an d ig  Rechnung 
ge t ragén. Unel warum sollte  elies auch nicht 
g e sch eh en ?  Ist doch elie g e is t ig e  A rb e it 
eine weit schw ierigere , eine weit auf- 
riíibendere. als elie phisische. Unel für 
elie L e tz te re  sitid elie strengsten M ass- 
rege ln  getro ffen , elamit sie am siebenten 
T a g  ruhen können, liir elie phisische 
A rb e it sorg t elás G esetz  und elessen 
V o lls tre ck e r  in elei* au sg ieb igsten  W e is e .

Kami mán daher e iner Veríügim g, w ie 
elie in Recle stehende. seinen Iie ifa ll nicht 
versagen , se> w irk t es doppelt schlimm 
au f D ie jen igen , w elche elie Sonntagsruhe 
entbehren müssen. M aciit- und hilflos, 
ohne jeg lich cn  Schutz, ohne dass sicli 
elie hiezu berufenen K re is e  ihrer anneh- 
men, ersehnen d ie  1 abak-V ersch le isser 
U ngarns seit v ielen  Jahren bereits  elie 
Einführung dér Sonntagsruhe, ohne b is- 
her mehr erreicht zu habén, als die 
Hofifhung, eláss sie eingelíihrt werden 
wird. l ’ ebe iden kt mán in ob jek tiver W e is e  
d icse  A n ge legcn h e it. so wirkt es fást 
bescliiim end au f I )ie je:iigen . welche sicli 
mit elem V erk a u f von Tabak  und Xi- 
garren  belásson, wenn mán crw agt, eláss 
geraele bei ihnen eine Ausnahm e g e -  
m aelit wird. W o h l w a lir l I )i<; Som itags- 
ruhe wird ja schliesslich eingeíiihrt vver- 
den unel elie Absicht. sie; einzuflihi en, lieg t 
ja  v o r ;  alléin, warum zögert maii damit 
so lá n g é ?  W arum  sollen tausenele M en 
schen d ie  lür ihre Gesuiulheit so drin- 
genel notlivveaielige Ruhe entbehren? W a 
rum eaitzieht mán ihnen elás bischen 
frische Luft. das selbst elie geringste  
K rea tu r im W edtall gen iessen kan ?

Maii hat in O esterre ich  veir zwei Jahren 
elie Sonntagsruhe ob ligatorisc li liir die; 
Trafikanten  e ingefllhrt. Mán hat sie; elort 
e ingefiilirt, wo sie vein elen meisten T r a 
fikanten ga r  nicht gewünscht wird. Soll 
elás etwa v.ur Kichtschnur dienen ? Nun, 
dann können w ir elen Ginnel, warum elies 
in O esterreich  elei* ball ist. niitthcilen. 
In O esterreich  Hegen elie; V ersch le iss- 
verhaltn isse níimlich ganz anders, w ie 
bei uns. In O este ire ich  kaim namlich dér

Trafikant seine Trafik  verpachten, er 
kaim sicli eir.en Versch le isser atifnehmen, 
er kann überhaupt das Geschaft besitzen, 
ohne selbst zu arbeiten. Bei uns ist dies 
nicht elei* ball. H ie r  muss dér Trafikant, 
oder elie Trafikantin persönlich ihr G e- 
schiift leiten, das heisst, sie muss zu 
jeeler T a g e s -  und Nachtzeit anwesend 
sein. W a s  ist nun natürlicher, als dass 
in O esterreich  die meisten Trafikanten 
gégén  die Sonntagsruhe sind, nachdem 
sie selbe r in vielen  Fallen  mit eler Trafik 
nur insoferne zu thun habén, als sie bei 
dér Abrechnung elen Nutzen aus dem 
Geschafte ziehen. D as hat auch seiner 
Ze;it elás österreichische Finanz-Ministe- 
rium dazu bew ogen , d ie Sonntagsruhe 
ob liga torisc li einzuführen und es elen 
Lizenz-Inhabern nicht freizustellen, eláss 
elies*- schliessen ocler offen haltén. Denn 
am Ende müssen ja  elie schwachlichen 
G eschöpfe. die in den Trafikén  als 
Laele-nmaelcben fungiren und die Woche: 
liber angestrengt arbeiten, auch eines 
Schut/es geniessen. Unel dicsen Schutz 
liisst ihnen das österreich ische Finanz- 
M inisterium  in au sg ieb igs ter W ei.-e  da- 
elurcli zu T h e il werden, indem es nicht 
cluldet. eláss elie An geste llten  dér Trafik  
an Sonntagen arbeiten.

Um aber w om öglichst allén A n fo rde- 
rungen g< recht zu werelen, hat schon vor 
Jahresfrist das österreich ische Finanz- 
M inisterium  elen ihm offerirten  Z igarren - 
Au tom aten , nach kurzer Prüfung. ange- 
nommen und elie Erlaubniss zűr A u fs te l- 
lung eines solchen all denen ertheilt 
elie sich darum bew erben. Bisher sind 
es in Wie;n alléin nicht w en iger als 1200 
Trafikanten  gew esen , welche den A u to - 
maten verlangten  unel wenn elie U nter- 
nehmer bisher nicht allén Trafikanten 
elen Au tom aten  zu lieforn verm ochten, so 
geschah es nur, weil eine derartige  
M assen-Fabrikation  Ze it braucht. A b e r  
immerhin funktionirt in W ien  eine er- 
kleckliche Anzahl d ieser Au tom aten  und 
elás Publikum ist bereits  derart gewöhnt 
daran, eláss es sich an Sonntagen sehr 
gerne desselben bedient.

Mán sieht elies übrigens recht deut- 
lich an jenen  Au tom aten, dér seit lan- 
g e re r  Zeit bereits  im 1 lauptzo llam te bei 
uns p robew eise  au fgeste llt ist. Dóri 
dient eler Autóm at, w ie gesagt, bisher 
ble>s elem cinen Zw ecke, um zu eruiren, 
ob  elerselbe irgend welche M iingel auf- 
w eise. Es habén sich s o ’che; nicht g e -  
ze igt, im G egen theil, Jeeler eler elen Autej- 
maten sieht unel seine b'unktion keimen 
leírni, staunt nicht wenig. in welch exakter 
W e is e  elerselbe arbeitet. Ohne. eláss 
d icse Maschine aul eine S trassen-Passage 
angew iesen ist i nd b los vem denjenigen 
Leute n frc<|Uentirt, elie im 1 lauptzollam te 
ge rad e  zu thun habén, vereinahm t eler 
Autóm at gleichwohl taglich  ein luibsches 
Stimmchen. Hs ze igt sich elemnach, eláss 
e;r dem gedachten  Zw ecke. namlich als 
ein W erk zeu g  zum Verkau fe von Zigarren 
an Sonntagen zu dienen, vollstandig ent-

spricht und die Prüfung desselben wáre 
som it glánzend bestanden. Unel doch und 
d o c h ! Mán geh t noch immer nicht da
ran, elie Sonntagsruhe einzuführen, trotz- 
elem das M ittel gefunden ist, welches 

| jedes Hinderniss, sie einzuführen, beseitigt. 
Mán zö g e rt elie Sonntagsruhe einzuführen, 
ohne. dass ein Grund elafür spriiche, eláss 
es beim  A ltén  b leibe. W arum ?

Aberm als  naht das Friihjahr und dér 
Som m er, jen e  Jahreszeit, wo dér A u fen t- 

i halt im Freien  für e in ige  Stunden in dér 
W o ch e  jed en  Menschen wohl zu gönnen 

| ist. Ein liberales, humanes G esetz  hat 
dies v o r  Jahren bereits  ausgesprochen 
und w ie e ingangs erwáhnt, hat es jüngst 

! auch dér M inister-Priisident gethan. A llé  
Standé, a llé  Berufsschichten, a llé  ge is t ig  
und phisisch A rbeitenden  gen iessen  die 
Sonntagsruhe. W arum  sollen d ie T ra fi
kanten eine Ausnahm e bilden ? O der 
verdienen sie einen T a g  dér Ruhe etwa 
nicht? Kaum  dürfte es einen Menschen 
gébén , dér d iese F ra g e  v e rn e in t!

Havannah-Zigarren.
Bross ist die Anzahl dér Havannali-Sorten 

in den Trafikén nicht, das muss inán sápén, 
dafür aber sind es gerade solche Sorton, dic 
last Nic mand wünscht. Neuerdings isi sogar, 
wie wir hören, die Regalia-Media á 18 Kreuzer 
aus dem Verkehr gezogen worden, um dem 
Spezialitüten-Verschleisse einverleibt zu wer
den. Nun, cs war dies wohl so ziemlich dic 
einzige Sorté, welche Abnehmer fand und die 
z.ieht mán aus dem Veikehr? Zum Glücke ist 
dér Schaden nicht so gross!

Wir selbst habén níimlich des Oefteren schon 
dazu angerathen, die Havannait Sortén über
haupt dem allgcmeinen Verschleisse zu ent- 
nehnien und diesen dagegen mit solchen bes- 
seren Sortén zu bereichern, welche voraus- 
sichtlich sehr gangbar sind. Es hiitte gar nichts 

j  zu sagen, wenn in den Trafikén blos Zigarren 
bis zu 30 Heller erhültlich wíiren und sámmt- 
liche Havannah-Sorten dem Spezialitáten-Re- 
gister einverleibt werden würden.

Die drei inlander Sorlen, welche jetzt in dem 
Spezialiláten-Gescliöíte verkault werden, nám- 
licli Favoritas, Operas und Regalia-Med-a sind 
Zigarren, welche nur für die Trafik tangón, 
sollen dieselben jenen Absatz erzielen, den sió 
eizielen könnten. Mit Rücksicht darauf, dús-- 
keine Zigarre á 20, 24. 2(i, 28 und 30 Mellei 
in den Trafikon vorhanden ist, solche jedocb 
diingend nothwendig wíiren, férnél* mit Rück
sicht darauf, dass die Regalia-Media á 14 Heller 
eine Zigarre isf, dérén sich mit Vorliebe kranke 
oder rokon vales/.en te Leute gerne bed ionon, 
würden wir zu einer solchen Neuerung unhe- 
dingt rathen. Was die Havannah-Zigairon bc- 
trifft, so hat sich in dér That gezeigt, dass 
dicse in den Trafikén nichl gerne gekauft wer
den. Theils sind es die veralteten und nicht 
mehr heliebten Sorlen. welche daran Schuld 
sind, theils aber sind es die Konsumenlen. 
welche, wenn sie Havannah-Zigarren en gro* 
einkaufen, nur die Spezialilftten-Handlungen als 
Quelle kennem Ja es dürfte viele Havannah- 
Haucher gébén, die von dér Existenz eines
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Havannai*-Verschleisses in den Trafikén über- 
liaupt nichts wissen.

Für die Trafikén ist dér Handel mit Ila- 
vannah-Zigarren, zufolge des sehr geringen 
Absalzes derselben, kein lohnender. Nicht blos 
deshnlb, weil dér Verdienst daran ein sehr 
geringíügiger ist, leidet die Rentabilitüt. Viel- 
mehr leidet sie dadurch, weil. d jr Artikel dér 
stets vorhanden ist und nicht gekauft wird, 
durch das lángé Ablagern verdirbt. Wir haltén 
dafür, dass die Havannah-Zigarren nicht nur 
állmaiig, sondern auf cinmai dem Trafikver- 
sclileisse entzogen werden sollen und dass 
dafür gangbare inlander Sorlen eingeführt wer- 
den mögen. Nachdem, wie cs sebeint, das An- 
ferligen ganzlich neuer Sarten undurchführbar 
zu sein scheint, erblicken wir in jenem Vor- 
schlag, dér die gennanlen drei Spezialitüten- 
Sorten eingeführt wissen will, ein praktisches 
und jedenfalls Verschlcissor und Publikum be- 
Iriedigendes Aushilfsmittel. Sollen und müssen 
jedoch Havannah-Sorten unter allén Umstünden

in den Trafiikcn verkauft werden, dann müssen 
es ganz andere Sorton sein, wie diejenigen es 
sind, welehe dermalen, wie mán weiss, keines- 
wegs zu befriedigen migen.

Briefkasten dér Redaktion.
Herr J V. in K. wird orsucht, uns seine 

Adresse anzugeben.
B. J. in M. Ilire Angelegenheit ist irn Wege 

dér Erledigung. Wenn Sie Bescheid erhalten, 
bitté uns davon zu verstándigen. Gruss.

Abonnent in Sz. Ihr Schreiben erhalten und 
finden Sie die Antwort in unserem heutigen 
Leitartikel und fügén nur hiezu, dass allé Klein- 
verschleisser derselben Ansicht wílren als Sie.

Abonnentin ir. V. Wozu dicse schroffe Spra- 
che ? An uns liegt es wahrlich nicht, dass Sie 
leiden müssen. Es gibt Orte, wo die Verhítll- 
nisse besser sind und wenn Sie eine Aende- 
rung derselben wünschen. müsien Sie sieti an 
die dortige Fitvnz-Direktion wenden, wo m in

! für Ilire Klage gewiss ein geneigtes Ohr habén 
wird. Gr üss !

K. M. in Bpest. Ueber dieses Thema ist schon 
so viol gesprochen und geschrieben worden, 

i dass es sich wirklich nicht mehr lohnt ein 
Wort zu verlieren. Es kommt selten was Bes- 
seres nacli.

H. J. in U. Das Gewünschle hiben wir ver- 
i anlasst. Oh es Erfolg habén wird. das ist eine 
andere Frage. Hoffjn wir das Beste.

D. in Bpest. Unser Blatt ist in Trafikén nicht 
zu habén. Abonnirt kann in unserer Adminis- 

■ tration, VII., Damjanichgasse 1/b, werden.
B K in W.en. Unser Blatt verő ffen Ili elit gorn i 

allgemeine Angeleganheiten bclrefiende Fragen, 
jedoch in dem Sinne nicht. Bitien Aenderungen 
vorzunehmen, dann folgt Verölfinllichung.

Herr G in Bpest. Ilire Klage gehőrt zűr 
Finanz-Direkl ion.

Ililfsreil:ikl.eur: Ferdinand Haltai.

H a g y -  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !
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