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Problematikus ellenőrzés.
Hogyha egy könnyelmű hivatalnok a 

beléje helyezett becsülettel visszaélve, 
sikkasztóvá lesz, akkor az egész világ 
csodálkozik azon, hogy is lehetett az 
ellenőrzést oly lazán gyakorolni, hogy 
ily eset egyáltalában bekövetkezhetett. 
Egyideig beszélnek róla s azután napi
rendre térnek felette, anélkül, hogy ezen 
eshetőségnek valami gyakorlati haszna 
lenne s arra szolgálna, hogy hasonló 
eseteknek eleje vétessék.

A bélyegjegyek elsikkasztása ezt nyo
matékosan igazolja. Már húsz ev előtt 
voltak bélyegsikkasztók, akik az állam
nyomda makulatúráit erre felhasználták 
s mégis ezen tapasztalat sem volt alkal
mas arra, hogy a legújabb időben ke
letkezett analóg visszaélést megakadá
lyozza. A bélyegjegyek s váltóürlapok 
kiadásánál is előfordultak ily visszaélé
sek, amelyek a legújabb időben ismét
lődtek. Hogy az e téreni ellenőrzés nem 
tartozik a lehetetlenségek közé, az vilá
gos, sőt annak végrehajtása könnyen 
eszközölhető. A hiba abban a körül
ményben fekszik, hogy az ellenőrzéssel 
megbízott tényezők túl vannak halmozva 
sok mindenfele más munkával, úgy, hogy 
a leltárnak pontos felvétele alig lehetsé
ges. Ehhez járul még az a tény, hogy 
a raktári tisztviselők nem rendelkeznek 
szigorú utasítással, amely nekik teljesen 
megtiltja a pénzzel való manipulácziót, 
vagy egyátalán a felekkel való érintke
zést, kiveve azzal, aki a kívánt anyag 
átvételere fel van hatalmazva s amely 
anyag úgy a megrendelő-könyvben, mint 
a számfejtő-könyvben pontosan van fel 
jegyezve. Persze ezáltal a számfejtő tiszt
viselőnek munkája nagyobbodnék, hogy 
a megrendelt bélyegjegyeket egy naplóba 
kellene teljegyezni s nemcsak a pénz
összeget, minek az volna gyakorlati ér
téke, hogy az ellenőrző minden pillanat
ban, esetleg stich-próbák által meggyő
ződhetnek, hogy minden egyezik.

A  dohánytermékek kiszolgáltatásánál 
tudtunkkal ezen gyakorlat van bevezetve, 
azonban itt sem megy minden zsinót- 
szerüleg. Hogyha a dohányraktárban egy 
dohányfajta hiányzik, azzal a hivatalnok 
a felnek adósa maradt. Hogy lehetséges 
ily körülmények között az ellenőrzés ?

P'elteve, hogy a rovancsoló-bizottság 
épp azon napon a dohányraktárban meg
jelenik, amidőn p tisztviselő százezer szi
varral tartozik a dohánynagytőzsereknek, 
hol kezdődik ekkor az ellenőrzés s hol 
végződik ?

Vegyük csak a legbecsületesebb, leg
könnyebb eseteket és pedig azokat, bogy

egy hivatalban minden »i«- ig  klappol. 
És még sem lehetséges, hogy a bevételi 
és kiadási naplók egymással egyezhetné
nek, annál kevésbbé a pénznaplóval.

Mi nem akarjuk hinni, hogy a meg
rendelő-hivatalokban egyenesen azon őzéi
ből könyvek vezettetnének, amelyekben 
a kiszolgáltatott s nem kiszolgáltatott 
áru feljegyezve volna. Ez oly absurd 
volna, mint törvényellenes! De nézzük 
ennek a dolognak a megfordított oldalát 
s gondoljuk, hogy egy nem becsüles hi
vatalnoknak volna szándéka visszaéléseit 
évekig folytatni. Valóban annak nem volna 
szüksége semmifele nehézségekkel meg
küzdeni, visszaéléseit addig, ameddig tet
szik, palástolni. Ez annyit jelentene, az 
alkalmat hajánál fogva előrántani és a 
valóságban nagyon becsületes, megbíz
ható embernek kell lenni, akit az ördög 
el nem tántorít valami rosszat tenni, 
hogyha ilyesmi lehetséges. Hogy a do
hányraktár hivatalnokok oly esetekben, 
amidőn egyik vagy másik faj készlete 
hiányzik, a megrendelt árukert pénzt át
vesznek és az áruval adósok maradnak, 
ez oly tényálladék, amelyet eltagadni nem 
lehet. Vájjon felsőbb helyen van-e erről 
tudomás, azt nem tudjuk, alig hiszszük, 
hogy erről tudomás volna. Mert ha ezen 
dolog felől komolyan gondolkozunk, ebből 
oly sok jogi kérdés támad, amelyek úgy 
a kincstárra, mint a dohánytözsérre ká
rosan üthetnek ki, hogyha törvényes el
intézést nyernének. Mindenekelőtt azt kér
dezzük, hogy ki tartozik megtéríteni azt 
a kárt, ha a dohányraktári tisztviselő 
az adósmaradt árukat megtéríteni nem 
tudná.

A kincstár ? Nem hiszszük ! Hiszen a 
dohánynagyárus köteles a kiszolgáltatott 
összes áruk átvételét a megrendelő ivén 
elismerni ! A  dohánynagytözsér? Hiszen 
ez az árukért járó összeget az állam- 
pénztárba befizette s quasi kénytelen a 
m. k. államhivatalnoknak, akit az állam 
az áru kiszolgáltatásával megbízott, hi
telt adni.

Hogy a kincstár egy alárendelt hiva
talnokának azt a jogot adná, ezereket 
érő árut ki nem szolgáltatni s azzal saját 
számlájára adós maradhatna, az olyan 
dolog, amelyet egy okosan gondolkodó 
ember sem tud felfogni. Ez okból köte
lessége volna a m. kir. pénzügyminisz
tériumnak szigorú rendeletek kibocsátása 
által ilyen eseteket megakadályozni és 
minden hivatalnokot fegyelmileg elbocsá
tani, aki ez ellen vét. A  dohányraktári 
tisztviselőnek nincs joga egy óráig sem 
az áruval adósnak maradni, már azon 
okból is, mert különben nem ellenőriz
hető). A  számvevőségnek nem volna sza

bad oly árukat, amelyek hiányoznak, sem 
kiszámítani, sem elkönyvelni, hogy ezek
ért a pénz a kasszába befizethető ne 
legyen.

A  lődohánytőzséreket pedig őva int
jük, hogy azon hivatalok, a melyekhez 
megrendeléssel utalva vannak, a meg
rendelést másképpen ne eszközöljék, mint 
az előírva van.

Hogyha a hivatalnok valamivel adós 
akar maradni, kötelessége, hogyha erre 
felsőbb hatóságától feljogosittatott, a fél
nek írásbeli elismervényt kiadni. Mi azon
ban nem hiszszük, hogy ezt egy hivatal
nok is tenni fogja, minélfogva kétszere
sen is ajánlatos, netán könnyen megtör
ténhető kellemetlenségek elhárítása czél- 
jáböl —  óvatosnak lenni.

A szivarok.
Mig a közel múltban nem lehetett a szivarok 

minősége felöl panaszkodni, amennyiben külö
nösen az 1898. évben az volt a látszat, mintha 
az összes gyártmányok minőségének javulása 
beállott volna. Tényleg a középfajok összessé
gükben jónak bizonyultak és a világos fedő
leveleknek készlete is elegendőnek látszott. 
Egyes egyedül a m. kir. dohányigazgatóság 
miheztartásához képest azt a körülményt emel
jük ki, mely szerint a legutóbbi hónapokban a 
rosszabbodás következett be. A  regalitas szivar, 
amely a ferencz- és erzsébetvárosi gyárakból 
került ki, erősebb lett, mint azelőtt volt s 
nélkülözi a világos fedőleveleket. A  trabuco 
szivarok csak ritkán világosak, bár a minőségük 
felöl panaszkodni nem lehetne, hogy ha nem 
volnának oly nedvesek. A  Bb. Britannica szivar 
nagyon gyöngén van csavarva s nagyon nedves 
állapotban kerül a forgalomba ; azonkívül csak 
kevés világos szivar van.

A  budapesti, ferenczvárosi és erzsébetvárosi, 
valamint a szomolnoki és kassai gyárakból ki
került E. Kuba szivar minősége tekintetében 
megfelel ugyan, de miután kizárólag a világosak 
lesznek keresve, nagyon is sötétek. A z  F. Porto- 
riko és a H. rendszerint nagyon erősen vannak 
göngyölitve, holott épen ezen szivaroknál, miu
tán nagyon kicsik, helyén volna a lazább 
göngyölités. Ebből látható, hogy minden szivar
nemnél van ok panaszra és ez annál sajnála
tosabb, mert a fogyasztásuk sok kívánni valót 

; hagy hátra.
Már többször említettük, hogy a vevők majd- 

nem kizárólagos kívánalma az, hogy világos 
szivarokat kapjanak. Miért nem követtetik 
legalább ezek gyártásánál bizonyos szisztéma. 
H ogy ha a világos fedőlevelek ritkábbak is, 
azok azon vásárhelyeken, a honnan a mi fedő- 
leveleink beszerezve lesznek, mégis kaphatók. 
Es hogy ha ez az eset mégis, belehetne a dol
got úgy rendezni, hogy minden doboz tartal
mához ' ., vagy ‘ Á világos szivar csomagoltassék.
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Ettől egészen eltekintve, hogy a dobozokon 
megjelölt szin ritkán felel meg a valóságnak 
és a „világos“ -sal megjelölt dobozok rendsze
rint barna vagy sötét szivart tartalmaznak, a 
fedőlevelek oly színekben lesznek alkalmazva, 
melyek s jelzett színekhez nem hasonlítanak. 
Ezáltal a vevő, legyen a szivar még oly jó, 
disgustalva lesz, megnézi a szivart s leteszi.

Mi úgy hisszük, hogy a megfelelő színek 
megválasztása s azok egyforma összeállítása a 
fökelléket képezi. Hiszen könnyen megtörtén
hetik, hogy az egyik vagy másik szivarnem 
néha rosszabb tölteléket kap, mint rendesen, 
amennyiben a dohányok minősége hason ter- 
mesztményeknél nem egyformák, azonban nem 
szabad volna előfordulnia, hogy a szivarok 
külseje a vevőt elriaszsza. A  fedölevelek kivá
lasztása és különféle színek felismerése úgy 
látszik sokkal nagyobb mesterség, mint azt 
valaki gondolná és miután ettől, amint látszik, 
igen sok függ, ezen munka az arra hivatott 
egyénekre volna bízandó.

Továbbá a nedves szivaroknak forgalomba 
való hozatala, amint ez a legutóbbi időben 
történik, nagyon inpraktikus s az elárusitásra 
nagyon hátrányos. Mindenütt, csak nálunk nem 
szabad ezt a luxust magának megengedni, ned
ves szivarokat forgalomba hozni, amennyiben 
nálunk minden 15 házra egy  dohány tőzsde esik 
és ezen dohánytőzsdék nem nagy készlettel ren
delkezhetnek. Arra kellene tekintettel lenni, 
hogy az elárusítók 90 százaléka úgy a váro
sokban, mint a vidéken, majdnem mindnyájan 
dobozonként veszik a szivarokat s azonnal el is 
adják.

A  dohányzó nem törődik azzal, vájjon a szi
varok a tőzsérnél száradnak-e ki, vagy sem, ö 
a gyárat szidja teljes joggal, hogyha pénzéért 
nem azt kapja, amit akar. Többi között a szi
varok, illetőleg azok dohánya oly zsíros, hogy 
a szárításról szó sem lehet. Hogyha nem is 
kívánható, miszerint a szivarok száraz állapot
ban jöjjenek a forgalomba, legalább félig-meddig 
szárazaknak kellene lenniök.

Mi ezeknek közzététele által a forgalomba 
hozott szivarok felől kritikát gyakorolni nem 
akarunk és ellenkezőleg, csak azt akarjuk el
érni, hogy az illetékes helyen ezen hiányoknak 
lehetőségig való gyors orvoslásáról gondoskod
janak. És mi nem tartjuk elegendőnek, hogyha 
a tekintetes m. k. dohányigazgatóság azzal meg
elégszik, hogy az egyes gyárakból mustrát vesz 
s abból a mi állításaink igazságáról magának 
meggyőződést szerez. Hanem vegye magának 
azt a fáradságot és küldje egy pár hivatalno
kát a dohánytőzsdékbe, ahol a szivarok eláru- 
sitás végett léteznek s alkalmasint azt fogják 
találni, hogy nagyon keveset mondottunk, hogy 
oly kritikát gyakoroltunk, amely a valóságnak 
megfelel.

Főleg arról, hogy az illetékes helyen javítá
sokat léptessenek életbe ott, ahol lehetséges s 
hiányokat megszüntessenek, ahol azok mutat
koznak és úgy hiszszük, hogy ezen sorok ered
mény nélkül nem maradnak s már legközelebb 
a haladás észlelhető lesz, amelyet a gyártás 
terén oly szívesen látnánk.

V e g y e s e k .
Robbanószer-gyárak a főváros területén. A

belügyminiszter tiz évvel ezelőtt állapította meg, 
hogy a főváros területén működő robbanószer
gyáraknak milyen biztossági óvintézkedéseket 
kell tenniük. Ezek közül a legfontosabb az, hogy 
azokat az épületeket, a melyekben a robbanó
szerek készülnek és vannak, a tetőig erős föld
töltéssel kell körülvenni, ezenkívül a gyártelep

valamennyi épületét magas rudakra alkalmazott 
villámhárítókkal kell ellátni. Négy évvel a ren
delet után a Kendőrség konstatálta, hogy a 
keresztuti dűlőben levő gyáraknál az előirt 
biztossági óvintézmények hiányzanak. Tapaszta
latáról a rendőrség értesítette a tanácsot, ez a 
kerületi elöljáróságot; az ügy időközben meg
fordult a kormánynál is, mindenütt sürgősnek 
jelezték az óvóintézkedések megtételét és a 
sok sürgős felhívást, utasítást, a rendelet daczára 
a gyárak ma is úgy állanak, mint tiz évvel 
ezelőtt, a mikor még nem irta meg a belügy
miniszter, hogy hogyan védekezzünk a robbanó
szer-gyárak ellen. A  mikorra a X. kerület légbe 
röpül, akkora minden bizonynyal meglesznek 
az óvintézkedésre vonatkozó rendelkezések.
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Ajánlati hirdetmény.
A  n -becskereki m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Toron- 
tál megyébe kebelezett Billéd községben üre
sedésbejött dohánynagyáruda és különlegességi
áruda betöltése végett Írásbeli ajánlatok be
adása utján 1899. évi julius hó 27-én délelőtt 
(10) tiz órakor a pénzügyigazgatóságnál ver
senytárgyalás fog tartatni.

A z árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni és a dohánynagyáruda és 
különlegességi-áruda annak fog átadatni, ki a 
legcsekélyebb eladási dijt fogja követelni, mind
azonáltal a kincstár fenntartja magának azon 
jogot, hogy versenyzők között szabadon választ
hasson, mi okból az ajánlattevő semmi esetben 
sem támaszthat igényt azért, mivel ajánlata el 
nem fogadtatott.

A z  eddigi dohánynagyárus a nagyáruda keze
léséért a jelenleg megszűnő perjámosi közön
sége különlegességi árudában eladott gyártmá
nyok után 1139 írt 32 kr százalék-tözsdijt él
vezett.

A  dohánynagyárudának 1898. évi nyers for
galma 56966 frtot tett ki, továbbá az áruda 
kezelésével a bélyeg és váltóiirlapok eladásá
nak kötelezettsége 1 ’/s %  eladási jutalék mel
lett, valamint a havanna-szivarok eladásának 
jogosultsága is egybe van kötve, mely utóbbi 
eladásra 1 '/*% vagy ennél kisebb tőzsdijnak 
igénybevétele mellett adatik meg az engedély.

A z  összes gyártmány-készletek a temesvári 
dohányáruda-raktárból, a bélyegkészletek pedig 
a zsombolyai m. kir. adóhivatalnál lesznek be
szerzendők.

Figyelmeztetnek a pályázók, hogy a dohány- 
gyártmányok eladására vonatkozó szabályok 
13. §., mely szerint az üres gyártmányládák a 
kincstár részéről visszaváltatnak — érvényen 
kívül helyeztetvén, azokat a m. kir dohány
áruda-raktárból, illetőleg fő- és alárusitóktól a 
megállapított eladási árak megtérítése mellett 
tulajdonukba átvenni kötelesek.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij utólagos 
felemeléséért tekintetbe vétetni nem fognak, 
úgy kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles leend a vállalkozó a dohánynagy- 
árudát az átvételre kitűzött napon, továbbá a 
fogyasztási viszonyoknak megfelelő 8 napi tar
talék-készletet 1300 frt értékben beszerezni és 
folyton érintetlen teljességben fenntartani, azon
kívül a napi eladásra szükségelt gyártmány- 
mennyiséget is 800 frt értékben beszerezni.

A  dohánynagyáruda és ezzel egybekapcsolt 
kis tőzsde a főtéren, élénk forgalmú helyen,

száraz bolti és raktári helyiségben személyesen 
kezelendő és az üzletről azon ót rendbeli köny
vek pontosan vezetendők, melyek a dohány
eladási szabályok 19. fj-ában részletezve vannak. 
A  pályázók kötelesek bánatpénz fejében 200 
frtot készpénzben, vagy tőzsdén jegyzett állam
papírokban 50 kros bélyeggel ellátott, saját- 
kezüleg aláirt, lepecsételt ajánlatukhoz csatolni, 
vagy pedig ezen összeget valamelyik állami 
pénztárnál lefizetni, az arról szóló nyugtát az 
ajánlathoz mellékelni és az ajánlatot ezen czim 
alatt: » Ajánlat a Billéd községi dohánynagy
áruda elnyeréséért** legkésőbben 1899. julius 
hó 26-án d. u. 5 óráig a pénzügyigazgatóság 
főnökségnél közvetlen vagy posta utján be
nyújtani.

A z  ajánlatokban az igényelt kezelési dij 
százalékban számmal és betűkkel tisztán kifeje
zendő és az ajánlatokhoz egyúttal a magyar 
honosságot, polgári állást és erkölcsi kifogás
talanságot igazoló hatósági bizonylatok is 
csatolandók. Olyan ajánlatok, melyek ezen 
tulajdonokkal nem bírnak, vagy más pályázók 
ajánlatára hivatkoznak, valamint azok is, melyek 
határozatlanul szerkesztvék, úgy szintén elkésve 
benyújtott vagy utó-ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Táviratok, jogérvényes ajánlatnak semmi 
körülmények között tekintetni nem fognak. 
A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik a törvény értelme szerint szerződéskötésre 
nem képesek, továbbá valamely bűntény, 
csempészet vagy másnemű jövedéki kihágás 
miatt, avagy az állam biztonsága ellen elkö
vetett áthágások miatt illetékesen elítéltettek, 
vagy az alól csak bizonyítékok elégtelenségéből 
is felmentettek.

Továbbá kizárva maradnak azon egyedárusági 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetés képen 
elraozditattak és o ly személyek is, kik nem az 
áruda székhelyén laknak, vagy kiknek a poli
tikai szabályok az üzlet helyén leendő állandó 
tartózkodást nem engedik meg.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika csak 
az üzlet átadása után jutna a hatóság tudo
mására, a pénzügyigazgatóságnak jogában álland 
az eladási engedélyt azonnal elvonni.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtattak, a tárgyalás befejezése 
után visszafognak szolgáltatni, az elfogadott 
ajánlattevő bánatpénze ellenben az érintetlen 
készlet beszerzéséig visszatartatik.

Ha vállalkozó a dohány nagyárudát az át
vételre kitűzött határnapon át nem veszi, vagy 
később ajánlatától önként visszalépne, bánat
pénzét elveszti és az áruda kezelésének betöl
tése végett újabb pályázat fog nyittatni.

A z  ezen vállalatnál mérvadó feltételek és 
azzal egybekötött kötelezettségek a pénzügy- 
'g azKatóságnál és minden pénzügyőri biztos
ságnál megtekinthető.

Ajánlati minta. A lólirott ezennel késznek 
nyilatkozom, hogy a billédi dohány nagy
árudát az erre és különösen az anyagkészletre 
nézve fennálló szabályok pontos betartása
mellett--------- %  szóval---------  száztóli tözsdijjal
elvállalni és feltétlenül alávetem magam a 
pályázati hirdetményben foglalt határozatoknak.

A  hirdetményben megjelölt okmányok és 
bánatpénz ide csatolvák.

K e lt- ....... -A czimlapon: Ajánlat a Billéd
kincstári dohány nagyáruda átvételére.

N.-Becskerek, 1899. julius hó 14.

M. k. pénziigylgazflatóság.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor.
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I N H A L T <  Problematische Kontrolé. —  Die Zigarren. —  Verrnischtes. —  Annoncen.

Problematische Kontrolé.
Wenn manchmal irgend ein leicht- 

sinniger Beamter das Vertrauen, welches 
in seine Ehrlichkeit gesetzt wird, miss- 
brauchend, zum Defraudanten wird, dann 
staunt allé Welt darüber, wie es nur 
möglich war, dass mán die Kontrolé in 
solch leichtsinniger Weise gehandhabt, 
dass dér Fali überhaupt eintreten konnte. 
Eine Weile láng spricht mán noch darüber, 
dann gcht mán zűr Tagesordnung über, 
olinc dass das Vorkommniss den prak- 
tischen Xweck gehabt hütte, indem maii 
es zurVerhütung ílhnlicher Falle ausnützt.

Die Defraudationen bei den Stempeln 
babén dies deutlich bewiesen. Bereits vor 
zwanzig Jahren hat es Stempeldefrau- 
dationen gegeben, welclie durch die Maku- 
laturen in dér Staatsdruckerei veranlasst 
vvurden und trotzdem vermochte diese 
Erfahrung es nicht zu verhindern, dass 
jüngster Zeit abermals ein analoger Fali 
in ahnlicher Ausführung zu verzeichnen 
war. Auch bei dér Ausfolgung dér Stempel- 
marken und Wechselblani|uette hat es 
abnliehe Malversationen gegeben, die sicli 
in neuester Zeit wiederholten. Dass eine 
genaue Kontrolé aut dicsem Gebiele nicht 
zu den Unmöglichkeiten gehört, ist klar, 
ja  eine solche lüsst sich sogar spiclend 
leicht bewerkstelligen. Dér Feliler liegt in 
dem Umstande, wonach die zűr Kontrolé 
berufenen Faktorén derart mit allerlei 
Agcuden überhüuft sind, dass eine genaue 
Aufnahme des Inventars kaum möglich 
ist. Zudem tritt noch das Faktum hinzu, 
dass ein strenges Reglement für die Ma- 
gazins-Bcamten mangelt, welches ihnen 
ausdrücklich verbietet mit Gcld zu mani- 
puliren, oder mit den Partéién überhaupt 
cinen anderen Verkchr zu unterhalten, 
als denjenigen, dass dicsen genau jene 
Sortén ausgel'olgt werden, welche sowohl 
im Fassungsbuche, wie auch in dór Liqui- 
datur verzeiehnet stehen. VVolil würe die 
Ariiéit dér Liquidations-Beamten eine grös- 
sere, wenn diese die bestellten Stempel- 
marketi in ein Journal einzutragen hiitten 
und nicht blos dérén Geldsumme, alléin 
den praktischen Werth besüsse dies, dass 
dér Kontrolirende jeden Moment, selbst 
durch eine Stichprobe, zu eruiren ver- 
möclite, ob alles stimiut.

Bei dér Ausfolgung dér Takak-Produkte 
ist dicsér Usus unseres Wissens nach ein- 
gefülirt, alléin auch hier gelit nicht alles 
nach dem Schnürcben. Fehlt im Tabak- 
Mngazin gerade eine Sorté, so bleibt sic 
dér Magazins-Beamlc dér Partéi einfach 
schuldig. Wie ist dennoch eine genaue 
Kontrolé unlcr solchen Umstilnden mög- 
licli? Gesetzt den Fali, es kítmc die Skon- 
trirungs-Commission gerade an cinem 
soldien Tagé in ein Tabak-Magazin, wo 
dér Beamte Hunderttausende von Zigarren 
an die zűr Fassung angewiesenen (fross- 
trafikanten schuldig ist, wo füngt dann 
die Kontrolé an, wo hört sie auf. Wir 
nehmen die ehríichsten, solidesten B’.'llle 
an und zwar nehmen wir an, dass in einem

Amte alles bis aufs «i«  Tüpflchen klappt. 
Nun ist es doch erst recht nicht möglich, 
dass die Journalé des Ein- und Ausganges 
stimmen könnten und mit den Cassa-Jour- 
nalen stimmen diese Rechnungsausweise 
schon gar nicht. Wir wollen doch nicht 
glauben, dass in den Fassungs-Ámtcrn 
direkt Bücher geführt werden, wo die 
bereits einbezahlten und nicht ausgefolgten 
Waaren verzeiehnet stehen. Das wílre 
ebenso absurd, wie nach jeder Richtung 
hin gesetzwidrig. Doch nehmen wir die 
Kehrseite dér Sache und denken wir uns, 
dass ein unredlicher Beamter die Absicht 
hütte, seine Malversationen jahrelang fort- 
zusetzen. Wahrlich, dér Mann hütte nicht 
die geringsten Schwierigkeiten zu über- 
winden, um, so lángé es ihm beliebt, seine 
Malversationen zu verdecken. Das heisst 
doch die Gelegenheit beim Schopf lierbei- 
schleppen und es muss in Wirklichkeit 
ein höchst ehrlicher, gewissenhafter und 
braver Mann sein, den nicht einmal dér 
Teufel verlockt, etwas Unrechtes zu he
gelien, wenn dériéi möglich ist.

Dass die Tabak-Magazins-Beamten in 
Füllen, wo eine oder die andere Sorté 
nicht am Láger ist, die Bestellung durch 
die Partéién ruhig einzahlen lassen und 
die Waaren schuldig bleiben, ist eine 
Thatsache, die nicht zu leugnen ist. Ob 
maii höheren Ortes davon Kenntniss hat, 
das wissen wir nicht, glauben aber kaum, 
dass dies dér Fali ist. Denn wenn mán 
nur ernstlich über diese Angelegenheit 
nachdenkt, so entstehen eine solche 
Menge juridischer Fragen, die ebenso 
zum Nachtheile des Aerars. wie auch dér 
betreffenden Grosstrafikanten ausfallen 
kőimen, wenn sie eine gerichtliche Erle- 
digung erfahren. Zuförderst fragen wir, 
wer für den Schaden aufzukommen hütte, 
wenn einmal ein Magazins-Beamter diese 
schuldig geliliebenen Waaren nicht zu 
ersetzen vermöchte. Das Aerar? W ir glauben 
kaum! Muss doch dér Grosstrafikant den 
Empfaiig sümmtlicher Waaren auf dér 
eingereichten Bestellung bestütigen! Dér 
Gosstrafikant ? Dér hat die Waaren doch 
regelrecht bei dér k. u. Staatskasse ein- 
bezahlt und er ist (|uasi gezwungen, dem
k. u. Staatsbeamten, den das Aerar mit 
dem Verschleiss betraut, zu vertrauen. 
Dass das Aerar einen mitunter subalternen 
Beamten das Recht einrüumt, Waaren im 
Betrage von vielen Tausenden Gulden 
schuldig zu bleiben und zwar schuldig 
zu bleiben für seine eigene Rechnung, 
das ist ciné Sache, die kehien Menschen 
von Vcrnunft einleuchten wird. Demnach 
hat das k. u. Finanz-Ministerium die 
Pflicht zu bethütigen, durch strengste Ver- 
ordnungen soche Fülle hintanzuhalten und 
jeden Beamten disziplinarisch zu entlassen, 
welcher dawiderhandelt. Dér Beamte des 
Tabak-Magazins dürfte auch nicht eine 
Stunde láng Waaren schuldig sein, schon 
aus dem Grunde, weil er sonst nicht 
kontrolirt werden kann. Die Buchhaltung 
aber dürfte solche Waaren, welche nicht 
auf Láger sind, weder berechnen, noch

verbuchen, damit dieselben bei dér Kassa 
nicht eingezahlt werden können.

Die Grosstrafikanten selbst aber warnen 
wir davor, dass sie in den Aemtern, wo 
sie zűr Fassung angewiesen sind, diese 
Fassungen anders vornehmen, als in dér 
vorgeschriebenen Form. Will dér Beamte 
etwas schuldig bleiben, so hat er, wenn 
ihm dies von seiner Oberbehörde gestattet 
ist, dér Partéi eine amtliche Bestütigung 
hierüber auszufolgen. Wir glauben jedoch 
kaum, dass dies ein Beamter thun wird, 
aus welchem Grunde es sich daher dop- 
pelt empfiehlt, zűr Vermeidung etwaiger, 
leicht möglicher Unannehmlichkeiten —  
vorsichtig zu sein.

Die Zigarren.
Bis vor kurzer Zeit war über die Qualitát 

dér Zigarren keine Klage zu führen, da es, 
namentlich im Jahre 1898 den Anschein hatte, 
als ob eine Besserung dér Qualitáten seitens 
sámmtlicher Fabrikate eingetreten wáre. In dér 
That waren die Mittelsorten durchwegs gut zu 
nennen und auch die gewünschten lichten Deck- 
blátter schienen in gehőriger Menge vorhanden 
gewesen zu sein. Einzig und alléin zűr Dar- 
nachrichtung für die kön. ung. Tabakdirektion 
verzeichnen wir den Umsland, wonach in den 
letzten Monaten abermals eine Wendung zum 
Schlimmeren eingetreten ist. Die Regalitas- 
Zigarre aus den Fabriken dér Franz- und 
Elisabethstadt ist viel stárker geworden als sie 
es früher war und mangeln ihr die lichten 
Decken sehr háufig. Die Trabucco-Zigarre er- 
scheint nur sehr selten licht, obgleich über ihre 
Qualitát nicht so sehr zu klagen wáre, wenn 
sie nicht in gánzlich nassem Zustande ausge- 
geben würde. Die Bb. Britannica-Zigarre ist 
viel zu leicht gewickelt und gelangt in sehr 
nassem Zustande in den Verschleiss; ausserdem 
gibt es nur sehr selten lichte Zigarren. Die 
E-Kuba aus den Fabriken dér Budapester 
Franz- und Elisabethstadt, sowie derjenigen aus 
Szomolnok und Kaschau entsprechen wohl be- 
züglich ihrer Qualitát, jedoch sind diese Zigar
ren, welche ausnahmslos licht gesucht werden, 
stets sehr dunkel. Die F-Portoricco, sowie die 
H. sind zumeist fest gewickelt, wogegen gerade 
bei diesen Zigarren, weil sie kiéin sind, eine 
lockere Wickelung am Platze wáre. Mán sieht, 
dass es alsó fást bei jeder Sorté Grund zűr 
Klage gibt und das ist umso bedauerlicher, 
weil dér Konsum bekanntlich ohnehin sehr viel 
zu wünschen übrig lasst.

W ir habén schon des Oefteren erwáhnt, dass 
es dér fást allgemeine Wunsch dér Raucher ist, 
lichte Zigarren zu erhalten. Warum wird hierin 
nicht zumindest ein gewisses System bei dér 
Anfertigung gelegt. Wenn schon die lichteren 
Deckblátter gegenwártig seltener sind, so wer
den diese auf den Marktplátzen, woher unsere 
Deckblátter bezogen werden, jedenfalls doch zu 
habén sein. Und ist dies dér Fali, dann könnte 
doch sehr leicht eine Eintheilung insoferne ge- 
troffen werden, als mán 'la oder 'U dér lichten 
Zigarren jeder Kiste beipackt. Ganz abgesehen 
davon, dass die auf den einzelnen Schachteln 
bezeichneten Angaben dér Farben nur selten
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stimnien und die mit „licht“ bezeichneten Kist- 
chen zumeist braun oder dunkel sind, werden 
aber auch zu Deckbláttern solche Farben ver- 
wendet, denen keine einzige von den zu be- 
zeichnenden Farben zuerkannt werden kann. 
Dadurch, und mag die Zigarre noch so gut 
sein, wird dér Káufer disgustirt, er sieht die 
Zigarren an und lásst sie ürgén. W ir glauben, 
dass die gehörige Auswahl dér Farben und die 
gleiche Zusammenstellung derselben bei den 
Deckbláttern ein Haupterforderniss bildet. Es 
kann ja schliesslich sehr leicht sein, dass die 
eine oder andere Sorté Zigarren einmal eine 
schlechtere Einlage hat als sonst, zumal die 
Qualitát dér Tabake gleicher Provenienz sich 
nicht stets gleich bleibt; alléin, es dürfte nicht 
vorkommen, dass das Aeussere dér Zigarre den 
Káufer abzuschrecken geeignet ist. Das Sortiren 
dér Deckblátter und die Sichtung dér verschie- 
denen Farben scheint eine grőssere Kunst zu 
sein als mán allgemein anzunehmen gewillt ist 
und da hierauf, wie mán sieht, so unendlich 
viel ankommt, so müsste diese Art Arbeit den 
geeigneten Personen überlassen bleiben.

Ferner ist die Ausgabe ganz nasser Zigarren, 
wie sie in letzter Zeit stattfindet, durchaus un- 
praktisch und für den Verschleiss verhángniss- 
voll. Ueberall, nur nicht bei uns, darf mán sich 
eher den Luxus erlauben, nasse Zigarren in den 
Versehleiss zu bringen, nachdem bei uns auf 
je 15 Háuser eine Trafik kommt und diese 
Trafikén daher keine grosse Láger haltén kőn- 
nen. Mán müsste darauf Rücksicht nehmen, 
dass 90 Prozent dér Verschleisser in den Stád- 
ten und auch auf dem Aachen Lande, fást allé 
das Kistchen Zigarren kaufen und sofort ver- 
kaufen. Dér Raucher aber fragt nicht darum, 
ob die Zigarre bei dem Trafikanten trocknet 
oder nicht, er beschuldigt einfach die Fabri- 
kationsstelle mit vollem Rechte, wenn er für 
sein Geld nicht das erhált, was er will. lm 
Uebrigen habén aber auch in letzter Zeit die 
Zigarren einen solch immensen Fettstoff an 
sich, beziehungsweise dérén Tabake, dass von 
einem halbwegs Trocknen derselben kaum ge- 
sprochen werden kann. Ist es auch nicht zu

verlangen, dass die Zigarren gánzlich trocken 
in den Verschleiss gelangen, so sollte dies zu- 
mindest im halbnassen Zustande geschehen.

W ir wollen durchaus durch Veröifentlichung 
dieser Thatsaehen an den gelieferten Zigarren 
keine Kritik üben und bezwecken w ir im Ge- 
gentheil, dass mán massgebenden Ortes, so 
rasch dies möglich, die vorhandenen Mángel zu 
beseitigen anschicke. Und da haltén wir es 
durchaus nicht für genúgend, wenn die löbl. 
Direktion dér k. u. Tabak-Regie sich aus den 
Fabriken Muster kommen lásst und derart die 
Wahrheit unserer Angaben prűft. Mán unter- 
ziehe sich einmal dér Mühe und entsende einige 
Beamte in die Trafikén, wo die Zigarren zum 
Kaufe aulliegen und mán dürfte wahrscheinlich 
linden, dass wir viel zu wenig gesagt, dass wir 
eine Kritik geübt, weiche den Thatsaehen voll- 
standig entspricht. Ueberzeugt davon, dass mán 
berufenen Ortes gerne Verbesserungen eintreten 
lásst wo dies möglich und Mángel gerne be- 
seitigt, wo sich solche zeigen, hoffen wir auch, 
dass diese Zeilen nicht ohne Wirkung bleiben 
und demnáchst schon dér Fortschritt sichtnar 
sein dürfte, den wir so gerne auf dem Gebiete 
des Fabrikationswesens erblicken.

P O H Á N Y Á R U S O K  k ö z l ö n y e .

Vermischtes-
Tabak-Extrakt zűr Insekten-Vertilgung. Bei den

österreichischen Tabakfabriken wird jetzt Tabak- 
Extrakt zűr Vertilgung schádücher Insekten ab- 
gegeben. Das Práparat wird in den Fabriken 
durch Abdampfen des Wassers hergestellt, das 
bei dér Virginia-Zigarren-Erzeugung beim Aus- 
langen dér Rohstofi'e erübrigt. Dér Tabak-Extrakt 
wird auf 30 bis 41 Grad Reaumur eingedickt und 
enthált in diesem Zustande 8 bis 9 4  Perzent 
N ikotin ; er wird an Landwirthe und Gürtner 
abgegeben. Mit gutem Erfolge wird dér Tabak- 
Extrakt in entsprechender Verdünnung zűr Ver
tilgung von Pflanzenschádlingen (Spinnen, Rau- 
pen, Blattláusen etc.) verwendet, und zwar am 
zweckmássigsten durch Bespritzen dér Pflanzen. 
Die Lösung soll mit weniger als 5 Perzent 
Tabak-Extrakt angewendet werden, da sonst die 
zartesten Pflanzen leicht geschádigt werden 
können. Am  empfindlichsten gégén den Tabak- 
Extrakt sind die nackten oder dünnháutigen

Schádlinge, am resistenzfáhigsten die mitHaaren, 
oder sonstigen Schutzdecken bewehrten Schád- 
linge, darunter vor Allém die Kafer. Gégén die 
Raupe des Kohlweisslings empfiehlt sich dagegen 
eine stürkere Lösung; die von 5 Perzent Tubák - 
Extrakt-Gehalt büeb ohne Erfolg, für Blattliiuse 
genügt dagegen schon 1 Perzent, für Miiben 
2 Perzent, für Spinnen und dünnháutiger be- 
wehrte Insekten eine Lösung von 3 bis 5 Perzent. 
Nocli wirksamer wird dér Extrakt bei Versetzung 
mit Spiritus und Amyl-Alkohol. Dér Tabak- 
Extrakt kann bei den Tabakfabriken Budweis, 
Hainburg, Sacco, Krakau, Laibach und Linz, 
dann bei den Verschleiss-Magazinen Brünn, 
Graz, Lemberg, Triest und Prag, sowie beim 
Tabak-Einlösungs-Amte Spalato bezogen werden. 
Ab Fabrik stellen sich die Preise inklusive dér 
Emballage auf 1 II. per Blechbüchse mit 1*3 
Kilogramm nettó Tabak-Extrakt, auf 3 11. per 
Blechbüchse mit 5 Kilogramm und auf 12 íl. 
per Füsschen mit 20 Kilogramm nettó Tabak- 
Extrakt.

Hilfsredakleur: F ra n z  H a lta i.
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