
V II. évfo lyam . 31. szám .Budapest, 1899. november 1.

Dohányárusok
M egjelenik minden hú Z

l  l - é r i , 1 0 - é n é 8  2 0 - á n .  ;  

:  Egyns p éldány m im  k a p h a tó . :
• E lő f iz e t é s i  á r  fá i é v r e  .5 k ö r ö m i .  ;

;  Előfizetni csak fél óvonkint lehet. Z

A MAGYARORSZÁGI NAGY- ÉS KISTŐZSDETULAJDONOSOK 
SZAKKÖZEI ÍNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE.

---
KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZEKKESZTÓ : 

H A T N É K  ADOLF.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : ;
B ud ap est. V I.,  N agy Ján o s-u tcza  I B . :
hova az előfizetési összegek, valamint a Z 

kéziratok küldendők. *

E lő f i z e t é s i  ű r  f é l  é v re  .5 k o ro n a . Z 

K ézira tok  nem lesznek  c ieszaadca. :

' I ' A I t ' I ' A A  pénzügyminisztérium épiilele. — Ujság-elárusit&s. — Vegyesok. — Hirdetmény.

A pénzügyminisztérium épülete.
Hogyha e lap hasábjain oly tárgyról 

teszünk említést, amely a tulajdonképeni 
tendencziákról távol esik, mégis a tény- 
álladéknak ismertetése olyas valmi, mely 
olvasóközönségünk érdekeivel összeforr, 
tehát érdemes a megemlítésre es köze
lebbi meghatározásra.

A közelmúltban a napilapokban azon 
tudósítás látott napvilágot, hogy a fővá
ros területen az ujabbi kor követelmé
nyeinek megfelelóleg egy uj épület lesz 
emelve, amely hivatva lenne az összes 
pénzügyhöz tartozó hivatalokat magába 
foglalni.

Hogyha valami sürgősen szükségesnek 
mutatkozik, akkor ez az a kivitelben 
már is kész dolog. Egészen eltekintve 
ettől, hogy az ósdi épület, amelyben je 
lenleg a pénzügyminisztérium elhelyezve 
van, már evekkel azelőtt a czelnak meg 
nem felelt es ma már egyáltalában meg 
sem fe le l; egészen eltekintve attól, hogy 
oly fontos hivatalok, mint ezek. amelyek 
a pénzügyminisztériumnak alárendelve 
vannak, egy romhalmazban elhelyezvek, 
abban szenvednek hátrányt, hogy a hiva
talos ügymenet, amely abban áll, hogy 
az egyes egymásra utalt hivatalok foly
ton érintkezzenek különféle helyeken, 
utezákban, sőt városrészekben vannak 
elhelyezve, gátolják.

Ami azon hivatalokat illeti, amelyek a 
dohányügyosztályhoz tartoznak, ennek a 
vezetősége epen a régi roskadozó pénz
ügyminiszteri épületben, ellenben a m. 
kir. dohányjövedeki igazgatóság az V. 
kér. Kálmán-utczában van elhelyezve. 
Ezen két legfőbb hivatal, amelyeknek 
tényleg egynek kellene lenni s amelyek 
folytonosan egymással érintkeznek, oly 
messze esnek egymástól, mintha közölük 
mindegyik más más hatáskörrel bírna.

Azonban, amint azt már többször ki
emeltük, szorosan véve a dohányegyed- 
áruságra vonatkozó összes ügyek a m. 
kir. dohányigazgatóság hatáskörébe tar
toznak, amely tényleg annak idején e 
czélból lett felállítva. Egyébiránt a mi 
nézetünk szerint a dohányigazgatóság 
alatt csak az értetik, bogy az üzem es 
annak minden technikai s közigazgatási 
szaka neki van alárendelve. Hogyha 
ékként a hivatalok elhelyezése szét van 
tagolva, mint ma az az eset, akkor a 
hivatalos tevékenység a hivatalos tevé
kenységtől akként külömbözik, mintha 
két hivatal léteznék, amely a hozzája 
utalt munkát csak megnehezíti. Hogyha 
nem is lehetséges, hogy a dohánygyárak, 
dohányraktárak és dohánybeváltó hiva
talok egy es ugyanazon (épületben elhe

lyezve legyenek, mindamellett lehetséges 
volna, hogy a dohányraktár, számfejtés
sel, könyveléssel és pénztárakkal ellátva 
a pénzügyminisztérium epületeben, tehát 
ott, hol a dohány igazgatóságnak el kel
lene helyezve lenni, hivataloskodjek. Egy 
ilyen átalakítás azt eredményezné, hogy 
a m. kir. dohányigazgatóság az egész 
elárusitásra felügyeletet gyakorolhatná, j 
továbbá, hogy a pénzügyigazgatóság oly 1 
munkától volna felmentve, amely ma az 
ő tevékenységének nagyobb részét el
veszi. Ellenben, ha ez egy épületben 
volna elhelyezve, akkor természetesen, 
magától értetőleg, a munkát játszva el 
lehetne végezni, amennyiben egyik hiva
tal a másikat önkenytelenül támogatja s 
egymásnak kezere dolgozik.

Egy a pénzügyminisztérium czeljainak 
szolgáló epületet lehet kolosszális nagy
méretű módon megalkotni, azonban nem 
lesz soha azzá, amint tervezve van, hogy 
ha az összes hivatalok benne el nem 
lesznek helyezve.

Hogyha magunk elé állítjuk a mostani 
pénzügyminisztériumot az elnöki osztály- 
lyal és az ahhoz tartozó hivatalokkal, 
melyek részint a vár egyik épületében, 
részint az Iskola-utczában vannak elhe
lyezve, akkor majdnem aproximative 
meg lehet határozni, milyen nagynak 
kellene az épületnek lenni. És ennél a 
fődologról meg nincsen is szó, t. i. a 
dohányos/tályról. A dohányosztály néze
tünk szerint megkövetelhetne saját czel- 
jaira szolgáló óriási epületet, amelyben 
el kellene helyezve lenni az összes bármi 
névén nevezendő hivataloknak, amelyek 
bármely tekintetben a dohányegyedáru- 
sággal összeköttetésben állanak, termé
szetesen a dohánygyárak kivételevei.

Természetesen még igen sok idő kell 
hozzá, inig az ily pénzügyminiszteri épü
let felépítéséhez szükséges tervek, ille
tőleg a vegleges elhatározások befejezést 
nyernek. És azért úgy hisszük, nem vet 
kezünk, ha figyelmeztetünk, hogy nagy 
hiba volna a szóban levő epületbe a 
dohányhivatalokat is elhelyezni akarni. 
Nekünk ez végzetes hibának tetszenek s 
ha el lesz követve, akkor előbb vagy 
utóbb annak a szükségessége fog elő- 
állani, hogy egy épületet kell a dohány- 
egyedáruság részére emelni.

Igenis, mi e dolgot oly fontosnak es 
sürgősnek tartjuk, hogy csak azt java
solhatjuk: előbb tessék ennek epületet
emelni s csak azután a pénzügyminisz
tériumnak. 1 Iogyha az üzemnél a ketté
választás el volna határozva, úgy amint 
annak egyszer bekövetkeznie kell, akkor 
természetesen ez nemcsak nem csinálna 
gondot, sőt ellenkezőleg, annak szüksé

gessége küszöbön állana. Azonban, bá 
e tekintetben szívesen szeretnék Ausz 
triát utánozni, ahol az üzemnél létezet 
és kettéválasztott kezelés regen megszűnt 
nálunk azonban nem akarnak, úgy lát
szik, a regi tradicziókkal szakítani. Miért ? 
Ki akarná ezt megvizsgálni!

Olvasóinkra egy ily központnak felállí
tása, amelyben a dohányügyosztály is 
elhelyezve volna, nagy fontossággal bir. 
A  kinek ma. legyen az bármely ügyben, 
a dohányügyosztálylyal dolga van. igazat 

; fog nekünk adni. ha azt állítjuk, hogy 
i sokszor a legkisebb dolog, melyet el- 
| végeznie kell. órákat, sokszor napiidőt 

vesz igénybe. Hanem ennél még legrosz- 
szabban járnak a dohánytőzserek, akik 
néha csekélység vegett, amely tulajdon- 

; képen a dohányigazgatóságra tartozik, 
| futkarozni s fáradni kénytelenek. Vagyis 

röviden mondva, kívánatos volna, hogy 
egy gyors, könnyű s áldásdus ügymenet 
érdekeben az itt említett ujjitások mi
előbb eletbe léptessenek. Természetesen 
azt óhajtanék, hogy ama tanácskozásban, 
amely egy uj pénzügyminiszteri épület
nek emelését czélozza, az általunk itt 
említett körülményeket első sorban kellő 
méltánylásban részesítse.

Ujság-elárusitás.
A legtermészetesebb hely az újságok el- 

árusitására a dohánytőzsde. A  dohánytőzsdébe 
jár minden oszlály és minden brange, gazdag 
és szegény, fiatal és ö reg ; azonkívül egész napon 
át, sőt éjjel is, a közönség részére nyitva áll. 
És alig tudunk egy ily hasonló kereskedelmi 
ágat, a melyhez az újságok elárusitása úgy 
illene s oly hasznosan összeköthető volna, mint 
a dohánytőzsdével.

Az újság itt talál kényelmes és azonkívül 
gyors keletet, már azon oknál fogva is, mert 
a dohánytőzsde quasi oly nyilvános helyiségek
hez számítható, a mely a közönségnek látoga
tását megkönnyíti, a mennyiben a vevő semmi 
tekintetekhez kötve nincsen, bizonyos mennyi
séget vagy egyáltalában valamit venni, mint azt, 
a mit akar. Más üzletekben a vevőnek tekin
tettel kell lennie az üzlet természetére.

Az újságkiadókra nézve tehát a dohánytőzsde 
egy alig nélkülözhető segédeszköz az áru el
adása tekintetében. Hisz látjuk, hogy az újságok 
az utczán s utakon miként lesznek árusítva 
lármás, tolakodó gyerkőezők s leányok, koldusok, 
nyomorékok és keresetképtelen aggok, a kiknek 
az ember azt a krajezárt, a mit az újságért adni 
kell, amúgy is szívesen odaadná, teljesitik az 
utczai elárusitást és bár az újságkiadóknak 
nagyon közömbös, hogy lapja mily módon lesz 
árusítva, még sem lehet ez esetben újság-el- 
árusitásról szó, mert a koldulás utján lesz 
végezve.
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Azt lehet hinni, hogy a nagy kelendőséget 
az ár csekélysége idézi elő, azonban ez nem 
áll. Az egy krajczár fel lesz áldozva, mert a 
sajnálatraméltó elárusítónak alamizsnát akarunk 
adni. A  nagy forgalomnak örvendő lapoknak 
az utczán való elárusitásából nem lehet nagy 
eredményt várni, sőt ellenkezőleg, erről szó sem 
lehet. A mi közönségünk nem olyan, mint kül
földön, a hol az ujság-colportágot a korcsmák 
s kávéházak segilik. Nálunk azt a korcsmái 
vagy kávéházi vendég a tulajdonostól követeli, 
a kinek gondoskodnia kell, hogy ilyenek helyi
ségében legyenek.

Az újságoknak utczai elárusitása, a mint ez 
például Olaszországban dívik, ott nagyon ki 
van fejlődve, mert a helyiségekben újság nincsen, 
sőt a legtöbb újság nem is fogad el előfizetőket, 
hanem megelégszik az újságok utczai elárusitá- 
sával. Franczia- és Angolországban az újságok 
elárusitása kioszkokban történik, a melyek az 
utczákban s utakon kizárólag az újságok el- 
árusitásával foglalkoznak.

A  mint tetszik látni, nálunk e tekintetben 
mások a viszonyok. Nálunk az újságkiadók 
dohánytőzsdékre vannak utalva. Az újságok el
árusitása kolportage utján nálunk lehetetlen, 
még akkor sem, hogyha a lapok még oly olcsók 
lennének. Az egy krajczáros lapoknak eladása 
nem sokat számit és ha még ilyen lapok 
keletkeznének, ez által csak a csőcseléknek a 
fővárosba való besziikölése előmozditatnék, 
de nem az olvasók száma. De miután nálunk 
is a lapokra való előfizetés kezd a divatból ki
jönni, az ujságelárusitás a dohánytőzsdék által 
nagyobbodik és ezen körülmény látszik nagyon 
figyelemreméltónak.

A dohánytőzséreknek ennek folytán egy el- 
árusitási czikk van kezükben, a mely kereske
delmileg fejleszthető lenne, tehát jövedelmezővé 
is válhatnék, hogyha reájuk az elárusítok kettős 
figyelemmel lennének Mert utó végre ez oly 
czikk, melybe pénzt befektetni nem kell, nincs 
semmi risikoval összekötve s a melynél 10— 15, 
sőt 20 százalékot lehet nyerni, tehát vele foglal
kozni mindenesetre érdemes.

Az újságkiadók a lapok elárusítóin k '/.etünk 
szerint még nagyobb előnyt b / tanának, 
hogy ha ezek a lapok elárusít: nagyobb
gondot fordítanának, mint az ; tcu fenik.'
Természetesen vannak dicsérett ; < h l;, sőt
vannak elárusítók, a kik az újság való
ságos áldás. De ne tagadjuk, va ! .< olyanok 
is,- a kik az újság-el árusítást nagy Hanyagsággal 
kezelik, sőt vannak olyanok is, a kik vt-vőiknek 
olvasásra adják oda a lapokat s azokat elolvasás 
után visszaszolgáltatják. Ezáltal az összes el
árusítókra nagy hátrány háramlik, hogy az 
újságkiadók jövedelmüket folyton s folyton 
csökkenni látják, miután a visszaszolgáltatott 
lapok nagy összegeket tesznek ki.

Ennek következtében kénytelenek a kiadók 
takarékoskodni a hol lehet s ki lakói ezért első 
sorban, természetesen nem mások, mint a 
vétkes és nem vétkes elárusítók.

Az újságok elárusitása a dohánytőzsérekre 
jövedelmi forrást képez, a mely mindinkább 
gazdagabban folyna, hogyha az elárusitás ok
szerű módon végeztetnék.

Nem szükséges, hogy a dohány tőzsérek 
üzletüket kívülről vásári bódékhoz hasonlóan 
újságokkal betakarják, a mennyiben a képes 
napilapok nem tartalmaznak valami non plus 
ultra látványosságot; de ez nem is szükséges 
s nem is tanácsos, hogy a dohánytőzsér vagy 
dohánytőzsérnő a lapokat vevőiknek, mint 
ingyenes olvasmányt nyújtson, a minthogy nem 
szükséges, hogy a lapokat egyszerűen a pudli 
alá dugja s azokat, mint el nem árusitottakat, 
hétfőn visszaadja.

Nem szükséges, hogy az elárusitónő a lapokat 
kínálja, de nem is szükséges, hogy ő, ha egy 
lap kívántatik, a mennyiben el van foglalva, 
egyszerűen azt mondja, hogy azzal nem szol
gálhat. Az üzlet kell hogy ápoltassák s ebben a 
szóban foglaltatik minden, a mi oly tömeges 
czikk elárusitásához, mint az újságok, szükséges 
és a mit nem is kell indokolni.

Végre meg csak egyet kívánunk megemlíteni 
és magunk csodálkozunk rajta, hogy erre kény
szerítve vagyunk. Egy idő óta látunk egy lapot 
a dohány tőzsdékben kiterítve, a mely „prostitu- 
tiónak" neveztetik. Mi megértjük, hogy a lap 
kiadója ezen több mint csúnya czimmel ellátott 
termékét szívesen elárusítaná. Ellenben nem 
értjük azokat a dohánylőzsérnőket, mint nőket 
s leányokat, a kik nem szégyelik magukat ily 
lapot elárusítani. Mit mondjunk ehhez, ha 
ilyes valamit látunk? Az egyszerűen absurdum 
és a dohánytőzséreket a vevőikkel szemben csak 
jobban lealacsonyítja, mint amint ez, sajnos, 
ma az eset. És azért, el ily lapokkal! Ilyen 
sajtótermékekért nem érdemes a m. kir. dohány- 

í tőzsdének renoméját elveszíteni.

A főváros és a lapok *
Az újságolvasó, figyelemmel kisérvén ama 

közleményeket, amelyek Budapest főváros egyes 
dolgait megvilágítják, bizonyára elégszer boszan- 
kodik azon a pazarláson, élhetetlenségen és 
buzgóságon, amely egymást éri. Ez a hamaro
san erős felügyeletre szoruló főváros a követ
kezetlenségben is kiváló, mert amíg az egyik 
oldalon derüre-borura ajándékoz, jutalmaz s a 
pénzt két kézzel szórja, addig a másik oldalon 
zsugori s alamizsnáért esedezik. Itt persze azon
nal meg kell jegyeznünk, hogy ott gavallér, a 
hol annak értelme nincs és ott fösvény, a hol 
bőkezűnek kellene lennie. Ha alkalmazottjainak 
fiakkereztetéséről van szó, akkor húszezer forin
tot szívesen fizet; ha egyszer nagy vállalkozók 
istápolása forog a szőnyegen, az esetben nem 
szűkmarkú, noha ez a kisipar rovására esik ; ha 
hivatalnokainak jutalmat kell adni, azt készség
gel megszavazza, ha pedig rossz üzletet köthet, 
elemében van. Ám ha például az irodalom tá
mogatása kerül szóba, akkor a pénztár ajtaját 
becsapja és zogokva panaszolja, hogy adósságok
ban úszik. És ahelyett, hogy az irodaimat pár
tolná. attól kér alamizsnát. Hogy pediglen ez 
'gy van, arról beszél a következő példa. Pár 
hónappal ezelőll »A  könyv, címmel egy folyó- 
>rat indult meg a fővárosban, amiről .Buda
pest székesfőváros könyvtára" azonnal tudo
mást vett. Aki azonban azt hiszi, hogy a fővá
ros ezen könyvtára a folyóiratra elő akart fizetni, 
az nagyon csalódik. Budapest székesfőváros 
könyvtára nincsen oly helyzetben, hogy előfizet
hessen és könyveket vásárolhasson. Nem is azért 

j a,aPÍtották —  legalább úgy látszik — hogy a 
magyar irodalmon csak egy kicsit is lendítsen. 
Ez a könyvtár leginkább arra való, hogy a fő
város szegénységére hivatkozva, koldulhasson. 
Erre mutat az a méltán megdöbbenést keltő 
levél, amit a könyvárnok intézett az említett 
folyóirat szerkesztőjéhez, akit „Nagyságos Uramé
nak nevez. Ebben a levélben a folyóirat eddig 
megjelent és ezután megjelenő számait „ajándék
képen kéri, mert a főváros könyvtára nem 
rendelkezik oly összegekkel, hogy mindazt be
szerezhesse, amire szüksége van." E szerény 
anyagi viszonyok között Budapest székesfővá
ros könyvtára kéregetésből lengeli magái, ami 
a könyörgő levélnek ebből a részéből is kitü-

* Vonatkozásnál a mai számnnkhun kezelt czikkre hoz
zuk a „Pesti Hiriap- után fenti figyelemre méltó közleményt.

nik: „Eddig alig volt esel, hogy ily kéréseim 
ne teljesültek volna." A  hirhodt könyviár egyéb
ként a tanács támogatása melleit koldul a könyv- 
és lapkiadóktól, mert hát a tanács a könyvtár 
gondozójának eredménynyel járó házalásáért kö
szönetét szokta nyilvánítani. Hogy ez a könyv
tár milyen nagy, azt nem tutijuk, de valószínű, 
hogy már igen megnövekedőit, mert az idézett 
passzusból az tűnik ki, hogy a kiadók a fővá
ros kéregetését meghallgatlak s a kért művet 
alamizsnául adták, amit elég rosszul tettek, mert 
Budapest székesfőváros ahhoz, hogy lapokat és 
könyvekéi tudjon venni, még elég gazdag. De 
megengedni sem lelt volna szabad, hogy a fő
város olt takarítson, ahol bőkezűen kellene köl
tenie. Mindezek után egyébként nem annyira 
Budapest székesfőváros tanácsához vagy közön
ségéhez, mint inkább Rudnny főkapitányhoz 
van szavunk, akitől azt kérdezzük, hogy adott-e 
és ha adott, miért adott a fővárosnak koldulási 
engedélyt? Ha pedig a fővárosnak ilyen enge
dély a birtokában nincs, miért nem bünteti meg 
jogtalan koldulás miatt ? Elvégre is, ami nyo
morgó szegény ördögnek nem szabad, az nem 
szabad a többszörös milliomos fővárosnak sem.

Vegyesek
Olaszország leggazdagabb embere. A napok 

bán hunyt cl Rómában, Olaszország egyik leg
gazdagabb fér fi a, gróf Gerazi Antoni bankár, 
ki 20 millió líránál többet hagyott bátra. Da- 
ezóra őrnek az óriási vagyonnak, igen egysze
rűen ólt s 00 évi hosszú életét valószínűleg 
ennek köszönhette. Annál többet költött jóté
konysági czélokra, ami miatt nagyon népszerű 
volt. Mint bankár 100.000 lírával nyitotta r.v g 
üzletét, de nagyon szerencsés vállalatai és há
zassága csakhamar gazdaggá tették, olyannyira, 
hogy 1848-ban IX. Pius pápának saját vagyo
nából 1 millió kölcsönt nyújtott. Józansága a 
vállalatainál sem hagyta ót cselben s amidőn 
a szerfölött könnyelmű spekulácziók miatt a 
pénzválság kiütött, egyike volt azon nagyon 
keveseknek, akik biztosnak erezték magukat. 
Nagyobbára Rothschildnál deponált vagyonának 
örökösévé unokaöcscsét, egyszersmind bank- 
igazgatóját tette, de sokat hagyott egyházi 
czélokra is, állítólag 8 milliói. Alapítványának 
gondnokául a Santa Maria dél Popolo nevű 
esperességet nevezte meg.

•Qfhnn *‘Ky ''imriignált, anni'ito**
QlllUII Kydgyfnkovi-rdk rzigaretta-

o-i p'pado hányhoz

r"  n n ' 1 í/i.Ü'1 «•* i inkor kiUlnll tulaj* 
doTiHiigni miatt

Rrtgyuj(va bdi.nily dohánynyal, az 
utóbbi ógotó csipAs ize olvósz

A loKiigdH/HŐgOHolih kovorúk cz.iga 
rótta- ós pipadohányba

T •kintvn azt, hogy M iinilhon a 
n.kotin ártalma* bab.Kát a 
gyomorra paralizálja, minden 
dohányzónak né’ 'i(JKizhotJon

Hat rósz pipadohányával vagy 
nogyróKz«zigaiolbi.dohány.

0
Nagy csomag rtO kr., 

csomag 10 kr, kolfín

•osok állal minden do
hányzónak ajánltutik

_ .............. kis
t'Niimng l() kr, kllldn vá. 
gi.l ÓH csomagolás pipa
dohány óh kttl/in cziga-
retlaunhány rászóró.

Próbaktlldoinóny : 10 kis csomag hó-montvn 
1 frl 20 kr utánvét niolletl. 

Viszonteladóknak jdvcdelmozA. -  F.gyndüli készítő :
M ö ra th  T io u d u r
Vozórképvisolö Magyarország óh a társ

országok rászóró .

D f o n s á t  Jánoi ,  Budapest,  Vi., G yár -u  Í 3 .

SegédBzurkcszIft: Hullai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Das Geböude des Finanzministeriums. Vermischtes. — Annoncen.

Das Gebáude des Finanzministeriums.
Wenn wir hier an dieser Stelle einen 

Gegenstand besprechen, dér abseits von 
dem eigentlichen Wesen unserer Tendenz 
zú Hegen scheint, so dürfte sich gleich- 
wohl im Verfolge unserer Auseinander- 
setzung die Thatsache ergeben, dass der 
Gegenstand mit den eigentlichen Inter- 
essen unseres Leserkreises eng zusam- 
menhangt und es daher werth ersclieint, 
wenn wir derűseiben náher treten.

Kürzlich ging durch die Blátter die 
Mittheilung, dass im Bereiche dér Haupt- 
stadt ein, den Anforderungen dér Neu- 
zeit entsprechendes Gebáude errichtet 
werden soll, welches gleichsam die Zen- 
tralstelle sámmtlicher Aemter, welche das 
Finanzwesen umíassen, bilden soll.

Wenn irgend etwas eine dringende 
Nothwendigkeit genannt werden kann, so 
ist es diese im l ’rojekte bereits fertige 
Angelegenheit. Ganz abgesehen hievon, 
dass das altehrwiirdige Gebaude, worin 
das Finanzministerium dermalen unter- 
gebracht ist, schon vor Dezennien nicht 
entsprochen hat und heute natürlich schon 
gar nicht entspricht; ganz abgesehen da- 
von. dass mán solch wichtige Aemter, 
die es sind, welche dem Finanzminister 
unterstehen, nicht in einer Ruine unter- 
bringt, behindert elér Umstand wesentlich 
den Gang dér geschaftlichen Manipuli- 
tion, wonach jene Aemter. welche fort- 
wáhrend miteinander zu verkehren habén, 
gleichwohl in verschiedenen Gebauden, 
verschiedenen Gassen, ja sogar in ver
schiedenen Stadttheilen untergebracht 
sind.

W as die Aemter anbelangt, welche 
dem Tabak-Ressorte zugehören, so be- 
findet sich die oberste Leitung des Be- 
triebes eben in dem altén, baufalligen 
Finanzministeriums-Gebaude, die Direk
tion dér k. u. Tabak-Regie dagegen im 
Budapester V. Bezirke in dér Kálmán- 
gasse. Diese beiden obersten Amtsstellen, 
die eigentlich eines sein sollten und 
müssten, sie sinti, obgleich beide in fort- 
wahrendem Kontakté stehen, namlich so 
sehr von einander getrennt, als hátte 
jecle von ihnen einen anderen Wirkungs- 
kreis.

Indess, wie wir des Oefteren bereits 
ausgeftihrt habén, gehören streng ge- 
nommen sámmtliche auf das Tabakmono- 
pol Bezug habenden Angelegenheiten 
zum Wirkungskreise dér k. u. Tabak- 
Regie, die tloch ganz gewiss zu dieser 
Bestimmung seinerzeit errichtet wurde. 
Ueberhaupt wird doch, unseres Erachtens 
nach, unter Tabak-Regie nichts anderes 
verstanden, als dér gesammte Betrieb 
in all seiner technischen und administra- 
tiven Gebahrung. Wenn nun diese Aemter 
derart ráumlich von einander getrennt 
sind, wie dies heute dér Fali ist, so 
sebeidet sich Arbeitsleistung von Arbeits- 
ieistung in einer derartigen W eise, dass 
hieraus zwei Amtsstellen entstehen, die

I einander die vorhandene Arbeit natürlich 
nur erschweren.

Geht es auch nicht an, dass die Tabak- 
Fabriken, Tabak-Magazine und Tabak- 
Einlösungs-Aemter nicht allé in einem 
Gebaude untergebracht sein können, so 
wáre es gleichwohl möglich, dass das 
Tabak-Magazin, gleichzeitig mit Liqui- 
datur, Buchhaltuhg und Kassen versehen, 
in dem Gebáude des Finanzministeriums, 
wo die Tabak-Direktion untergebracht 
werden miisste, airtiren würde. Eine 
solche Umgestaltung besüsse den Vor- 
theil, dass die Direktion dér k. u. Tabak- 
Regie die Oberaufsicht auf den gesamm- 
ten Verschleiss habén könnte, ferner, 
dass dadurch die Finanzdirektion von 
einer Arbeit entlastet würde, die heute 
einen sehr bedeutenden Theil ihrer Ge- 
sammtleistung ausmacht. Dagegen in 
einem Gebáude untergebracht, würde 
sich ganz von selbst die Arbeitsleistung 
zu einer spielend leichten herausgestal- 
ten, zumal in dem Falle ein Amt das 
andere unwillkürlich unterstützt und ihm 
in die Hánde arbeitet.

Ein neues Gebáude zu dem Zwecke, 
um das Finanzministerium dórt unterzu- 

j bringen, kann wohl in kolossaler, riesiger 
Dimension hergestellt werden, keineswegs 

' aber vermag es, wie dies geplant wird, 
ein solches Gebáude werden, wo sammt- 
liche Aemter untergebracht sein sollen. 
Vergegenwártigt mán sich das jetzige 
Finanzministerium sammt dér gegenüber- 
liegeriden Prásiclialabtheilung, ferner die 
Aemter. welche dazu gehören und íhcils 
in dér b'estung in anderen Gebauden, 
theils in dér Schulgasse untért < 1 racht 
sind. so lásst sich beinahe apr. .' ’mativ 

| feststellen, wie g oss ein solches G< • Tude 
| sein miisste. Und dabei ist noch immer 

von dér Flauptsache keine Rede, namlich 
dem Tabak-Ressort. DiesesTabak-R.es- 
sort bedürfte, unseres Erachtens nach, 
daher ein vollstándig eigens für seine 
Zwecke erbautes Riesengebáude, worin 
untergebracht werden müssten sammt- 
liche, wie immer Mámén habenden Aemter. 
die mit dem Tabak-Monopol irgendwie 
zu thun habén, natürlich mit Ausnahme 
dér Fabriken.

Es dürfte wohl noch ziemlich geraume 
Zeit beanspruchen bis zűr Fertigstellung 
des Planes, beziehungsweise dér end- 
giltigen Beschlussfassung zűr Errichtung 
des in Rede stehenden Finanzministeriums 
Gebáudes. Und aus dem Grunde glauben 
wir auch nicht fehl zu gehen, wenn wir 
die Aufmerksamkeit auf jenem Umstand 
lenken, wonach es als eine Unmüglich- 
keit erscheint, bei Errichtung des Ge
báudes die IJnterbringung det Tabak- 
Aemter dórt miteinzubeziehen. Dns er
scheint uns als ein verhángnissvoller 
Fehler und wenn er begangen wird, 
dann dürfte sich trotzdem iiber kurz oder 
láng die Nothwendigkeit ergeben, ein 
Gebáude für Tabak-Monopol zu errich- 
ten. Ja, wir fűiden die Angelegenheit für 
sehr wichtig und dringend, dass wir nur

anempfehlen können, es möge mit dér 
Aufführung eines soichen Gebáudes noch 
früher begonnen werden als mit dem- 
jenigen des Finanzministeriums. Wáre die 
Auflassung dér Zweitheilung des Betriebes 
eine beschlossene Sache und zwar eine 
solche. wie sie ganz gewiss einmal wer
den wird, dann freilich gábe es dabei 
nicht nur kein Bedenken, im Gegentheil, 
die Dringlichkeit dessen stünde bereits 
vor dér Thüre; alléin, trotzdem mán 
in dieser Beziehung bereits gerne dem 
Beispie] Oesterreichs folgen möchte, wo 
die Zweitheilung im Betriebe bereits 
lángst aufgehört hat, scheint mán bei 
uns nicht gerne mit dér altén Tradition 
zu brechen. Warum? Nun, wer wollte 
das untersuchen!

Für unserén Leserkreis ist die Errich
tung einer Zenl.ralstelle, wo das Tabak- 
wesen untergebracht ist, von grosser 
Bedeutung. W er heute irgendwie, sei es 
in welcher Angelegenheit immer, mit 
dem Tabakwesen zu thun hat, wird uns 
Recht gébén, wenn wir behaupten, dass 
oft die geringste Kleinigkeit, welche es 

[ dabei zu verrichten gibt, Stunden, oft 
J Tagé láng Zeit in Anspruch nimmt. 

Dabei kommen aber am schlechtesten 
noch die Verschleisser selbst weg, die 

I mitunter einer Geringfügigkeit wegen 
Laufereien und Mühe habén für Dinge, 
welche eigentlich die Tabak-Regie selber 
angehen. Kurz gesagt, es wáre zu wün- 
sehen, dass im Interessé einer flottén, 
leichten und erspriesslichen Gescháfts- 
führung die hier erwáhnte Neuerung ehe- 
baldigst eingeführt werde. Jedenfalls aber 
müssen wir wünschen, dass bei den Be- 
rathungen, welche die Errichtung eines 
neuen Finanzministerial - Gebáudes be- 
zweeken, die von uns hier erwáhnten 
Umstáncle in erster Reihe Berücksichti- 
gung finden mögen.

Vermischtes.
Für Philatelisten. Da mit 1. Januar 1900 die 

| Poslwerthzeiehen in Kronenwáhrung eingefürt 
werden, so wird es für Sammler von (unge- 
brauchten) Briefmarken interessant sein zu 

j erfahren, welche seltenen Sortén ungarischer 
Postwerthzeichen derzeit noch elhalt 1 ioh sind 
Am gesuchtestem werden die 3 Gulden-Brief- 

| niarken sein, von welchen sich sehr wenige im 
Publikum befinden und von welchen nur sehr 
wenige werden in Verkehr gebracht werden. 
Sehwer zu beschaffen werden auch die 24 kr- 
Briefmarken sein, dérén Herstellung schon 
lüngst auf das Minimum gestellt wurde; des- 
gleichen die 1 Gulden-Briefmarken, dérén 
Vorrath bereits erschöpft ist. Gesucht werden 
ferner die 8, 10, 20 und 50 kr-Briefmarken 
sein. Voraussichtlich werden in Werthc steigen 
die geschlossenen Korrespondenzkaaten zu 3 kr. 
und die internationalen 5 kr.- und 10 kr.- 
Korrespondenzkarten; die 2 kr-Kreu;bánde 
werden ebenfalls zn den grössten Haritttten 
gehören. 5 kr-Briefcouverte in Klein-und Gross- 
format werden gleichfalls in Preise steigen.
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Scliliesslich wird sicli die AnschalTung von 
Frachtbriefen, die ebenfalls in geringer Menge 
vorhanden sind, lohnen. Es ist vorauszusehen, 
dass die Nachfrage des Auslandes nacli diesen 
dem Verkehr demn&chst zu entziehenden 
Werthzeichen bald grosse Dimensionen an- 
nehmen wird.

Münz- und Wáhrungsreform. Das Amtsblatt 
„Búd. Közlöny14 veröíTentlicht folgende Verord- 
nung:

Nachdem im Sinne des G.-A. X X X III: 1899 
dér Additionalvertrag zu dem auf Grund des 
G.-A. X V III: 1892 hinsichtlich des Münz- und 
Wáhrungssystems abgeschlossenen Vertragé 
zwisehen dér Regierung dér Lander dér unga- 
rischen Krone und dér Regierung dér im Reiclis- 
rathe vertretenen Königreiche und Lander am 
heutigen Tagé abgeschlossen worden ist: wird 
auf Grund dér Ermáchtigung, enthalten im § 6 
des den G.-A. X V II : 1892 über die Kronen-

w&hrung erganzenden G.-A. X X X ll:l8 9 9 , das 
Inslebentreten dies(?s Gesetzartikels mit dem 
heutigen Tagé festgestellt.

Budapest. 1. November 1899.
Kólómén S z é l i ,  m. p.

Ladislaus L u k á c s ,  ni. p.

Zum Verstandniss dér vorstehenden Verord- 
nung führen wir an, dass im Sinne dós G.-A. 
X X X III: 1899 zwisehen den Regierungen Oester- 
reichs und Ungarns ein Nachtragsvertrag zum 
Münzvertrage abzuschliessen ist, nacli welchem 
16 Millionen Kronen in Silber zu Fünf-Kronen- 
Stücken ausgepragt werden sollen. Nacli Rati- 
fikation des Vertrages habén die beiden Finanz
minister bezügheh dér Auspragung zu verfügen, 
und zwar derart, dass diese spátestens inner- 
halb eines Jahres beendigt wird. Das nothwen- 
dige Silber werden die beiden Finanzminister 
in dér Weise beschaíTen, dass sie gégén Erlag 
von Zwanzig-Kronen-Stücken in Gold von dér

Oesterreichisch-Ungarischen Bank Ein-Gulden- 
Silberstücke im Betrage von 32 Millionen Gul
den übernehmen, u. zw. dér ungarische Finanz
minister 9*6 Millionen Gulden und dér öster- 
reichische Finanzminister 22 4 Millionen Gulden. 
l)er G.-A. X X X II : 1899 enth&lt die Bestimmun- 
gen über die Art dér Auspragung dér Fünf- 
Kronen-Stücke und verlügt im $ 6, dass das 
Ministerium im Verordnungswege den Zeitpunkl 
des Inkraft'retens des Gesetzes feststellt. Da nun 
dér Nachtragsvertrag zwisehen den beiden R e 
gierungen abgeschlossen wurde. bedeutet die 
obige Verordnung, dass die Staatskassen dem- 
náchst die Golderlfige an die Oesterreichisch - 
Ungarische Bank machen, Ein-Gulden-Silber- 
stücke beziehen werden und dass in den Münz- 
statten von Kremnitz und Wien die Auspragung 
dér Fünf-Kronen-Stücke in Silber bald begin- 
nen wird.

Hilfsredakteur: Ferdinand Haltai.

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 !

p o j a t z i  f l ». és t á r s a
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőségbelinek elismert gyufa-gyártm ányaikat és pedig úgy kénes- ,  mint különösen sza lon-gyu fá jukat .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltséginek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M illennium -gyufa,
Magyar korona-svédgyufa,
M agyar hon ved-szobor-gyű fa,
Krokodil-gyufa  és
Magyar Im peria l-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Itips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül D entsch -Lan dsbergbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  B udapest és közvstlen  kö rn yéke  ré s z é re  V I I . ,  R o t i i l » a c l i - u t c z n  8 .  s z .  
a la t t  van  r a k tá ru n k . . . .  T m  ;  A r ,  -  , ,POJATZI FL. és TARSA es3:uZ^“ n

D E U TS CH -LAN D SB ER G B EN  (G ra z  m e lle tt ) .

„ L E  G R I F F O R “ -  -  -  
-  -  -  „LE SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintratiken!

*

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

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

GOLDZIEHER GÉZA
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.

Eckstein Bcrnút és Kin. Budapest, Kerlész-utcza ;i7.
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