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T A R T A L O M .  A bélyegjegyek kicseríléM . -  l’ougyolnslíg. — Vegyesek. - S u rkesiiS i posta.

A bélyegjegyek kicserélése.
A fennálló szabályok szerint tartoznak 

azon (lohányárusok, akik a bélyegjegyek 
s vállóürlapok eladásával is foglalkoznak, 
a hasznavehetetlenné vált hélyegjegyeket 
ép ngy, mini újak kiadása esetében a 
régi hélyegjegyeket az újakkal kicserélni. 
Miből az következik, hogy a (lohányáru
sok erről mindannyiszor kilanilandók, a 
hány változás e téren történik. Igaz, hogy 
a napilapokból meg lehet tudni, hogy a 
régi bélyegjegyek bevonatni s ujahb fajta 
bélyegjegyek forgalomba hozatni fognak, 
de mégis, miután az újságok nem min
dig s mindenki által olvastatnak s az 
újságokban hozott hírek nem mindig fe
lelnek meg a tényálladéknak s harmad
szor, mert az újságokban foglaltak nem 
hivatalos közlemények, a melyek hivatva 
volnának a dohányárusoknak az útba
igazítást megadni.

Az ily egyenesen hivatalos közlemé
nyek hiánya szüli azt a sok zűrzavart, 
a melynek következménye az, hogy a 
hélyegjegyek kicserélésénél a dohányárusok 
jelentékeny kárt szenvednek.

Egy év előtt volt az, midőn a buda
pesti bélyegraktár a fuvarlevelek kicseré
lését megtagadta s a dohánylözsérek 
nagyobb része :i(> 40, sőt 100 Irton
felüli kárt szenvedtek. Még a pü. minisz
tériumhoz intézett felfolyamodások sem 
segilellck a dolgon s a kitüntethető kár 
maradt mai napig ugv, amint volt.

Legújabban ismét a krajczárokról szóló 
bélyegjegyeket a lillérekre s koronákra 
átváltozott bélyegjegyek szőri tolták ki a 
forgalomból. A dohánylözsérek nem tudva, 
hogy a régi bélyegjegyek kicserélve nem 
lesznek, hona fide járnak el s pénzüket 
koczkáztatják, mert amint halljuk, a bé
lyegjegyek kicserélve nem lesznek. Ez 
oly hallatlan tényálladék, a mely kom
mentárra nem szorul. Hogy jön a dohány
árus ahhoz, miként pénzéi a haza oltá
rára oly dologért áldozza, a mihez semmi 
köze ? Mi ugv gondoljuk, hogy a p. ü. 
hatóságok kötelessége lett volna ezen 
ügyben annyival is inkább törvényesen 
eljárni és minden dohányárust irásbcli- 
leg arról értesíteni, hogy az ily hé
lyegjegyek érvénye mely időben szűnik 
meg.

Ezt tudomásul kellett volna vennie 
minden dohányárusnak s hogy erről tu
domást vettek, azt sajátkezű aláírással 
elismerni. Hogy ha ez nem történt, a 
minthogy tény, hogy nem történt, néze
tünk szerint a pü. hatóságnak nincsen 
az a joga. hogy egy értékpapirost a for

galomból kivegyen és annak javadalmazá
sát megtagadhassa. Ujságközlemények 
nem képeznek azon emberek számára 
instrukcziőf, akik úgyszólván az állam j 

szolgálatában állanak. A dohányárusok 
tényleg azok s nem magánzók.

Többi között azon kérdés is volna el
döntendő, vájjon egy bélyegjegy, a mely 
nem más, mint egy pénzjegy, egy pár 
hét alatt értéktelennek kimondható-e, 
amennyiben nem ritka, hogy az külföl
dön mint pénzkészlet használlatik s egy 
pár I lét nem elég, hogy az egész világ 
megtudja, miként ezen jegyek értéküket 
veszítették.

Ami a bélyegjegyek és vállóürlapok 
kicserélését kizárólag a dohánytözsérek- 
nől illeti, ezek mindaddig azon szabály- 
rendelet szerint járnak el, amely érvény
ben van s inig mással fel nem vállatik.

Egy ilyen szabályrendeletnek kibocsá
tása minden körülmények között kell, 
hogy megtörténjék, amennyiben a dohány- 
tözsér nem teheti azt, amit akar, vagy 
a miről elferdített s meghamisított alak
ban a közönségtől vagy az újságokból 
értesült. Lehetetlen, hogy a dohánytözsér- 
rel e tekintetben úgy bánjanak, mint 
magával a közönséggel, mert ö úgy véli, 
hogy mindig megbízója: a kincstár érde
kében jár el s az a csekély haszon, 
melyet az etárusitásból vagy kicserélésből 
húz, nem elég kárpótlás azért, hogy ö 
kötelességéi teljesítse, mig a kiadott összes 
pénzét is elveszítse.

Ezen ill felemlített esemény oly nagy- 
fontosságú, hogy a mellett kell kardos
kodnunk, miként a bélyegjegyek s váltó- 
űrlapok kicserélése körüli eljárás az em
lített módon megváltoztassák. Hogyha a 
dohánytözsérl, a kinek helyzete nem irigy
lendő, mindig veszteség fenyegeti, a he
lyeit, hogy egy kis keresetnél egy kis 
haszonra lenne szert, akkor megszűnik 
a kedélyesség s megszűnik még más, 
ami az üzletkezelést sz.abályszerüleg s 
rendszerint előmozdítaná.

Es azért mégegyszer ismételve kérjük, 
hogy jövőben minden dohánytözsér érte
sítve legyen, hogy ha akár a dohányjö
vedék, akár a bélyegjegyek torén valami 
változás bekövetkezik. Még azonkívül 
kérjük, hogy a lek. mk. pü. igazgatósá
gok az alantas bélyegraktárakat utasítani 
szíveskedjenek, hogy ezek a még forga
lomban lévő régi bélyegjegyeket minden 
akadály nélkül visszavegyék, illetve kicse
réljék.

Pongyolaság.
Nem hinné az em ber, hogy a  tlohányegyed- 

áruság terén oly dolgok történhetnének, a 
mik folytonosan történnek. Az a  készlet, a 
mely az általános elárusitási vagy különleges
ségi fajok tarifájában elősorolva van, soha
sem  teljes. Folytonosan hiányoznak s külö
nösen oly nemek, a  melyek a  legkeresettebbek. 
Hogy ez a Hunnia-szivarkánál ha nem is indo
koltan m egtörtént, hagvján, de hogy ezt a  Sport- 
szivarkáknál előforduló, s hetek ó ta tartó  hiány 
még tetézze, ez hallatlan. Tényleg nem tudjuk 
felfogni, hogy egy oly szivarkát, a  melynek 
előállítása legprimitívebb, nem lehetne oly 
mennyiségben gyártani, a mennyi elegendő. 
A mi szivarkagyárosaink, a  kik a dohány
jövedéknek káros hatású versenyt csinálnak, 
megelégedéssel nevethetnek, ha ilyent tapasz
talnak. Hála a gyártási képességüknek, ezen 
derék em berek képesek minden oly mennyisé
get előállítani, a  mely tölök követeltetik. fcs 
úgy látszik, ezt a m. kir. dohányjövedéki igaz
gatóság tenni nem képes. Már hosszú idő óta 
a Sport-szivarkák nem kaphatók.

M iért? Talán nincs dohány? Talán nincsenek 
m unkásai ? Talán hiány van a papirhüvelyek- 
b en ?  Dehogy, cgv sem ! Itt hiányzik a rend 
iránti érzék, hiányzik a belátás, mely a la tt a 
dohánytőzsdések sokat szenvednek, de talán 
hiányzik épen a szükséges ismeret.

Ez ilyen kellőleg nem igazolható esetekért 
felelőssé tesszük első sorban a dohányraktárt, 
ennek volna kötelessége arról gondoskodni, hogy 
idejekorán oly készlet álljon rendelkezésére, a 
mely a  hiány beállhatását lehetetleniteni képes. 
Igaz, hogy ő megcsinálja a  m aga m egrendelé
seit s elkészíti a  kim utatásokat, a  m elyeket a 
m inisztérium hoz felterjeszt; azonban itt az a 
kérdés, hogy m ikor lesznek a m egrendelések 
csinálva. Ezen különös viszonyok között, melyek 
az üzem et egy kezelési és egy gyártási részre, 
vagyis ketté osztják, term észetesen minden 
csigam ódra halad. Ennélfogva az is, a  ki ily 
hivatalt vezet, köteles arró l gondoskodni, hogy 
m egrendeléseit akkor tegye meg, a  m ikor kellő 
készlet létezik s nem megfordítva. Berkes veze
tése a la tt ez sohasem  fordult elő s ha igen, 
úgy emlékszünk, hogy ezen ur nem ritkán a 
gyárakat u tasíto tta, hogy a  szükséges árunem e
ket sürgősen gyorsáruként küldjék el. Miért 
nem történik ez igy jelenleg is?  Miért hiány
zik m inden pillanatban m ajd ebből, majd 
am abból a fajtából valam i? Mert a fővárosi 
dohányraktár legnagyobb forgalommal bir, m ert 
o tt a  m unka óriási, s m ert a  m int m ár leg
többször hangsúlyoztuk, a  helyiségek a helyzet
nek meg nem  felelők.

Persze egy kiváló körültekintő erő, a mely 
ép úgy az áruk behozatalát, m in t kiszállítását 
pedáns lelkiismeretességgel megfigyeli, a helyi
ségek hiányosságán az állal segíthetne, hogy
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felsőbb helyen előterjesztésével megfoghatóvá 
tenné, hogy ily viszonyok fenntartásával a 
m egrótt hátrányos helyzet csak gyarapittatik 
a helyett, hogy niegszüntetletnék. A fővárosi 
központi dohány raktár kevés helyiséggel, de 
annál több munkaerővel rendelkezik. Hogyha 
valahol, ez a közmondás «néha a  kevés több 
a soknál*, helyén van itt. Az, a ki ezt az osz
tályt vezeti, annak m ár fontos állásánál fogva, 
m elyet elfoglal, minden tekintetben használható, 
magas rangú szakférfiúnak kellene lenni, a 
kinek előterjesztéseit minden körülmények kö
zö tt figyelembe kell venni. A m int a dolgok 
jelenleg állanak, kevés rem ényünk van arra, 
hogy a szóban forgó kellemetlenségek meg 
fognak szűnni. Hiányzik azon személy, a kit 
ezért felelőssé lehetne tenni s ez baj, melynek 
nagy horderőt kell tulajdonítani. De legyen bár 
akárhogy, kívánjuk, hogy jöjjön egy megváltó, 
a ki ezen tarthatatlan állapotnak véget vet s 
oly rendet csináljon, a milyen m ásutt létezik.

Vegyesek.
Uj penzügyigazgató. A király Viczenly Pál 

pénzügyi titkárt és nagykárolyi pénzügyigazgató
helyettest pénzügyi tanácsossá és alsó-kubini 
pénzügy igazgatóvá a rendszeres illetményekkel 
kinevezte.

Nők ós gyermekek dohányzása. Angolország
ban legutóbb erős küzdelmet folytattak a  nők 
dohányzása ellen. A nők azonban sehogy sem 
akarták  belátni, hogy a dohány nem es levele 
nem az ő szám ukra terem, Gzikkeztek az új
ságok a dohányzó nők ellen és gúnyolták őket. 
hogy tulajdonképpen nem azért czigarelteznek. 
m ert ízlik nekik, hanem  csak kaczérságból. 
Szem ükre vetették, hogy alig van nő, aki akkor 
gyújtana rá czigaretlre, am ikor nincs férfi a 
közelében. A nők dohányzása ilyen módon 
tulajdonképpen csak játék, szokás, amely m i
helyt nem lesz nagy újság, m agától el fog 
múlni. Sokkal veszedelmesebb a  serdületlen 
gyermekek dohányzása. Angol orvosok véleménye 
szerin t a czigaretl az oka az iskolásgyermekek 
sok elhalálozásának és idegességének. A beteges 
halványságot, az étvágytalanságot a szülök sok
szor nem tudjak mire vélni s a  nyomozás 
mindig arra  vezet, hogy a  csem eték szenve
délyesen füstölnek. Az angol sajtó  legkomolyab
ban indítványozza, hogy Amerika példájára 
hozzanak törvényt a dohányzó gyermekek ellen, 
hogy tizenhat esztendősnél fiatalabb gyermekek
nek szigorú büntetés terhe a latt tilos a dohány
zás. Mount-Vernonban azt az iskolásgycrekcl, 
ak it az utczán tetten érnek, le kell tartóztatni 
és hiába lépnek közbe a szülők, a kisded 
ifjúnak kenyéren és vizen kell elmélkednie a 
dohányzás előnyei és hátrányai fölött. De a 
fogság után nem is füstöl többi.

A világ adóssága, ügy ném et újságnak nem 
volt egyéb gomlja, kiszám ította, mennyivel tar
tozik a világ. A szám ítás szerin t az összes 
czivilizáll államok adóssága a  mull. esztendőben 
?d.4ö2 millió forint volt. Kbböl Francziaországra 
ju to tt 14,804 millió. Angolországra 773S'2 millió. 
Ausztria-.Magyarországra 72783 millió, Olasz
országra 81II millió, a ném et szövetséges 
fejedelemségekre >Wö-Í millió, az angol gyar
m atokra 56115-2 millió, Oroszországra 474u 
millió. Spanyolországra 8386 millió, foszak-

Am erikára 2383 2 millió, Portugáliára 1515 
millió, a ném et birodalom ra 13224 millió, 
Egyiptomra 1252-8 millió, Hollandiára 11094 
millió, H ollandiára 1109-4 millió forint.

Pénzhamisitó banda a fővárosban. A pénz- 
ham isítók bűnügye, a  melynek sikereit a trop- 
paui rendőrségnek köszönheti a budapesti po- 
licia, m indinkább tisztázódik. Egymásután 
kerülnek fogságba a  banda tagjai, a  kik ham i
síto tt angol papírpénzzel úgyszólván egész Euró
pában jövedelm ező üzletet folytattak. A rend
őrség m ost az elfogott Schw albe-Bartay l.ipót 
és kedvesének ism eretsége és összeköttetései 
után kutat, m ert nem valószínű, hogy ez a 
szereim espár bűntársak  nélkül dolgozott. A ha
mis pénzek gyártásánál Schwalbénak bizonyo
san voltak segédei, m ert teljes lehetetlenség, 
hogy a papírpénz rajzolását, sajtókezelését s 
egyéb szubtilis m unkáit, melyeknek mindany- 
nyija cgy-cgy külön m esteri kezet igényel, ő 
egymagában végezte volna. Kgyik m unkatársát 
állítólag m ár el is fogta a rendőrség. A berlini 
rendőrségtől ugyanis kedden távirat érkezett 
a főkapitánysághoz, hogy Schwalbe berlini ta r 
tózkodása a la tt sűrűén érintkezett egy flrün- 
wald Kde nevű budapesti mechanikussal, a ki
vel később együtt is lakott. Mikor Schwalbe 
kedvesével Hudapestre költözött, (iriinwald is 
követte öl. A rendőrség e m iatt az egész fő
várost tűvé te tte  a m egnevezett fiatal m echa
nikus után. A detektiveknek végre sikerült a 
keresett fiatal em bert kinyomozni és elfogni. 
Kihallgatása alkalmával elismerte, hogy Schwal- 
bét és kedvesét ismeri, de azt is beigazolta, 
hogy ő tanulm ányúton já r t  Hcrlinben és semmi 
bűnös összeköttetése nem volt Schwalbéval.
A rendőrség ez alapon (Írünwald KdéL még 
az este szabadlábra helyezte.

Az a verzió, m intha a rendőrség Sclnvalbé- 
ban egy veszedelmes anarchista  agitátort is 
keríte tt volna a hatalm ába, minden alapot nél
külöz. A vizsgálat során egyetlen adat sem 
m erült föl, mely ezl a gyanút igazolhatná. A rend
őrség kelönben elégedjék meg az eddigi sike
rek dicsőségével és köszönje meg szépen trop- 
paui kollégáinak ezt a jó  fogást, de ne a k a r
jon erőnek erejével anarch istát fogni ott, a hol ; 
anarchista nincs.

Kétszáz iparos nóvmagyarositasa. Vácz váro
sában — m int levelezőnk Írja — legközelebb 
kétszáz szegényebb sorsú iparos fogja idegen 
hangzású nevét megmagyarositani. Kzl az ör
vendetes m ozgalm at hazafias elhatározásával 
maga Vácz városa indította m cg. Vácz városa 1 
ugyanis Hévész Béla ügyvéd, a váczi független
ségi párt elnökének indítványára elhatározta, 
hogy Vácz város területén lakó polgároknak 
díjtalanul készi Heti cl a uóvmagyarosilási kér 
vényéi és a  szegényeknek a városi alapból ! 
adja az összes költségei és a bélyegei, mi a 
névmagyarosításhoz szükséges.

Kereskedők szervezkedése. A kereskedelmi 
kongresszus alkalmából Szegeden összegyűli 1 
kereskedők meglelték az első lépést érdekkép- | 
viseletűk szervezése érdekében. A szervezke
désről Szegedről a következőket telefonozza 
tudósítónk:

A kereskedők állandó országos szervezete 
dolgában a II. országos kongresszuson képviselt 
testületek küldöttei és képviselői értekezletet 
tartottak, a melyen a kővetkező m egállapodás 
jö tt létre:

A II. országos kongresszus határozatának 
végrehajtása czéljúból egy végrehajtó bizottságot 
választ a kongresszus. A bizottság kötelessége

lesz az országos szervezetre vonatkozó előm un
kálatokat m egcsinálni, propoziczióit az összes 
hazai kereskedelmi testületeknek előzetes meg
vitatás és hozzájárulás ezéljából megküldeni és 
a  csatlakozó szaktestületok részére egy állandó 
központi bizottságot létesíteni, a  melynek az 
lesz a föladata, hogy álta la  a  kereskedői köz
vélemény országosan m egnyilatkozliassék, hogy 
továbbá az évenként legalább egyszer ta rtandó  
központi bizottsági Ülésen a  kereskedelem  napi 
kérdései m egvitathatók lesznek és hogy egyes 
testületek általánosabb érdekű agitácziói a köz
ponti bizottság utján országosakká és ez által 
hatályosakká tétessenek, fö lad a ta  lesz továbbá 
a  központi bizottságnak a  jövő kereskedelmi 
kongresszusok előkészítéséről és a  m eg tarto tt 
kongresszusok határozatainak  végrehajtásáról 
gondoskodni. Kim ondották még, hogy az orszá
gos szervezet és a központi bizottság állandó 
m űködése az egyes testületek au tonóm iáját nem 
érinti.

Szerkesztői  posta.

K. F. urnák Ny.-ben. A m it ön mond, m in
denben igaza van, de a dolgon addig nem 
lehet segíteni, inig az összes dohány nugytőzs- 
dék oly akcziót nem indítanak, a mely czélhoz 
vezet. Kiszórtad jelentkező kívánságok és pana
szok, a  m int ezt a tapaszta la t mu tatja, nem 
igen vétetnek figyelembe.

Sch. B. urnák A. Sz-ben. Ön olyasvalam it 
közöl velünk, a  m iért felelőséget elvállalni nem 
akar. Kz nagyon tré fá s !  Hát mi vállaljunk 
olyan közlem ényért felelőséget, a mely nem 
való; ily esetben indokolt, hogy ön vállaljon 
ezért felelőséget.

H. M. urnák P.-ben. Verebekre ágyúval nem 
| szoktak lőni.

Ny. A. urnák Budapest. Igen, igen. önnek 
van igaza, hogy az ön nézete szerin t a dohány- 
tőzsde oly üzlet, a  mely m ellett nem lehet 
sem m it sem veszíteni, a mi nézetünk szerint 
pedig nem is lehet sem m it sem keresni. Csak 
tessék menni és nyisson tőzsdét

K. B. asszony Budapest. 50 kros bélyeggel, 
mellékletek 15 krral ellátandók.

P. M. urnák Budapest. Hogy ha ön azt a  
bizonyos ügyel komolyan veszi, akkor ajánljuk 
önnek a legnagyobb vigyázatot. Az em ber nem  
lehet elég óvatos akkor, midőn egy eddig tiszta 
jelleműnek ism eri hivatalnoknak m egtám adá
sáról van szó.

M. R. asszony Budapest. Az a  végzés nem
mond semmit. Mi nem tudjuk felfogni, hogy 
következtet ön abból, m iként önnek dohány- 
tőzsde engedély adni szándékoltalik. Krröl a b 
ban az írásban szó sincs.

W. W. urnák Budapest. Mi nem foglalkozunk 
beajánlásokkal.

K. J. urnák Budapest. N aponta fi és 5 ó ra
közölt.

S. D. kisasszonynak Budán. Nagyon sajnál
juk. hogy kívánságát nem teljesíthetjük, m iután 
mi állásokat nem közvetítünk.
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I N H A L T .  l'nuaugch dér Stem polmarkén. — •Schlamperei. — Kingesendet. Uriefkasten dér Redaktion.

Umtausch dér Stempelmarken.
lm Sinne <lor Vei'schlcissvoi’schnl’tcn 

hűben cliejenigen Verschleisser, welehe 
sich mit doni Verkaufe dér Stempelinurken 
und Weehselblanquette befussen, uuch die 
Pilicht, unbrauchbar gcworcleno Stempel- 
marken odor solche, welehe durch eine 
neue Ausgabe ersetzl werden, umzii- 
tauschen. Hioraus ergiebt sich, dass die 
Verschleisser auch stets davon zu unter- 
richten síiül, wenn eine Veranderung 
vorkominl. Wohl bringen dió Zeitungén 
niunehiiial dicse Mittheilungen bezüglieh 
dér Kinluhrung einer neueii und dér 
Zurückziehung einer allén Sorté, alléin 
erstens werden die Zeitungén niclit immor 
und von Jedein gelesen, zweitens ent- 
sprechen dicse Mittheilungen nicht iinmer 
genau den Thatsachen, drillens ist eine 
Zeitungsniittheilung kein amlliehos Com- 
inuniqué, welehes dazu besümii.t isi, 
den Verschleissern Instruktionen zu er- 
theilen.

In Folge des Mangels soleher and- 1 
lichen Mittheilungen enlslehen jedes- I 
mai eine Menge Confusionen, welehe 
durin ifaren Ausdruek linden, dass die j 
nieislen Tralikanten durch den Umtausch ' 
dér Stempelmarken emplindlichen Schadeu 
erleideti. Vor cinem Jahre war es, als 
das Budapestéi’ Steinpel-Magazin den Um- 
tauscli dér Frachlbriofe verweigerte und 
eine grössere Alizaid Verschleisser Be- 
Iriige von ül) 40, ja sogar tiber loo  
Gulden einbüssten. Selbsl die un dús 
Finanz-Miiiislerium gerichtelen Hekurse 
andei'ten nichts un dér Suche, und iler 
nuchweisbare .Schudim blieb cin soleher 
iiis zum heutigen Tagé.

Neuestens sind es wieder die noeb in 
Kreuzer-Wührung beslehenden Slempel- 
inurken, welehe durch die Mellei’-, be- 
ziehungsweise Krononwahriing verdriingt 
wurden. Die Trulikunlen. in giinzlieher 
Unkenntniss (lessen, duss die allén Stein- 
pelmarken nicht eingelöst werden, Iliim 
dics hona lide und riskiren ihr (leld, du, 
wie wir bőrei), die Stempelmarken nicht 
uiiigetuuscbl werden. Dicse Thalsache isi 
derart unerhört, dass sie wahrlicli keines 
Commenlars beduiT. Wie komiul dér Ver
schleisser duzu, sóin gutes (leld auf den 
Altul’ des Vaterlandes zu legeli für eine 
Suche, die ilin gur nichts ungelil? Wir 
deliken, duss es Pilicht und Sehuldigkeit 
dér Finanz-Bohörden wiire, liiehei in 
geselzlicher VVeise insoferne vorzugehen, 
als juder Verschleisser schrd'llieh zu ver- 
stündigen wiire, wunn dér Termin dér 
Ungilligkeit soleher Steiupelmurken oin- 
tritt. Dics müssle von judom Verschleisser 
zűr Kcnnlniss genommen und durch 
dessen Unterschrifl besliitigt werden. (ie- 
schieht dics niclil, wie dics numnehr die 
Thalsachen bewejsen, so hat keine l'inunz- 
Behörde imseres Krachleiis nuch dús 
Rcelit, cin Werthpapier, welehes cinen 
beslimmten Geldwerlh besitzt. einl'aeh 
zuriiekziiweisen und die Ilonorirung des-

selben zu verweigern. Zeitungsmitthei- 
lungen bilden keineswegs eine Instruktion j 
für diejenigen l.eute, welehe gewisser- 
inassen im Dienslc des Sluutes stehen. J 
Dér Verschleisser ist cin soleher und i 
kein Privátéi-, lm Uobrigen wiire noch 
die Fruge zu entscheiden, ob eine Slem- 
pelmarke, die nichts anderes ist als eine ■ 
Geldnole, innerhulb einiger Wochen als 
ungiltig erkliirt werden kaim, zuinal es I 
gang und giibe ist, dass mán sich dér- [ 
selben auch im Auslande als Geldwerth 
bedienl und ein Zcilraum von einigen 
Wochen durchuus nicht genügt, die Un
gilligkeit soleher Werllizeichen aller Welt 
bekannt zu inachen. Was den Umtausch 
dér Stempelmarken und Wechselblan- ; 
quette lediglich bei den Verschleissern 
betrilfl, so Imiidéin dicse insolunge ilirer 
Instruktion gemass, bis dieselbe nicht 
durch eine andere abgelöst wird. Eine 
solche muss nuu unter allén Umstiinden 
erfolgen, zumu! dér Verschleisser doch 
nicht das thun kaim, was er will, odor 
was er in enlstelller, unrichtiger Fönn 
vöm Publikum, odor aus den Zeitungén 
eiTiihrl.

Es ist ganz unmöglich, duss dér j 
Verschleisser liiebei geradeso behandell 
werden soll wie das Publikum selbsl, 
denn dieser vermelni ja im Interessé 
seincs Auflraggebers, des Aerurs, zu han- 
deln und dér geringe Nutzen, dér ihm 
bei dem Verkaufe odor bei dem Um- 
tuusche erübrigl, kaim ilm keineswegs 
dafür enlsciiüdigen, wenn, er seine Pilicht 
eiTiillend, sein ganzes verausgabtes Geld 
verlieren soll.

Die Angelegenbeit, welclie wir liier zűr 
Sprache bringen, ist eine solch wichligc, 
dass wir mit aller Enlschiedenheit dafür 
plaidiren miissen, dass eine Aenderung 
in dér von mis erwiihnten Weisc bei (lein 
Umtausch dérStempelmarkén und Wecbsel- 
blaii(|uetle einlrele. Wenn dem Ver
schleisser. dér olmchin nicht auf Hősen 
gebetlet ist, fortwührend Verlust dróhl, 
unstull duss er bei den geringen Ver- 
dienslon cinen Nutzen einhciinsl, dalin 
bőrt sich niclil nur die Gemüthlichkeit 
auf, sondern es hörl sich noch so mán- í 
ebes auf, was zu dér regelrechtcn, ord- 
nuiigsiniissigeii Geschúfisführuug beitragen 
köniite.

Und aus dem Grunde ersuchen 
wir wicdorholt, duss in Zukunfl jeder 
Verschleisser duvon unterrichtet werden 
soll, wenn irgenil eine Vcriinderung, sei 
es auf dem Gebiote des Tabuk- oder 
Stempelwesens, eintrill. Wir ersuehcn aber 
auch, dass die löbl. kon. ung. Finanz- 
Direktionen deli ilineii unterstehenden 
Stempel-Magttzinen die Wcisung ertheilen 
mügén, duss die noch im Umlauté síeli 
belindliehen altén Stempelmarken ölnie 
Anstund zurückgenommen, beziehungs- 
weise umgelauschl werden sollen.

Schlamperei.
Mán sollle os kaum für möglich haltén, dass 

auf eincm Gebiete, wie es das Tabakmonopol 
i-l, solche Dinge möglich wfiren, wie sie nun- 
m ehr sich fortwührend ereignen. Das Láger, 
dessen Sortén im allgemeinen Verschleisstarif 
verzeichnei stehen, oder im Spezialitütentarife 
vorkommen, ist fást niemals komplett. Fort- 
w ahrend fehlen m ehrere Sortén und zumeist 
sind es diejenigen, welehe am gangbarsten sind. 
Kann schon ein Vorkommniss, wie das bei den 
Hunnia-Zigaretten, kaum gerechtferligt werden, 
so übertriffl dies dér Mangel an Sport-Zigaretten, 
welcher num nehr seit vielen W ochen anhfilt, 
alles bisher Dagewesene. In dér T hat kőnnen 
wir es nicht begreifon, wie mán eine Zigarette, 
welehe mán auf dér primitivsten Weise her- 
stellt, nicht in genügender Menge zu liefern 
vennag. Unsere Zigarettenfabrikanten, die dér 
Tabakrogie bekanntlich unliebsame Konkurrenz 
machen, die dürften sich nicht wenig ins Füust- 
clien lachen, wenn sie solches vernehmen. Dank 
ihrer Leistungsf&higkeit sind die braven Leute 
im Standé, jedes Quantum, welehes verlangt 
wird, zu liefern. W ie mán sieht, vermag dies 
die k. ung. Tabakregie nicht. Seit langer Zeit 
bleiben die Spoi t-Zigaietten aus. W arum ? Ist 
kein Tabuk da ? Sind keine Arbeiter da ? Man- 
gells an Papierhülsen ? Nichts von alldem ! Es 
mangelt an Ordnungssinn, es mangelt an Ein- 
sicht, dass die Verschleisser darunter zu leiden 
habén, vielleicht mangelt es aber auch an dem 
richligen Verslandniss.

Verantworllich für dériéi, kaum zu rechtfer- 
tigende Vorkommnisse machen wir in erster 
Iteilie das Tabakmagazin. Dieses hűlte die 
Pilicht, dafür zu sorgen, dass rechlzeitig solche 
Vorrathe beschaflt werden, welehe cinen Mangel 
unmöglich machen. Wohl m acht dieses seine 
Beslellungcn und verferligt seine Ausweise, 
welehe es an das Ministerium einsendet; alléin, 
es kommt darauf an, wann dicse Bestellungen 
gemacht werden. Bei den eigenthümlichen Ver- 
hűllnissen, welehe die Zweitheilung des Belriebes 
in eine administrative und in eine fabrikalions- 
massige theilt, geht natürlich alles seincn ge- 
wohnlen Schneckeugang. Aus dem Grunde hat 
auch Derjenige, welchcr ein solches, Amt leitet 
dafür zu sorgen, dass cr seine Bestellungen 
damals macht, wenn genügender Vorrath da 
ist, und nicht umgekehrt. U nter dér Lcilung 
eines Bei kés ist dériéi niemals vorgekommen, 
ja, wir wissen uns sogar zu erinnern, dass dieser 
I-Ierr nicht selten die Fahriken veranlasste, 
dringend nolhwendige Ariikéi per Eilgut abgehen 
zu lásson. W arum gcschioht dies derm alen nicht 
ebenfalls? W arum mangelt es jódén Augenblick 
hald an dicsér, hald un jener S o rté?  Weil d is 
hauptsladlische Tabakmagazin den grősslen 
Umsatz im Lande hat, weil die A rbeit dórt 
eine kolossale ist und weil, wie wir schon so 
ofl betont habén, auch die raum lichen Verhült- 
nisse vollstiindig ungenügend sind.

Freilich, eine tüchtigc, umsichtigc lvraft, welehe 
sowohl den Eingang, wie den Ausgang dér 
W aaren mit pedanlischer Gowissenhaftigkeit 
beobachtet, dürfte selbst dem Mangel an liaup) 
insoferne vorheugen köunen, als er durch seiuq 
Yorschlage hőheren Őrlés hogreillich machen 
könute, itass mán in dieser Weise. den gerüglen
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Uebelstand nur immer verm elni, sU tt be- 
seitigt.

Das hauptsliUUische Tabak-( '.entralm igazin 
bosilzt zu wenig Raum und zu viel Arbeilskrafte. 
W enn irgendwo dér Spruch w ahr i s t : „W eniger 
ist oft m ehr“, so ist er es hier. Derjenigc aher, 
welcber diese Abtheilung leitel, dér sollto var- 
möge derW ichtigkeit desA m tes, dem ervo rsleh t, 
ein in joder Ilinsicht branchknndiger, tuchtiger, 
in eine hohe Rangsstlife eingereihter B am ler 
sein, dessen VorschlSge unter alton U iistíinden 
Beaclitung finden müssen. So wie die Dinge 
dermalen steben, habén wir wenig Hoffnung 
dorauf, dass die in Rede stehenden Unzukőnun- 
lichkeilen verscbwinden werden. Es felilt eben 
die hiefur verantwortlicb zu m acbende Person, 
und das ist ein Uebel von sebr grosser T rag- 
weite.

Doch wie dem auch immer sein möge, so 
wönseben wir, dass endlicli irgond ein Messiás 
erstehe, dér diesen unbaltbaren Zuslündon ein 
Halt gebietet und eine Ordnung scbntT, wie 
sie —  anderw arts berrscbt.

Eingesendet.
G e e b r l e r  11 o r r  R e d a k l e u r !

W ohl babén Sie schon des Defteren den l 'm -  
stand tadelnd erwalint, wonach es nocli im m er 
für die GrosstraHkanten keine éinbeitlichen, 
genau verstandlichen Vorscbriften gibt, und dass 
dieser Mangel m itjed em T ag  deshalb sichtbarer 
wird, weil er zu vielen Vexationen und Miss- 
verstilndnissen Anlass gibt.

In dér H auptstadt dtirfte dieser Mangel an 
genauen und deutlichen Vorschriften mindéi- 
empfunden werden als bei uns, denn erstens 
ist dórt dér Sitz dér Oberbehörden, zweitons 
werden m einer Ansicht nach in der H auptstadt 
durchwegs geschulte, tüchtige und inlelligentc 
Beamten verwendel. W as sollcn aber wir Gross- 
trafikanten der Provinz thun, die wir ste ls von 
dem Machtspruche irgend eines subalternen 
Beamten abhangen, der nach seiner W eise die 
Vorscbriften deutet. I nd dicse Vorscbriften sind 
es denn aucb, um die es sicb bandelt. Mán 
sollte doch annchmcn, dass ste ts die lelzle 
Ausgabe der vöm Finanz-Ministerium erlassenen 
Verordnungen Giltigkeit besitzt, indess ist dics 
nicht im m er der Fali.

Da war kürzlicb in m einer Grosstrafik eine 
Revision, wo sicli dieser bercits eingebürgerte 
Abusus in drastischer Weise gezeigl hat. Fin 
junger Bespizient, welcber wabrscbeinlicb auf 
dem Gebiete des Tabak-Vcrschleisswesens nocb 
keine Forbcern errungen hat, bekritelte A lles, 
was er in m einer Grosstrafik sah. Der Preis- 
tarif hing nicht an rechter Stelle, der Tubák 
lag nicht in der Hőbe, sondern am Fussboden,

die Zigarrenkistclien waren offen, kurz es gab 
AnUvorten zu ertheilen, wie sie selbst der 
strengste U ntersuchungsrichlor nicht bőssel1 
wllnschen kaim. Und was kain dabei lieraus t 1 
Es handelte sicli einlach darum, dass der Urave j 
au í seino Vorscbriften poclite und icli auf die 
meinigen Kiesse sieli dem nicht ablielfen, iádéul 
m án speziell für die Kinanz-W achc eine Instruk- 
lion erliisst, was sie fordern darf und was nicht, 
kurz, dass mán ilir iiiren W irkúngskreis vor- j 
sc lireib l? leli bitté um Ilire glltige Meinungs- | 
iiusserung. Acbtungsvoll •/. Sch.

Anlw orl der Redaktion:
Sie habén ganz reclit, alléin, was lilsst sieli 

diesem eingerissenen Schlendrian gegenüber 
thun. Der Mangel au einer Vorscbleissvorscbrift, 
dió sicb der Zeit anpasst, vernrsacbt ja liraus- 
jabrein  vielen GrosstraHkanten Iinannebiiilicli- 
keiten. W ir wissen das reclit gul, und bőrén 
dartiber geniigend klagen. Ganz besondes aber 
würde es sicb empfeblcn, wie Sie sagen, den 
Finanz-W acb-Organen Inslruktionen zu erlliei- 
)en, daruit jedes Organ derselben seinen V\ ir- 
kungskreis kenne und darnach vorgehe.

Die fícdaction.

Vermischtes.
Verkehr. Fant Mitlheilung der Dirccl.ion der 

kön. unt/. Slaat&iisenbahncn werden beliufs I le— 
bung des F in  marinr Vcrkchrs, respektive behufs 
Frleichterung des Besuches der Kur-ortc Abbázia , 
Lussinpiccolo und (Arkucnicu. sowio *Ii»* nach 
dóm Fitorale von Dalmatien und nach Italien 
zu unlernehm cnden Boise von Wien über Buda
pest nach Fiume und vice versa besondors er- 
massigte direkte Fahrkarten  zum Pi-ciso von 
36 lvroncn 70 Mellei- für die I., Kmiien *0
Heller für die II. und W Kronen BO Mellei-für 
die III. Klassc ausgogeben. Diese Fahrkarten, 
von delien jene der I. und II. Klasse auch zűr 
Bentilzung der Filzüge berechligen, habén eine 
Giltigkeilsdaucr von ach t Tagén und kaim inner- 
halb derselben die Boise in Budapest auf belie- 
bige Dauer unterbrochen werden. Gleichzeilig 
wird bem erkt, dass zűr Bequemlichkeil der 
Beisenden sowolil zwischen Wien und Budapest, 
als auch zwischen Budapest und Fiume Schlaf- 
und Bestauralionswagen verkeliren. ferner, dass 
von Fiume nach dem  Fitorale von Dalmatien 
die bei|uem eingerichtelen SchilVe der l'ngarisch- 
Kroalischen Dampfschilífahrls-Gcsellschal't, nach 
Vénedig und Ancona hingegen die eleganten 
Salon-Fildam pfer der Impresa Fiume Venezia* 
zu sehr biliigen Preisen verkehi-en. Nühoro Aus- 
künfte werden in dem Falirkarlen-Sladlbureaux 
der küniglich ungarlscheii Staalseisenbalm en 
(Budapest, Grand Motel Hungária und W ien, 
Grand Motel), ferner in den Gook'schen Beise-

bureaux in Budapest und Wien, im Beiscburcau 
Schenker & Gomp. in Wien. Kari Slangén s 
Beisobureau in Berlin und Antonio Paoli in 
Vénedig ertheilt.

Siidungarischer Gewerbeverlmnd. Inderjüngsl 
slattgeliabten Sitzung der Gewerbesektion der 
Tnmesvdrcr llandels- und G ew erbekam m er wurde 
ein Antrag auf Frrichtung eines «Sndun(jarisnhnn 
Geiverbeverbandcs» eingebracht. Der Verband 
würde den Xweck verlolgen, iri vorschiedenen 
Őrien Geworbogenossenscliaften zu gründen. 
gemeinsame W erkslalten, Verkaufshallen und 
Magaziné zűr Aufbewahrung von B ohproduklen 
zu errichten. Der Verband würde ferner den 
Xweck habén, hinsichllich versehiedenor, jeweilig 
auftauchender Gewei-bofragen Au.skünfte zu er- 
Lheilen, einheitliche Verkaufspreise festz.ustcllen, 
KarlelUí und W andcrversam m lungen in* Főben- 
zu riifeii, ein Gewerbemuseuin und eine Gcwerbe- 
bibliol hek zu gründen. Meberdios wird die 
llerausgabe einer Verbandszeilung, die Frrich- 
tung eines In lernats für Gewerbezöglingc und 
schliesslich die Scliall'ung einer Bank mit cinem 
Aktienkapital von 500,000 Kronen bezweckt, 
dérén Anfgabc es wiirc, die in das Program m  
aiifgenommenen volkswirthschafllichen und linan- 
ziellen T ransaktionen zu fürdeni und dadurcb 
das Gelingen der einzelnen Programmpunkl(* 
zu sichern. Die Bank würde auch (-in Fagorhaus 
und eine W aarenabthcilung besilzen. Der A ntrag 
wurde einhellig angenom m en.

Hrip fkasten  dór Hetiakt ion.
Herrn F. K. in Ny. All das. was Sie sagen. hat 

seino Bichligkeit, doc-li karín dériéi Dingen inso- 
lange n icht abgeholfen werden, bis nicht san im t- 
liclic Grosslrali kan len des l.andcs eine Aktion 
einleilen, welche zum Xiele fülirl. Verciiizolle 
W iinsche und Beschwerden linden, wie sich 
dics schon so oft gezeigl hal, keinerlei Be- 
ach tung.

Herrn B. Sch. in A. Sz. Sie Llieilen uns elwus 
m it und erkliiren, die Vei-antwoi-Lung dafiir 
nicht übcrnehm en zu wolleri. Das ist spassig! 
Alsó wir sollen elw a die V erantw orlung dafür 
übcrnehm en, wenn wir ciné .Mitlheilung ver- 
íiíToutliclien, di<i nicht w ahr ist; denn nur in 
dicsein Falle ist es gerechtfertigt, wenn Sic 
selber die Verantwortung ablehncn.

Herrn M P. in Budapest. W enn Sie dic in 
Bede stohende Angelegenheit ernstlieh ver- 
folgcn wollen, dalin ratlien w ir Ihncn gro>>o 
Vorsicht an. Maii kaim nicht vorsichtig gciiug 
sein, wenn es sic-h darum  handelt, den C.harak- 
ter eines bisliei* unbeschollenen Beamten anzu- 

1 greifen.

11ill'sicünkit-ur : Ferűinand Haltai.

H irdetmény.
Ezennel közhírré lólelik, liojjy mintán a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző 

közegei ti Magy. Kit1. Szab. Osztálysorsjálók III. Sorsjáték I. osztályára szi'ib'i sorsjegyeket felülvizsgálták, azok 
a föelárusitúknak elárusitás vógell kiadatlak.

Az I. osztály húzása 18ÍI8. november 17. ós 18-án lesz. A húzások a Magyar királyi ellenőrző 
H a tó sá g  ós kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan törlónnek a Vigadó tenneihen. Sorsjegyek a -Magv. Kir. 
Szab. Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók.

Budapest, ISII8. október hó 2 d-án.

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
I_10m .-37-a.-57". ZE2 :a ,:z ;a ,3t .

Neuiuayer Ede, iiudapost Szeroctien-utoxa 35.
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