
Vili. évfolyam. Budapest, 1900. deczember 15. 33. szám.

Doháiyárnsob Közlönye
"  M e q iu lu n it i  m in d e n  h ó

; 1- é n  é s  15- é n .

: Egyes példány nem kapható.

: E lő f iz e t é s i  á r  f é l  é v re  r> k a r o n

I Előfizetni c.-ak fül evőnk ml lohol

A MAGYARORSZÁGI FAGY- ÉS KISTOZSDE TULAJDONOSOK 
.SZAKKÖZLÖNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE.

KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ. 
HATNÉK ADOLF.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Budapest, VI., Szerecs n-utcza 50
hova az előfizetési összegek, valamint a 

köziratok küldendők.

E lő f iz e t é s i  á t  f é l  é v r e  5 k o ro n a .  

Kéziratok nem lesznek cisszuadcu.

T A R T A L O M .  A tö s,lések sá-napi szüo>te. — Változtatások a magy. k r. dollányjövedéknól. —  Hirdetmény. —  Versenytárgyalás.

A tözsdósek vasárnapi szünete.
Néhány budapesti dohányárus jónak 

találta, valamennyi tözsdések nevében egy 
kérvényt benyújtani a magy. kir. pénz
ügyminisztériumhoz, hogy a vasárnapi 
szünetet elnyerhessék. A  kérvényt termé
szetesen elutasították.

Hihetetlennek tűnik fel, hogy ily naiv 
felfogású emberek léteznek, kik elérhető
nek, még pedig egy kérvény utján elér
hetőnek vélik azt, amit már őket meg
előzőleg a sajtó, szaklapjuk és a napi
lapok, sőt a tözsdések gyűlése stb. meg
tett. Azután még nem valamennyi, csak 
nehány dohányárusnak kérvénye a pénz
ügyminisztériumban mint privatim kérvény 
tekintetik es aszerint lesz elintézve. Már 
magában véve ez a körülmény is eleve 
kizárja a kedvező elintézést. De végre 
is nem a mi feladatunk ezzel a kérvénynyel 
továbbra is foglalkozni. A  kis tözsdesek- 
nek azonban tanulságul szolgálhat az újó
lagos példa, hogy csak egyesült erővel 
érhetnek el valamit, ha minden ügyükben 
felmerült kérdésekben közös erővel igye
keznek a közös érdeket elérni.

A  pénzügyminisztériumnak a kérvé
nyezőknek adott válasza ugyanaz ma
radt, mint mindig, ha a vasárnapi szünet 
kerül szóba. A  dohányjövedék nagy ká
rokat szenvedne, ha vasárnaponként be
zárnák a tőzsdéket; a dohányzók kávé
házakban szereznék be szükségleteiket s 
ezáltal a szivarka-csempészet támpontot 
találva, fellendülne.

A  felsorolt indokoknak némi részben 
■igazat kell adnunk és nyíltan bevalljuk, 
hogy évekkel ezelőtt magunk is ebbeli 
aggodalmunknak adtunk kifejezést, de ma 
erről már nem lehet szó és azóta a körülmé
nyek alapos változáson mentek keresztül.

Klöször is kijelentjük, hogy a szivarka- 
csempcszet nem lesz a tőzsdék nyitva 
tartása által korlátozva, sőt a csempészek 
kényelmére szolgál, ha a tőzsde vasárnap 
nyitva marad, mert igy vasárnap is be
szerezhetik a gyártmányaik előállításához 
szükséges dohányt. Van t. i. Budapesten 
néhány tőzsde, melyek a szivarcsempé
szekkel összejátszanak, kezükre dolgoznak, 
amennyiben ezeknek a gyártáshoz szük
séges kellékeket, sőt még a burkolatot 
is szállítják. Emiatt tehát nem kell félnie 
a dohányjövedéknek, már csak azért sem, 
miután a szivarka hamisítványok vétele 
a közönség részéről a nap és éj minden 
szakában történik.

De nem egészen alapos abban a rész
ben sem az aggodalom, hogy a fogyasz
tás ezáltal csökkenne, ha a tőzsdék v a 
sárnap zárva lennének. Hisz Ausztriában, 
hol az üzlethelyiség zárása követelve lesz,

éppen ellenkező eset áll fenn. A  tény
állást még a szivarautomaták bevezetése 
előtt konstatálták.

Végre is nem ezekről a dolgokról van 
most szó. A  magy. kir. pénzügyminiszté
rium úgy vélekedik, hogy a vasárnapi 
szünet törvénye nem birhat kötelező erő
vel a dohányjövedekre nézve. A  magy. 
kir. pénzügyminisztérium, mint a dohány- 
jövedek tulajdonosa, annak részére külön 
törvényeket alkot, utjából félrelökve azt, 
mi véleménye szerint a dohányjövedékre 
ártalmas. Teszi ezt akkor is, ha ezáltal 
egy szentesített államtörvényt megsért. 
Mi tudjuk, hogy eleget tanácskoztak már 
e pontról. Illetékes helyen általános a 
vélemény, hogy a vasárnapi dohány- és 
szivar-eladást az állam érdeke kívánja, 
tehát emiatt van az megengedve. Enge- 
delmet, de kételkedni merészelünk ezen 
állítás igazságában. Sok, nagyon sok dolog 
létezik, amit megtenni az állam érdeke 
kivánmí, de aminek mégsem szabad meg
törtennie, mert egy ország törvénye tiltja 
azt. Hisz a dohányjövedék épp oly joggal 
kívánhatná, hogy gyáraikban vasárnap is 
dolgozzanak. Mért nem teszi azt? Köny- 
nyen kaphatná meg erre a választ.

Mondjuk ki egész érthetően, hogy a 
dohányárusok hivatása nagyon is függő 
helyzete, bizonytalan keresete és a téves 
nézet, mintha a dohányárus segélyezve 
lenne, mindez oda hat, hogy olyannak 
lesz tekintve, mint aki a törvény jótéte
ményére nem tarthat igényt. Másképén 
nem ítélhetjük meg ezt, tekintettel arra, 
hogy az ily óriási szigorral foganatosított 
törvényhez, mint a vasárnapi szünet tör- 

j vényé, ép azoknak nincs közös részük 
benne, akiknek leginkább kellene. Még 

I azt a körülményt sem foghatjuk fel, hogy 
j az a miniszter, akinek ogyes-egyedül jogos 
j  köze van a vasárnapi szünethez, ép csak 
| a tőzsdékkel nem törődik. Úgy hisszük, 

hogy a törvénynek minden állampolgár 
egyforma, nem különböztet meg egyet 
sem és mindegyiknek a fennálló törvény
hez kell simulnia. A  kereskedelemügyi 
miniszter urnák semmi körülmények kö
zött sem szabad kivételt megengednie, 
még akkor sem, ha veszély forogna fenn, 
hogy az hátrányára lenne az állampénz
tárnak. Kételkedünk abban, hogy a do
hányjövedéknek oly kivételes jogosultsága 
van, mely teljesen kizárja a miniszter 
közbeszólását; ha mégis úgy lenne, akkor 
az országháznak kellene közbevetnie ma
gát. Minden elfogulatlanul gondolkodó 
embernek be kell látni, hogy azon fölé 
helyezkedni semminek sem lehet, de nem 
is szabad.

Ebben az értelemben a tözsdések va
sárnapi szünetének óhajtása már rég be

fejezett ténynyé vált volna, ha maguk az 
árusok minden törvényes eszköz segélybe 
vételével igyekeztek volna azt elérni. Az 
igazán gyermekes, nevetséges kérvény 
benyújtást, amit megtenni nehány dohány
árus jónak látott, nem lehet komolyan 
venni, aminthogy nem is vették komolyan.

Változtatások a magy. kir 
dohányjövedéknél.

A m. kir. dohányjövedék igazgatója, dr. Perié
be rg miniszteri tanácsos a magy. kir. lottóigaz
gatósághoz lett kinevezve igazgatónak. Melyét 
a pénzügyminisztérium volt számtanácsosa, 
Madarassy Gábor foglalja el, ki O Felségétől 
egyúttal a miniszteri tanácsos czimet is elnyerte.

Körülbelül hat év telhetett le azóta, hogy az 
egykori adóintéző dr. Perleberg magas állásába 
lépett, változatlanul működve ott ezideig. Merész 
tett volt ez a mostani lottóigazgatótól, egy oly 
hivatalba, mely nemcsak szakképzettséget, de 
nagy körültekintést és kiváló éleslátást igényel.

I E gy ily páratlanul nagy felelősséggel járó állást 
átvenni, nem volt csekélység. Mert nyíltan be
valljuk, a magy kir. dohányjövedék igazgatójának 
— aki alatt egy hatalmas sereg hivatalnok áll 
s melyeknek hivatala egytöl-egyig bizalmi állá
sok — óriási erejű vállai kell, hogy legyenek, 
hogy az ő nevében cselekedett dolgok mind 
ráférnek. Aztán meg merész tett volt az előbbi 
igazgató, Gránzenstein államtitkár örökébe lépni, 
lévén nevezett egy oly rendkívüli tehetséggel 
felruházott hivatalnok, hogy mindazt, amihez 
kezd, alaposan ismeri. Gránzenstein államtitkár 
ott tökéletes pozitivitással, a neki megfelelő 
helyen állt, meri akaraterő és szorgalommal 
birt és mert majdnem csodálatraméltó tudás- 
vágygyal sohasem volt büszke oly dolgokról 
felvilágosítást kérni, amit azelőtt nem ismert. 
Természetes, hogy mindez javára vált hivatalá
nak, valamint, hogy mostani magas állásának 
is javára válik. A dohányjövedéknek oly veze
tőre van szüksége, akinek a legparányibb dol
gokra is kiterjed figyelme, oly dolgokra, melyek 
sohasem olvashatók ki az aktakönyvekből. Mind
ezt nagyon is jól tudta az akkori igazgató s 
igy hatalmas teremtő ereje által a dohányjöve
dék aránylag nagyon rövid idő alatt felvirág
zott. Amikor dr. Perleberg lett a dohányjöve
dék igazgatójává kinevezve, a nehézségekre mu
tattunk az előbbi iga/gató pótolhatását illetőleg. 
Es tényleg, daczára elismerésre méltó nagy 
szorgalmának, dac/.ára mindenkori kötelesség
tudásának és széleskörű műveltségének, mégsem 
sikerült neki nagy eredményeket elérni. Igaz, 
hogy dr. Perlebergnek köszönhetünk sok oly 
dolgot, mely a technikai tökéletesbitést s gyárt- 
mánynemiiek előrehaladását illeti, de nem lehet 
a szemrehányást elhagyni, hogy sok oly dologért 
nem érdeklődött, amelyért pedig kellett volna 
érdeklődnie.
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Már most nem változtat semmit a dolog 
lényegén, hogy az üzem ketté osztása vagy 
egyének voltak okozói, hogy nem volt minden 
rendjén. Hisz akárhogy vesszük a dolgot, a 
felelősség mindenképpen az ő vállain nyugodott.

És most azon személyiség felé fordulunk, aki 
ezentúl hivatva lesz a dohányjövedék sorsát 
vezetni.

Madarassy Gábor miniszteri tanácsos fiatal 
erő akitől sokat lehet követelni és elvárni. A 
hivatal, melyet ezideig viselt, elegendően elő
készítette jelenlegi állására, alkalma lévén ott 
megismerni az együttes üzemet. Az uj igaz
gatótól nem lehet elvitatni, hogy képességgel, 
tehetséggel, nagy műveltséggel és vasakarattal 
bir s igy elvárhatjuk előre is, hogy kedvező 
eredményeket fog elérni. Elég alkalmunk volt 
nézetét a dohányjövedéket illetőleg megismerni. 
Nagyon helyesen úgy gondolkozik, hogy a 
dohányjövedék nem annyira adófizetésnek, mint 
inkább egy óriási iparvállalkozásnak kell tartani. 
Ily körülmények között a pénzügyminiszter 
választását, aki az uj igazgató kinevezését 
O Felsége elé terjesztette, szerencsésnek lehet 
nevezni.

De mindenképpen be kell várni, micsoda 
feladatot akar az uj igazgató először is keresz
tül vinni. Ha egyrészről nagy várakozásokat 
csatolnak személyéhez, másrészt nem lehet ta
gadni, hogy összehasonlithatlanul nehezebb 
Madarassy urnák jelenlegi hivatalát vezetni, 
mint bármikor azelőtt. Bizonyos események 
miatt, amit az újságok nyilvánítottak, melyeken 
elsiklunk, daczára annak, hogy alapjuk igaz, az 
igazgató urra a megboldgult Herkules munkája 
várna; ez a munka tisztításból áll. Megengedik, 
hogy ez nem csekélység. De még sok egyéb 
jóval nehezebb dolgok várakoznak az uj veze
tőre. A  dohányjövedék bevételéről szóló számok 
kedvező eredményt mutatnak fel, annak ellenére, 
hogy a dohány és szivarok vétele feltűnően 
csökken. Itt valahol egy kis hiba rejtőzik, mert 
nem elegendő, ha a főösszeg kielégítően nagy. 
A z  áruk' kiadása, a készlet mennyisége is sok 
kívánni valót hagy hátra, valamint sürgős beve
zetése újabb szivarnemüeknek s hogy főkép e 
szivarok különítve legyenek.

Sok mindenféle létezik még, amit a dohány
jövedék argumentumjaihoz kellene számítani; 
oly állapotok ezek, melyek alkalmasak a dohány
jövedéknek tetemesebb karokat okozni. Hóna
pokkal ezelőtt rendelet utján a forgalomból 
bevonták a régi Havanna szivarokat, hogy úja
kat vezessenek be. De csak papiroson történt 
ez. Tényleg még mindig a régi szivarokat adják 
el, az újabbakat még eddig egy ember sem 
látta. Azt hiszik, hogy az alkalmas arra, hogy 
a dohányjövedék emelkedjék? Mi nem igen 
tudjuk hinni.

Madarassy Gábor miniszteri tanácsos ur ren
geteg munkaterhét fog találni. Hogy sikerülni 
fog neki ezt elintézni s hogy megtaláltuk benne 
azt a férfit, kinek mindenre, arai a jövedékre 
vonatkozik, érzéke és szeme van ? Ezt remélni 
akarjuk! Es e reményben üdvözöljük az uj 
igazgatót nehéz és felelősségteljes állásához, 
erőt kívánva neki a felvett teher elviseléséhez.
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Hirdetmény.
A  komáromi dohány-nagyáruda és az ezzel 

összekapcsolt dohány és szivar különlegességi 
áruda újbóli betöltése iránt, a komáromi m. 
kir. péüzügyigazgalóságnál 1901. évi január hó 
3-án délelőtt 10 órakor, Írásbeli zárt ajánlatok 
alapján, versenytárgyalás fog tartatni.

A  komáromi dohány-nagyáruda 1899. évi 
forgalma 416820 korona, a dohánykisáruda for

galma 30140 korona, a dohány és szivar külön
legességi áruda ugyanazon évi forgalma pedig 
96334 koronát tett.

A  versenytárgyalás, feltételei és az Írásbeli 
ajánlat mintája, valamennyi m. kir. pénzügy- 
igazgatóság, a komáromi és tatai m. kir. adó
hivatalok, a komáromi m. kir. sóhivatal, a ko
máromi m. kir. pénzügyőri biztosság, a komá
romi, tatai, ó-gyallai és ácsi m kir. pénzügyőri 
szakaszok, Tata- és Tó város községek elöljáró
ságainál megtekinthetők.

A z ajánlatok kellően felszerelve és 2500 ko
rona bánatpénz letétét igazoló adóhivatali nyug
tával ellátva, 1901. évi január hó 3-án délelőtt 
10 óráig, a komáromi m. kir. pénzügyigazgató
ság főnöke, vagy helyettessénél nyújtandók be.

Komárom, 1900. évi november hó 26-án.

A komáromi m kir. pónzügyiflazgatóság.

41054/900.

Versenytárgyalás.
A  trencséni kir. pénzügyjgazgatóság részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy a vágbeszterczei 
dohánynagyárudának nyilvános árlejtés utján 
leendő betöltése végett 1900. évi deczember 
hó 21-én d. e. 9 órakor a pénzügyigazgatóság 
hivatalos helyiségében (Marsovszky-ut) verseny- 
tárgyalás fog megtartatni.

A z árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által 
a dohány eladás után igénybe veendő ellátási 
dij fogja képezni, mindazonáltal a királyi kincs
tár fentartja magának azon jogot, hogy a ver
senyzők között szabadon választhasson, miokból 
valamely versenyző semmi esetben sem támaszt
hat igényt a betöltendő nagy-árudáaak adomá
nyozására csupán azon okból, mert esetleg a 
legcsekélyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

A  dohanynagyáruda, melynek előbbi vállal
kozója 2% azaz kettő százaléknyi tőzsdijban 
részesittetett a dohányanyagot a 168 kilomé
ternyi távolságra fekvő pozsonyi kir. dohány
gyárból, a bélyeg- és váltóürlap szükségletet 
pedig a nagybittsei m. kir. adóhivatalnál szerzi 
be és a dohányanyag beszerzése tekintetéből 
53 dohánykisárus van hozzá utalva.

A  dohánynagyáruda 1899. évi forgalma 41653 
kor. 64 fillért tett, melyből saját kisárudabeli 
elárusitására 6008 kor. 96 fill., a hozzáutalt 
kisárusokra 35577 kor. 09 fill., mérsékelt áru 
dohány és burnót eladására 67 kor. 58 fill. esik, 
továbbá bélyeg jegyeket és váltóürlapokat 6500 
korona értékben árusított el, megjegyeztetvén, 
hogy a bélyeg- és váltóürlapok eladása 1'/,% 
ellátási jutalék mellett adományoztatik.

A  pályázók figyelmeztetnek, hogy a dohány
árusok kötelesek a dohánygyártmány ládákat 
a m. kir. dohányáruda raktárból, illetve a fő- 
vagy alárusoktól a megállapított érték lefizetése 
mellett tulajdonukba átvenni.

Vállalkozó köteles leend a nagyárudára nézve 
8 napi szükségletnek megfelelő 912 kor. azaz 
kilenczszáztizenkettő korona tartalék készletet 
folyton érintetlen teljességben tartani, azonfelül 
magát még a kisárudája, valamint a hozzáutalt 
kisárusok ellátására kivántató szükséglettel el
látni, továbbá a dohánynagy- és azzal egybe
kötött kisárudát Vág-Besztercze község legélén
kebb forgalmi helyén egy teljesen száraz és | 
csinos bolti hlyiségben, elkülönítve minden más I 
üzlettől és személyesen kezelni, valamint a do- í 
hánygyártmányok eladására vonatkozó szabá
lyok 44. §. értelmében megjelölt 4 rendbeli 
könyvet pontosan vezetni.

A  kincstár az átadott? d'jhánynágyárudával 
bizonyos összegben meghatározott jövedelmet 
nem biztosit és ez okból sem az eladási dij feleme
lése iránti későbbi kérvények tekintetbe nem vehe
tők, sem kárpótlási igények nem támaszthatók.

Pályázók kötelesek a dohánynagyárudáranézve 
bánatpénzül 400 kor. azaz négyszáz korona 
összeget vagy készpénzben, vagy a budapesti 
tőzsdén jegyzett állampapírokban, vagy a sza
bályok értelmében elfogadható más értékpapí
rokban 1 korona bélyeggel ellátott és sajátke
zű ig  aláirt lepecsétel ajánlatához csatolni és 
az ajánlatot az alábbi minta szerint szerkesztve 
s nagykorúságot, polgári állást és erkölcsi ki
fogástalanságot igazoló hatósági bizonyítványok
kal elhatva legkésőbb f. évi deczember hó 20-án 
délutáni 5 óráig ezen kir. pénzügyigazgatóság 
főnökénél benyújtani.

Az olyan ajánlatok, melyek az említett kellé
kekkel el nem látvák, vagy más pályázó aján
latára hivatkoznak, valamint olyanok is, melyek 
határozatlanul szerkesztvék, ugyszinte elkésve 
beadott, vagy távirati beadványok figyelembe 
nem vétetnek.

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik törvényszerint terhes szerződések kötésére 
nem képesek, továbbá, kik valamely bűntett, 
csempészet, vagy másnemű jövedéki kihágás 
miatt jogerősen elítéltetett, vagy azok vadja 
alól csak a bizonyítékok elégtelensége miatt 
mentettek fel, továbbá kizarvák az államegyed- 
árusági tárgyak volt eladói, ha ilyen üzlettől 
egy ízben már elmozdíttaUak.

A  vállaikozó köteles a dohanynagyárudát 
1901. évi márczius hó 1-én átvenni, elleneset
ben ha t. i. az árudát a íennt kitűzött határ
időre el nem foglalná, vagy ajánlatától önként 
visszalépne, a bánatpénzét elveszti és a dohány- 
nagyáruda betöltése végett újabb pályázat (og 
hirdettetni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlatai 
tekintefbe nem vétetne!:, a versenytárgyalás 
után visszafognak adatni, az elfogadott vállal
kozó bánatpénze azonban a rendes anyagkész
let beszerzéséig visszatartatik.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes felté
telek és az azzal egybekötött kötelezettségek 
ezen pénzügyigazgatóságnál, úgy minden pénz
ügyőri biztosságnál megtekinthetők.

Ajánlati minta.
En alulirt késznek nyilatkozom a vágbeszter

czei dohánynagyárudát az erre különösen a 
dohányanyag készletre nézve fenálló szabályok
pontos megtartása mellett _______°/o» szóval
____ _ századrész tőzsdij mellett elvállalni és
feltétlenül alávetem magam a pályázati hirdet
ményben foglalt határozatoknak.

A  hirdetményben megjelölt okmányok és 
bánatpénz idecsatoltatik.

Kelt _____  1900. és .......... hó. N. N. A
lepecsételt ajánlat külsejére Írandó:

Ajánlat.
A  vágbeszterczei dohánynagyáruda elnyerése 

végett.

Trencsén, 1900. évi deczember hó 1-én

M. kir. pónzűgyigazgatóság.

Segédszerkesztő : Heltal Nándor.

Elad (8. és kir. iiab. eredeti selmeczl pipa-, tajtékpipa é» 
plpasiár-gyár fírerö-berendeléssel.

TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm e e z  mellet!

A lapItiH lott 1838-ban

Ajánlja a legjobb hírnévnek Örvendő 
és kitűnő minőségre nézve páratlan 
valódi selmerzi agyagpipáit tajték- 
pipáit, pipaszárait és szivarszipkáil, 
minden kivitelben, a legolcsóbb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérinentes visszaküldés esetén kívánatra 
bérmentve küldelnok.

Kflijcdüli jó  hirneoes gijártmani]



UcutNclier Xheil

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H  I I . T .  Die Sonntagsruhe dér Trafikanten. —  VerSnderungen bei dér kön. ung. Tabak-Regie. Fehlonde Waaren. Brielkasten dér Administration

Die Sonntagsruhe dér Trafikanten.
Einige Budapester Tabak-Trafikanten 

habén es für gut befunden, im Namen 
sámmtlicher Trafikanten bei dem kön. 
ung. Finanz-Ministerium um die Bewil- 
ligiing an Sonntagen ihre Geschaftslokale 
zu schliessen, einzuschreiten. Selbst- 
verstfindlich ist dieses Gesuch abgewiesen 
worden.

Mán sollte es kaum für möglich hal
tén, dass es Leute gibt, die so naiv 
denken, dass sie glauben dasjenige zu 
erreichen und zwar durch das Hinreichen 
eines Gesuches zu erreichen, was vor 
ihnen bereits die Fachpresse, die Tages- 
presse, ja sogar Trafikanten-Kongresse 
etc. gethan habén. Ausserdem muss 
doch das Gesuch von einigen Trafikanten 
im Finanz-Ministerium als ein Privat- 
Gesuch behandelt und erledigt werden, 
ein Umstand, dér schon an und für sich 
eine günstige Erledigung desselben aus- 
schliesst. Doch ist es ja keineswegs 
unsere Aufgabe, uns mit den Einreichern 
dieses Gesuches zu befassen, welche 
abermals daraus die Lehre ziehen kön- 
nen, dass die Kleintraíikanten nur dann 
für sich etwas erzielen können, wenn 
sie in allén Fragen gemeinschaftlich vor- 
gehen.

Die Antwort, welche das Finanz- 
Ministerium auf das Gesuch ertheilte, 
war dieselbe, wie stets, wenn die P'rage 
dér Sonntagsruhe berührt wurde. Die 
Tabak-Regie würde einen sehr grossen 
Schaden erleiden, wenn die Trafikén an 
Sonntagen gesperrt würden, die Konsu- 
menten würden in den Kaffeehausern 
ihren Bedarf decken, dér Zigarretten- 
schmuggel würde dadurch geíürdert wer
den, so hiess es in dem Bescheide, den 
die Einreicher erhielten. Eine gewisse 
Berechtigung ist diesen Einwanden nicht 
abzusprechen und wir gestehen offen, 
dass wir selbst es waren, welche diesen 
Befürchtungen vor Jahren bereits Aus- 
druck verliehen hatten; alléin, nicht da
rum handelt es sich heute, auch habén 
sich seither die Verháltnisse gründlich 
geiindert.

Vorerst wollen wir betonén, dass dem 
Zigarrettenschmuggel durchaus kein Ein- 
halt geschieht, wenn auch die Trafikén 
an Sonntagen offen sind, ja das Offen- 
halten dér Trafikén geschieht sogar zűr 
Be<|uemlichkeit dér Zigarretten chmugg- 
ler, die an Sonntagen all das, was sie 
zűr Fabrikation dér Zigarretten brauchen, 
auch kaufen können. Es gibt namlich in 
Budapest einige Trafikén, welche den 
Zigarrettenschmuggel direkt in die Hánde 
arbeiten, indem sie alias, was zűr Fabri
kation gebraucht wird, ja sogar die 
Emballage, den Schmugglern liefern. Das 
alsó ist es nicht, wovon die Tabak-Regie 
Angst zu habén braucht, zumal dér Ein- 
kauf gefalschter Zigarretten von Seite 
des Publikums zu allén Tag- und Nacht- 
zeiten geschieht

Aber auch die Befürchtung, dass hie-

durch dér Konsum geringer werden wird, 
wenn die Trafikén an Sonntagen ge- 
schlossen sind, trifift nicht ganz zu, nach- 
dem in Oesterreich, wo die Schliessung 
dér Geschaftslokale gefordert wird, das 
gerade Gegentheil dér Fali ist. Noch 
vor Aufstellung dér Zigarren-Automaten 
wurde diese Thatsache konstatirt.

W ie gesagt, um allé diese Dinge 
handelt es sich heute nicht. Das kön. 
ung. Finanz-Ministerium ist dermalen dér 
Ansicht, dass das Gesetz dér Sonntags- 
j uhe keine bindende Kraft für die Tabak- 
Regie habén kann. Das k. ung. Finanz- 
Ministerium, als Besitzer des Tabak- 
Monopols, schafft für dasselbe separate 
Gesetze und ráumt sich das Privilégium 
ein, all das, was seiner Ansicht nach 
dem Tabak-Monopole schaden könnte, 
aus dem W ege zu schafTen, selbst dann, 
wenn es dadurch ein sanktionirtes Land s- 
gesetz verletzt. Mán hat über diesen 
Punkt schon genügend berathen, wir 
wissen es. Mán ist an massgebender 
Stelle dér Ansicht, dass dér Verkauf 
von Tabak und Zigarren an Sonntagen 
im Interessé des Staates gelegen, daher 
erlaubt ist. Mit Verlaub, wir wagen es 
diese Ansicht zu bezweifeln. Es gibt 
sehr viele Dinge, die im Interessé des 
Staates gelegen sind und die gleichwohl 
nicht geschehen dürfen, weil sie ein 
Landesgesetz verbietet. Mit demselben 
Rechte könnte ja die Tabak-Regie es 
verlangen, dass an Sonntagen in den 
F'abriken gearbeitet wer<len soll. Warum 
thut sie es nicht? Die Antwort hierauf 
dürfte nicht schwer fallen.

Ságén wir es deutlich heraus, dér 
Beruf des Trafikanten und sein ab- 
hangiges Verhiiltniss, die Unsicherheit 
seines Erwerbes, die falsche Ansicht, als 
ob dér Trafikant ein Unterstützter wiire, 
das alles bewirkt es, dass er als Jemand 
betrachtet wird, den die Wohlthaten des 
Gesetzes auch abgesprochen werden 
können. Denn wir können es nicht anders 
nennen angesichts dessen, dass ein mit 
solch riesiger Strenge angewendetes 
Gesetz, wie es dasjenige dér Sonntags
ruhe ist, gerade Diejenigen, welche sie 
am ineisten bedürften, nichts angehen 
soll. Was wir ferner nicht begreifen 
können, ist dér Umstand, wonach jener 
Ressort-Minister. den die Sonntagsruhe 
einzig und alléin angeht, sich um die 
Sonntagsruhe dér Trafikanten nicht küm- 
mert. W ir denken, dass vor dem Gesetze 
allé Staatsbürger gleich sind und dass 
Jeder sich den bestehenden Gesetzen zu 
fügén hat. Dér 1 lerr Handelsminister 
dürfte eine Ausnahme unter gar keinen 
Umstánden zulassen und selbst auf die 
Gefahr Ilin, dass dér Staatskassa da
durch ein Nachtheil erwachst, müsste er 
rücksichtslos seines Amtes walten. Wir 
bezweifeln es, dass dér Tabak-Regie 
solche Rechte eingeraumt sind, welche 
ein Einschreiten des Handelsministers 
ausschliessen und wenn dies gleichwohl 
dér Fali ist, müsste eventuell dér Reichs-

tag selbst Remedur schaffen. Jede* un- 
befangen denkende Mensch muss zu
geben, dass das Gesetz suverain ist und 
dass sich tüber das Gesetz gar [nichts 
stellen kann, noch darf.

Lángst ware in diesem Sinne dér 
Wunsch nach Einführung dér Sonntags
ruhe zűr Thatsache geworden, wenn 
die Verschleisser selber, jedes gesetz- 
liche Mittel zu Hilfe nehmend, darum 
eingeschritten waren. Das wahrhaft kin- 
dische, líicherliche Beginnen einiger Tra
fikanten um die Sonntagsruhe einzuschrei
ten, ist daher nicht ernst zu nehmen, 
wie es denn auch nicht ernst genommen 
worden ist.

Veránderungen bei dér kön. ung. 
Tabak-Regie.

Dér Direktor dér kön. ung. Tabak-Regie, 
Ministerialrath Dr. Terleberg, wurde zum Direk
tor dér kön. ung. Dotto-Direktion ernannt 
An dessen Stelle tritt dér bisherige Sektions- 
rath im Finanz-Ministerium Gábriel Madarassy, 
dem gleichzeitig dér Titel eines Ministerial- 
rathcs von Sr. Majestat verliehen wurde.

Ungefáhr sechs Jahre sind es, seitdem dér 
ehemalige Steuer-Inspektor Dr. l ’erleberg den 
hohen Posten antrat, den er bis jetzt inne 
hatte. Ks war ein kühnes Wagniss von dem 
nunmehrigen Lotto-Direktor, ein Arat anzutre- 
ten, welches nicht nur I'achkenntnisse, sondern 
auch grosse Umsicht und einen ausserordcnt- 
lichen Scharfblick erheischt. Ks war keine 
Kleinigkeit ein Amt zu übernehmen, dessen 
Verantwortlichkeit so gross ist, wie kein Zwei- 
tes ; denn sagen wir es nur ofíen heraus, dass 
dér Direktor dér kön. ung. Tabak-Regie, dem 
ein riesiges Heer von Beamten untersteht, 
dérén Aerater sammt und sonders Vertrauens- 
stellungen sind, riesig starke Schultern habén 
muss, um die Summen all jener llandlungen 
darauf zu laden, die in seinem Namen ge
schehen. Zudem war es aber auch ein kühnes 
Wagniss, das Krbe des früheren Direktois und 
jetzigen Staatssekretárs Gránzenstein anzutreten, 
eines Beamten, dér das ausserordentliche Talent 
besitzt, all das, was ei heginnt, auch gründlich 
zu kennen. Staatssekretár Gránzenstein war 
dórt vollstandig auí seinem Platze, weil Knergie 
und Wille, sowie dér Kifér vorhanden waren 
und weil er mit einer geradezu bewunderungs- 
würdigen Kernlust niemals zu stolz war, sich 
über Dinge auíkláren zu lassen, die er bisher 
nicht kannte. Selbstverstándlich kam das alles 
dem Amte, dem er vorstand, zu Gute, wie es 
auch heute dem hohen Amte zu Gute kommt, 
das er bekleidet. Das Tabak-Monpol bedarf 
eines I.eiters, dér sich um die geringfiigigsten 
Dinge kümmeit, um Dinge, die mán niemals 
aus den Aktenstücken herauslesen kann, das 
wusste dér damalige Direktor nur* zu gut und 
da scin Schaffensdrang ein gewaltiger war, so 
brachte er das Tabak Monopol in verhaltniss- 
massig kurzer Zeit zűr Blüthe. Als Dr. Perle- 
berg zum Direktor dér kön. ung. Tabak-Regie 
vor sechs Jahren ernannt wurde, da hatten wir 
auí die Schwierigkeiten hingewiesen, den schci- 
dendcn Direktor zu ersetzen. Und in dci That,
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trotz seines anerkennend grossen Fleisses, trotz 
scines Pfiichteifers und seiner hohen Bildung 
gelang es ihm nicht grosse Erfolge zu erreichen. 
W ohl ist Ilerrn Dr. Perleberg so Manclies zu 
danken, was die technisclie Vervollkommnung, 
den Fortschritt im P'abrikationswesen betrifft, 
doch kann ihm dér Vorwurf nicht erspart wer
den, dass er sich für Vieles nicht interessirte, 
íur was er sich hiitte interessiren müssen. Und 
ob jetzt die Zweitheilig im Betriebs oder ob 
Personen daran Schuld vvaren, dass nicht alles 
nach dem Schnürchen ging, so andert dies 
nichts an dér Sache, d *nn wie gesagt, die Ver- 
antwortung lag auf seinen Schultern.

Und nun wollen wir uns derjenigen Persön- 
lichkeit zuwendon, die fortan berufen ist, die 
Geschicke des Tabak-Monopols zu leiten.

Ministerialrath Gábor Madarassy ist eine 
junge Kraft, von dér sehr viel erwartet werden 
kann und muss. Das Amt, das er bisher beklei- 
dete, hat ihn zu seiner jetzigen Stellung ge- 
niigend vorbereitet, da er dórt Gelegenheit 
fand, das Gesammtgetriebe kennen zu lemen. 
Dem neuen Direktor sind Fáhigkeiten, Talent, 
Bildung und eine eiserne Energie nicht abzu- 
sprechen, daher seiner Thátigkeit ein giinstiges 
Prognostikum gestellt werden kann. Auch 
hatten wir genügend Gelegenheit seine Den- 
kungsweise über das Tabak-Monopol kennen zu 
lemen, die in sehr richtiger W eise das M o
nopol weniger als eine Steuergattung, vielmehr 
als ein industrielles Riesenunternehmen auf- 
fasst. Unter solchen Auspizien müsste die Wahl 
des Finanzminitsers, dér die Ernennung des 
neuen Direktors Sr. Majestát in Vorschlag 
gebracht hatte, als eine glückliche bezeiclinet 
werden.

Gleichwohl muss abgewartet werden, welches 
Aroeitspensum dér neue Direktor zu vollbrin- 
gen gedenkt. Hangén grosse Erwartungen an 
seine Person, so kann anderseits nicht geleug- 
net werden, dass das Amt, welches Ilerr 
Madarassy jetzt bekleidet. ungleich schwerer zu 
leiten ist, als es jemals dér Fali war. Gewisse

Vorgánge, von denen die Zeitungen kürzlich 
meldeten, übergehen wir, trotzdem. wenn 
dieselben auf Wahrheit beruhten, dem Ilerrn 
Direktor die Arbeit seeligen Herkules zufallen 
müsste, die im Reinigen besteht. Mán wird 
zugeben, dass dies keine Kleinigkeit ist. Aber 
andere, noch viel sehwierigere Arbeiten harren 
des neuen Leiters. Die Zillern dér liánnahmen 
aus dem Tabak-Monopole laulen befriedigend, 
trotzdem dér Absatz von Tabak und Zigarren 
auffallend abnimmt. Da muss irgengwo ein 
Fehlerchen stecken, denn es ganiigt nicht, 

í  wenn blos die Iiauptsumme genügend gross 
ist. D ie Ausgabe dér Waaren, das Vorhanden- 
sein von Vorráthen lásst ebenfalls viel zu 

| wünschen übrig, wie auch die dringende Ein- 
fiihrung neuer Sortén, namentlich bei den Z i
garren gefordert werden muss.

Dermalen befindet sich Manclies und Vieles, 
was zu den Agenden dér Tabak-Direktion 
záhlen müsste, in einem Zustande, dér geeignet 
ist, dem Monopolé selbst namhaíten Schaden 
zuzu fügén.

Vor Monaten bereits wurden mittelst Ver- 
ordnung die altén Sortén 1 lavanna-Zigarren 
aus dem Verkehr gezogen und neue Sortén 
eingefiihrt, doch nur auf dem Papiere. That- 
sáchlich werden die altén Sortén noch inrnnr 
verkauft und die neuen hat bisher kein Menscli 
gesehen. Glaubt maiin wEklich, dass ein sol- 
chec Verfahren geeignet ist, das Tabak-Monopol 
zu heben? W ir glauben schwerlich !

Ile rr Ministerialrath Gábor Madarassy fiadét 
eine grosse. ungeheuere Arbeitslast vor. Ob 
es ihm gelingen wird, sich ihrer zu entledigen, 
ob er dér Maiin Ist, dér fúr Alles, was das 
Monopol betrifft, Sinn und Auge hat? W ir 
wollen es hoffen ! Und in dieser Hoffnung 
begrüssen wir den neuen Direktor zu dieser 
seiner schweren verantwortungsreichen Stelle 
und wünschen ihm Kraft, die East, die er sich 
auferlegt, zu tragen.

Fehlende Waaren.
Von vielen Seiten, namentlich aus dér Pro- 

vinz kommen uns Klagen zu, dass aus den 
sonst gut verschlossenen und plombirten Zigar- 
renkisten grössere u. kleinere Quantitáten fehlen.

Vor Jaliren bereits war diese Kalamitát eine 
allgemeine. Kaum konnte mán eine K iste fiadén, 
dérén Inlialt intakt gewesen wiire. Die über 
unser Einschreiten gepflogenen Recherchen 
hatten ergeben, dass eine Diebsbande existirte, 
welclie auf den Balinim wáhrend des Trans- 
portes die Kisten spoliirten. In Gemeinschaft 
mit den Direktionén dér Bahn, wurds damals 
gégén diese Gauner eingescliritten und die 
Folge davon war, dass die Diebstáhle immer 
seltener wurden, bis sie endlich g.inz aufhörten.

Neuestens beginnt jedoch dieser Raubzug 
abermals grössere Dimensionen anzunehmen. Seit 
neuerer Zeit fehlen sogar aus den Waarenkisten, 
welche den hauptstádtischen Kabriken entstam- 
men, Zigarren, Tabake und Zigarretten. W ir 
sind daher bemüssigt, die betreffenden Organe 
auf dicsen Übelstand aufmerksam zu maciién 
und wurden wir beantragen, dass sofort eine 
strenge Untersuchung in dieser Angelcgenheit 
eingeleitet werde.

Unter allén Umstíinden muss aber gefordert 
werden, dass die Beamten dér Tabak-Magazine 
bei Übernalime dér Waaren die Kisten öffnen 
lassen sollen, damit weder sie, noch die Gross- 
trafikanten einen Schaden erleiden. Verantwo t- 
lich kann und muss schliesslich immer jenes 
Tabak-Magazin ge nacht werden, welches der- 
artig spoliirte Kisten auslolgt.

Briefkasten dér Administration.
Harrn J. W. in Budapest. Ihr Blatt geht pünkt- 

lich zűr Post; wenn Sie dasselbe nicht zűr 
Zeit bekommen, triigt nur die Post die Schuld.

Frau K. in H E rh a lte i; werden Sie .seiner - 
zeit briefiich verstandigen.

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

GENERAL-DEPOT:

GOLDZIEHER GE^A
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trotz seines anerkennend grossen Fleisses, trotz 
seines Pflichteifers und seiner hohen fíildung 
gelang es ihm nicht grosse Erfolge zu erreichen. 
Wohl ist Herrn Dr. Perleberg so Manclies zu 
danken, was die technisclie Vervollkommnung, 
den Fortschritt ira Fabrikationswesen betrifft, 
doch kann ihm dér Vorwurf nicht erspart wer- 
den, dass er sich für Vieles nicht interessirte, 
für was er sich hátte interessiren müssen. Und 
ob jetzt die Zweitheilig im Betriebe oder ob 
Persorten daran Schuld waren, dass nicht alles 
nach dem Schnürchen ging, so ándert dies 
nichts an dér Sache, d *nn wie gesagt, die Ver- 
antwortung lag auf seinen Schultern.

Und nun wollen wir uns derjenigen Persön- 
lichkeit zuwendon, die fortan berufen ist, die 
Geschicke des Tabak-Monopols zu leiten.

Ministerialrath Gábor Madarassy ist eine 
junge Kraft, von dér sehr viel erwartet werden 
kann und muss. Das Amt, das er bisher beklei- 
dete, hat ihn zu seiner jetzigen Stellung ge- 
nügend vorbereitet, da er dórt Gelegenheit 
fand, das Gesammtgetriebe kennen zu lemen. 
Dem neuen Direktor sind Fáhigkeiten, Talent, 
Bildung und eine eiserne Energie nicht abzu- 
sprechen, daher seiner Thátigkeil ein giinstiges 
Prognostikum gestellt werden kann. Auch 
hatten wir genügend Gelegenheit seine Den- 
kungsweise iiber das Tabak-Monopol kennen zu 
lemen, die in sehr richtiger W eise das M o
nopol weniger als eine Steuergattung, vielmehr 
als ein industrielles Riesenunternehmen auf- 
fasst. Unter solchen Auspizien müsste die Wahl 
des Finanzminitsers, dér die Ernennung des 
neuen Direktors Sr. Majestát in Vorschlag 
gebracht hatte, als eine glückliche bezeichnet 
werden.

Gleichwohl muss abgewartet werden, welches 
Aroeitspensum dér neue Direktor zu vollbrin- 
gen gedenkt. Hangén grosse Erwartungen an 
seine Person, so kann anderseits nicht geleug- 
net werden, dass das Amt, welches Herr 
Madarassy jetzt bekleidet, ungleich schwerer zu 
leiten ist, als es jemals dér Fali war. Gewisse
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Vorgánge, von denen die Zeitungén kürzlich 
meldeten, übergelien wir, trotzdem. wenn 
dieselben auf Wahrheit beruhten, dem llerrn 

| Direktor die Arbeit seeligen Herkules zufallcn 
müsste, die im Reinigen besteht. Mán wird 
zugeben, dass dies keine Kleinigkeit ist. Aber 
andere, noch viel sehwierigere Arbeiten harren 
des neuen Leiters. Die Ziflern dér Pánnahmen 
aus dem Tabak-Monopole laulen befriedigend, 
trotzdem dér Absatz von Tabak und Zigarren 
auffallend abnimmt. Da muss irgengwo ein 
Fehlerchen stecken, denn es geniigt nicht, 
wenn blos die llauptsumme genügend gross 
ist. D ie Ausgabe dér Waaren, das Vorhanden- 
sein von Vorráthen lásst ebenfalls viel zu 
wünschen übrig, wie auch die dringende Ein- 
führung neuer Sortén, namentlich bei den Z i
garren gefordert werden muss.

Dermalen befindet sich Manclies und Vieles, 
was zu den Agenden dér Tabak-Direktion 
záhlen müsste, in einera Zustande, dér geeignet 
ist, dem Monopolé selbst namhaíten Schaden 
zuzufügen.

Vor Monaten bereits wurden mittelst Ver- 
ordnung die altén Sortén I l avanna-Zigarren 
aus dem Verkehr gezogen und neue Sortén 
eingeführt, doch nur auf dem Papiere. That- 
sáchlich werden die altén Sortén noch imra ír 
verkauft und die neuen hat bisher kein Menscli 
gesehen. Glaubt maiin wi**klich, dass ein sol- 
cheo Verfahren geeignet ist, das Tabak-Monopol 
zu heben ? W ir glauben schwerlich !

Herr Ministerialrath Gábor Madarassy findet 
eine grosse. ungeheuere Arbeitslast vor. Ob. 
es ihm gelingen wird, sich ihrer zu entledigen, 
ob er dér Mann Ist, dér fúr Alles, was das 
Monopol betrifft, Sinn und Auge hat? W ir 
wollen es hoffen! Und in dicsér Hoffaung 
begrüssen wir den neuen Direktor zu dieser 
seiner schweren verantwortungsreiclien Stelle 
und wünschen ihm Kraft, die East, die er sich 
auíerlegt, zu tragen.

Fehlende Waaren.
Von vielen Seiten, namentlich aus dér Pro- 

vinz kommen uns K lagen zu, dass aus den 
sonst gut verschlossenen und plombirten Zigar- 
renkisten grössere u. kleinere Quantitáten fehlen.

Vor Jahren bereits war diesc Kalamitát eine 
allgemeine. Kaum konnte mán eine Kiste íinden, 
dérén Inhalt intakt gewesen vviire. D ie über 
unser Einsclireiten gepílogenen Recherchen 
hatten ergeben, dass eine Diebsbandc existirte, 
welche auf den Bálim mi wiihrend des Trans- 
portes die Kisten spoliirten. In Gemeinschaft 
mit den Direktionén dér Bahn, wurds damals 
gégén diese Gauner eingeschritten und die 
Folge davon war, dass die Diebstáhle immer 
seltener wurden, bis sic endlich g.inz aufhörten.

Neuestens beginnt jedoch dieser Raubzug 
abermals grössere Dimensionen anzunchraen. Seit 
neuerer Zeit fehlen sogar aus den Waarenkisten, 
welche den hauptstádtischen Fabriken entstam- 
men, Zigarren, Tabake und Zigarretten. W ir 
sind daher bemüssigt, die betreffenden Organe 
auf diesen Übelstand aufmerksam zu maciién 
und wurden wir beantragen, dass sofort ciné 
strenge Untersuchung in dieser Angelegenheit 
eingeleitet werde.

Unter allén Urnstánden muss aber gefordert 
werden, dass die Beamten dér Tabak-Magazine 
bei Übernahme dér Waaren die Kisten öffnen 
lassen sollen, damit weder sie, noch die Gross- 
trafikanten einen Schaden erleiden. Verantwo t- 
lich kann und muss schliesslich immer jenes 
Tabak-Magazin ge nacht werden, welches der- 
artig spoliirte Kisten ausíolgt.

Briefkasten dér Administration.
Herrn J. W. in Budapest. Hír Blatt geht pünkt- 

lich zűr Post; wenn Sie dasselbe nicht zűr 
Zeit bekommen, trágt nur die Post die Schuld.

Frau K. in H E rh alte i; werden Sie seiner- 
zeit brieflich verstándigen.

Hilfsredakteur. Ferdinand Heltal.

„LE GFUFFON“ -  -  -
-  -  -  „LE SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

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

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
B u d a p e s t ,  V., S a s -u t c z a  29. s z á m .

Eckstein Bernét és Fia utóda, Klek blpót Hudupest, Kertósz-utcza .
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