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TA RTALO M - A lefolyt Uzlelév. Vegyesek. Ajánlati hirdetmény.

A lefolyt üzletóv.
Megmagyarázható jelenség, de amely 

egyeseket mégis meglep, a statisztikai 
negyedévi kimutatása a pénzügyminisz
tériumnak a dohány, szivar és szivarka- 
fogyasztásról. Mialatt t. i. a nagy- és 
kistózsdesek sokkalta kevesebb mennyi
ségű eladott árut mutathatnak ki, mint 
a múlt évben, mindazonáltal az összfo- 
gyasztás emelkedik, azaz, hogy a szá
mok mindinkább emelkednek, ahelyett, 
mint ahogy feltételeztük, gyérülnének. 
Úgy mondtuk, hogy e jelenség meg
magyarázható s indokolni is akaijuk a 
mondottat. Először is az általános fogyasz
tásnak számos oly feltételei vannak, me
lyeknek semmi közük sincs a nagy- es 
kistőzsdés eladási dolgaihoz, továbbá a 
dohánytermékek kicserélése az osztrák es 
magyar dohányintézőség között is tekin
tetbe veendő; de más körülmények is 
hozzájárultak, hogy az eladott (nem fo
gyasztott) anyag számait magasbbitsák. 
Ehhez tartozik az is, hogy számos eladási 
helye az országnak magányosoknak lett 
átadva.

Hogy mily rossz és lanyha volt az 
üzletmenet a lefolyt évben, legvilágosab
ban a kistőzsdések eladásánál tűnik ki. 
Alig hisszük, hogy sok tőzsde lenne, 
melyek magasabb bevételt nyertek volna 
el, mint a múlt évben s ha ez mégis 
megtörtént, úgy egy vagy másik tőzsde 
megszűnése, vagy más effele dolog ját
szott mérvadó szerepet az üzletmenetre. 
A pénzügyminisztérium, illetve a m. kir. 
dohányintézőség kimutatása azt is fel
említi, hogy a Havanna szivarok fogyasz
tása élenkebb volt és tetemesebben ina- 
gasbodott, arányitva az előtte való évben 
elért fogyasztáshoz.

Mintha e közlés is az eladási viszo
nyok tévés felfogásán nyugodna. Először 
is úgy látszik, m Vtha teljesen elfelejtettek 
volna, hogy a lefolyt évben majd hogy 
valamennyi 40 év óta bevezetett Havanna 
fajokat kivonták a forgalomból és mé
lyen leszállított áron kiárusították. Ter
mészetes, hogy e szivarok roppant gyor
san el lettek adva, de azok mai napig 
és léteznek s akárhány ládika van közötte, 
mely tán uj évkor mint ajándék szerepel. 
Továbbá az újonnan bevezetett fajok 
tudvalévőén szintén gyorsan adattak [el, 
miután minden egyes árusnak egy kész
letet kellett beszereznie. Egész bizonyos
sággal állíthatjuk, hogy e készlet még 
meglehetős mennyiségben van raktáron.

Nem hisszük, hogy a m. kir. dohány- 
intézőségnek jó  szolgálatot tennénk, ha 
el akarnók hallgatni előtte azt, amit kell, 
hogy tudjon; t. i. azt, miszerint az üzlet

menet a lefolyt evben semmiesetre sem 
volt annyira rózsás, mint ahogy azt a 
számok kimutatják. Annál is inkább szük
ségesnek tartjuk ezt felemlíteni, hogy 
kettőzött erővel legyenek azon, a dohány- 

! termekek fogyasztását oly magaslatra 
emelni, amelyet elérnie kellene. Ami a 
feltevést illeti, hogy Magyarország ebbeli 
fogyasztása még mindig nem erte el a 
kellő magasságot, amelyet elérnie kellene, 
—  ez legkevésbbé sem légből kapott 
állítás. Igen, mi abbahagyjuk azt is, hogy 
összehasonlítást tegyünk Ausztriával, hol 
a dohánytermékek fogyasztása aránylag 

I sokkalta nagyobb, mint nálunk, holott 
természetszerűen megfordított aránynak 
kellene lennie, miután nálunk, a mi orszá
gunk lakosai távolból sem oly takaré
kosak, mint Ausztriában.

Érvül ez ellen azt fogják felhozni, hogy 
dohány-országban élünk, a mi nem áll 
Ausztriára es igy tehát nálunk a dohány
csempészet sokkalta élői/’ - Ithcíseges, 
mint amazoknál. Ezen érvelés részbeni 
helyességét nem akarjuk elvitatni, de mit 
jelentsen ez? Örökke igy folytatódjék ez? 
Nem létezik semmiféle fogás, semmiféle 
rendszabály, hogy a csempészet teljesen 
megszűnjek. Ha ezideig még a lehető 
leghazafiasabban gondolkodó állampol
gárai az országnak a sport egy nemét 
találták abban, hogy szűz dohányt füs
töltek, a s/űz dohányról a szóbeszéd több
nyire az öregeknél történik, kik nem 
tudják elfelejteni, hogy a dohányzónak 
kedvencz dohányát vettek el és a dohány
jövedék bevezetése által, állítólag oly 
sok dohányzót rendszabályoztak. Már pedig 
most a dohányjövedék már majd egy 
félszázadig fennállva egy állami berende
zés lett, mely már majd mindenki előtt, 
mint magától értetődőnek lesz tekintve s 
amelyről egy józan eszű ember sem táp
lál olyanforma véleményt, mint megala- 

, kulásakor. Az öregek, kik sanda szemmel 
nézték az „állami dohányt", már nem 
élnék, a falusi legényember pipája is 
eltűnt s a szivarnak adott helyet es ha 
mostanság a pór lakosság nevezetesen 
dohányban gazdag vidéken szűz dohányt 
s z í , úgy ez csak azt bizonyítja, hogy 
elfelejtik éber szemmel nézni e dolgokat, 
hogy végre rend legyen és megszűnjenek 
ezen esetek, melyek károsan hatnak az 

i állam vagyonára. Ugyanaz áll, mint már 
számtalanszor említettük, a főváros és a 
vidék szivarka csempészetére nézve is. 
Ha e dolgokról mi itt folytonosan emlí
tést teszünk és sok millió szivarkáról 
beszélünk, mely itt a fővárosban arra nem 
hivatott emberektől lesz készítve és for
galomba hozva, úgy véleményünk szerint 
már rég szigorú kutatást kellett volna i

vezetni ezirányban. Ha ez meg nem tör
ténik, úgy föltételezhetjük, hogy a szi
varkával i csempészet megengedett dolog, 
miután úgy vélik, hogy az egesz nagyon 
is jelentéktelen es mert a folyton ma- 
gasbbodó fogyasztással teljesen meg van
nak elégedve, nagyobb fogyasztásra nincs 
szükségük es nem is igenyelnek többet.

Legalább úgy látszik, hogy ez a feltevés, 
akármilyen abszurdnak is tűnik fel. igaz
ságon alapul, annál is inkább, mivel 
tudjuk, hogy a szivarkávali csempészés a 
kompetens hivatalnokok elő)tt nem titok, 
mint ahogy más részről tudjuk azt is, 
hogy a csempészés kiirtása nem ütközne 

I rendkívüli akadályokba.
Az 1901. évi üzletmenet azonban e 

viszonyoknak sok részben ártott s félt), 
hogy a jövendő) evben sem válik lehet- 
segesse a jobb üzletmenet, hacsak egy 
szigorúbb kezeles rendszabályokat illető
leg nem foglal el tért. Oly időkben, mint 
a már lefoiyc év volt, minden eszköz, 
mely alkalmas arra. hogy a fogyasztást 

I emelje, meg kell markolni s a csempészet 
elnyomását elsőnek lehet beosztályözni. 
Optimista felfogások szerint a jövő evben 
jobb üzletmenet várható, mint a már 
lefolyt évben. Ez a felfogás sajnos, semmi 
által sincs indokolva, ámbár szívesen len
nénk ugyanoly nézeten. De minden uj 
mű kezdeténél bátorság és bizalom szük
séges s ep azért mindazok, kik a dohány
eladás tisztét gyakorolják, uj, éltető bá
torsággal lépjenek az uj evbe; hisz a 
bátoré már felében a győzelem. Tisztelt 
olvasóinknak az uj ev kezdetenel igye
kezetéhez szívből kívánjuk a legjobb 
eredményt.

Vegyesek.
Iparengedély a dohánytözsdések részére. Ezen 

évben már másodszor lett a kereskedelemügyi 
minisztérium részéről oly rendelet kiadva, mely 
oda utasítja a kistőzsdéseket. akik dohányzási 
eszközöket adnak el, hogy kötelesek erről ipar- 
engedélyt váltani. Ámbár igazat kell adnunk a 
kereskedelemügyi miniszter felfogásának a keres
kedelmi rendszabályt illetőleg, mindazonáltal, 
mintha itt megfeledkeztek volna arról, hogy a 
dohány-kistőzsdés a pénzügyminiszter részéről 
már egy engedélylyel el van látva, a mely 
egyúttal jogosítja őt, az úgynevezett dohány
zási eszközöket is eladni, melyek czikkéhez 
okvetlen hozzávalók. így például elképzel hetlen,

! hogy valaki egy szivart vagy egy kis csomag 
dohányt, vagy akár egy szivarkat vásárol, anél
kül, hogy gyújtót, szivarkapapirt vagy hüvelyt 
kaphatna. Hogy ezen úgynevezett mellékczik- 
kek tarthatók, az a pénzügyminiszter egy ren
deletéből származik, mely érthetően mondja.
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hogy az a bérletadonak nincs külön alávetve, 
mint ahogy az más áruknál van. Mit tegyen 
tehát a dohánytözsdés ? Kétjen a dohányeszkö
zök miatt egy külön engedélyt, mely kimondja, 
hogy még más ipart is iiz a dohánytőzsdén 
kivül, hogy azután ezért külön adót fizessen, 
miután anélkül is az adóíelügyelöség által e 
czikket mint jövedelmet felszámítják? Vagy  
pedig a törvény ellen cselekedjék, s ne folya
modjon az engedélyért ? Megjegyzendő, hogy 
a tőzsde bérlési összege 2% tesz ki 1" .• helyett 
azon esetben, ha a tözsdés más ipart is iiz 
tőzsdéje mellett, a mi pedig a meglevő dohány
engedély által be lenne bizonyítva. Nagyon jó\ 
tenné a pénzügyminisztérium, ha ezeD ügyet 
rendezve tisztázná, mert máskülönben a számos 
félreértések és kellemetlenségek elkerülhetet
lenné válnak.

A központi dohá n y ra k tá rb ó l. A  dohányraktár 
intézői állása uj egyén által töltetik be cs az 
eddigi hivatalnok, mely ezen állással volt fel
ruházva. —  nyugalomba vonul.

Már hosszabb idő előtt, úgyszintén nem régen, 
nyílt kifejezést adtunk véleményünknek ezen 
állást illetőleg, mely ennek fontosságát hang
súlyozta. Ma újólag ismételnünk kell, hogy ezen 
állás betöltése oly hivatalnok által, aki nem bir 
az Összes állami szolgálathoz való kvalifikációval, 
abszurdumnak nyilvánítható.

E gy ilyen hivatalnak, mint a dehányraktár, 
hol sok millió összegű értékek lesznek kezelve, 
először is egy igazgatóval kellene bírnia, akire 
az ott történt dolgok teljes felelősséggel átruház- 
tatik. Természetes, hogy valamennyi hivatalnok 
és szolga az igazgató fegyelmezése alatt állana. 
H ogy nem mineegy az, ha a dohányraktár első 
hivatalnokát ,,in téző1-nek vagy .,igazgatódnak  
nevezik, ezt mindenki elismeri, ki a hivatal
nokok rangfokozatát ismeri. A  dohányraktár 
intézői állása a helyi viszonyokból eredő és a 
munkateherhez mérten fizetett állás. Külömbség 
a X -ben  levő és teszem a fővárosi dohányintéző 
között csak annyi van, hogy az utóbbi néhány 
száz forint íizetéspótlékot kap. Ez pedig nincs 
igy helyesen, annyival is inkább, mert a tiz- 
szerte nagyobb fővárosi doháeyráktár intéző
jétől nem lehet, de nem is lesz, magasabb 
kvalifikációt kivánni, mint a vidéki városétól.

E  kvalifikációt illetőleg azt akarnók felem
líteni, hogy e hivatal kiadói kezelése egy derék, 
körültekintő és főleg a dohány eladási téren 
tökéletesen járatos hivatalnokot igényel. Ezáltal 
úgy az időnél, mint fáradozásnál, tehát pénz is 
sok m egtakarhatnék, ha egy ily hivatal „igaz- j 
gatója*1 az áruk ki- és bevitelét hivatalából diri
gálná, ahelyett hogy mint jelenleg, erről rende
leteket küldenek, melyeknek gyakorlati kivitele 
sokszor kárt okoz.

Nagyon jól tudjuk, hogy mindaz, amit itt 
felemlítünk hivatott helyen már igen gyakran 
lett mérlegelve s hogy a legutóbbi időkben gon
doltak is arra, ezen „ i g a z g a t ó i "  állást egy  
p é n z ü g y i  t i t k á r r a l  betöltetni; utóbbi ezen 
esetben pénzügyi tanácsossá lett volna előlép
tetve. Nem  ismeretes előttünk, hogy ezen esz
mét teljesen elejtették volna, vagy pedig, hogy 
a dohány raktár intézői állása csupán ezidő- 
szerint ideiglenesen lesz betöltve, azon időig* 
mig a fizetési illeték a büdzsében kitöltve, ezen 
állásban változás lép be.

K orm ány in tézkedés  az ipar érdekében. H ege
dűs Sándor kereskedelmi miniszter már hosz- 
szabb idő óta tanulmányozza a magyar ipar 
felsegélésénck ügyét. [Különösen gondoskodása 
tárgyát képezi a rutén lakta vidék, hova külön 
rendeletet intézett egyes iparágaknak felkarolása 
érdekében. így első sorban az agyagiparra hívta 
fel a figyelmét, melynek erősebb gyakorlása és 
kihasználása érdekében az egész országra kiható 
intézkedéseket szándékozik tenni.

Czélja ezzel az, hogy az ország minden 
agyagiparral nagyobb mértékben foglalkozó 
vidéke az ottani eredeti minták és —  ha alkal
masak —  régi teknikák lehető felhasználásával 
jellegzetes, csak az illető vidék által űzött házi
ipart nyerjen. Ezért Budapesten, egyelőre három 
évi időtartamra, egy központi agyagipari műhelyt 
állít fel, melynek az lesz a rendeltetése, hogy 
központi gipszmintázó és öntő műhelye legyen 
az iparoktatási intézeteknek, azok számára a 
rajz és mintázás tanításához szükséges gipsz
mintákat megmintázza és sokszorosítja, hogy 
igy a főhatósága alatt álló iparoktatási intéze
tek a czélnak mindenben megfelelő gipsz-minta - 
gyűjteményekkel legyenek elláthatók és ezen
kívül itt központban fokozatosan nagyszabású, 
a hazai iparoktatásnak és ipari érdekeknek 
megfelelő központi gyűjtemény is létesíthető 
legyen. A z intézet vezetője Horti Pál, a jeles 
iparművész lesz. Máramarosmegye érdekében 

; ugyanilyen bár kisebb szabású műhelyt állít föl 
Huszton. A  szövőipar érdekében az ezen házi- 

, iparral foglalkozó asszonyok és leányok kikép- 
| zése czéljából szintén központi műhelyt javaso'.

Ezt Máramaros-Szigeten állítják fel egyelőre 
| öt szövőszékre, ugyanannyi szövőnőre és öt 

himzönőre. A faipar érdekében oly tervezetet 
i ád, mely szerint az első évben 200 és igy 

fokozatosan 500 munkást látna el házipari foglal
kozással. Üdvös akcziót indított a miniszter a 
rutén vidék egyéb iparágai érdekében is, vala
mint a székelyföld felsegélésére is.

A z állam i tá v író  és távbeszé lő  köréből. A  
kereskedelmi miniszter Szepes vármegy ében a 

I podolini, ó-lublói posta és távirda, nagy-lipniki 
posta és a szepes-ófalui posta és távirda hiva
taloknál távbeszélő központokat rendeztetett be 
a melyeket a szepesvármegyei törvényhatósági 
hálózatba bevonatott és a nagylipniki posta 
távbeszélő hivatalt egyidejűleg táviratok keze
lésével is megbízta. A  miniszter továbbá Orso- 
ván távbeszélő hálózatot létesített, mely deczem- 
ber 1-én a közhasználatnak átadatott. E  hálózat 
központját az ottani 1. számú posta- és távirda- 
hivatalnál rendeztette be, mely teljes nappali 
távbeszélő szolgálatot tart. A z előfizetési dij 
évi 120 korona. A  miniszter végül ács .  és kir- 
szab. déli vaspálya-társaság Vasvármegyében  
fekvő „Vasvár# és ,,Döm ötöri“  nevű vasúti 
távírdáit állami és magántáviratok kezelésére 
felhatalmazta. Ezen uj hivatalok működésűket 
deczember 1-én kezdették meg.

A fö ldadó rev iz ió ja . A  P. É . irja: Illetékes
helyen a legkomolyabban foglalkoznak már a 
földadó revíziójának ügyével és e nagy fontos
ságú kérdés már közeledik a megvalósuláshoz. 
Lukács László pénzügyminiszter a földadó
kataszter hivatalnokai közül tizenkét szakembert 
fog kiküldeni az országba, kik a több várme- 

I gyéből alakított kerületekben egyenkint fogják 
; elvégezni a minősítő osztályozást, mely alapul 

fog szolgálni a földadó nagyjelentőségű reform
jának keresztülvitelénél. Ez ügyben az egységes 
eljárás megállapítása czéljából már szakértekez
letet is tartottak a pénzügyminisztériumban,

■ melyen a kiküldött hivatalnokok között végleges 
megállapodás jött létre a beszerzendő adatokra 
vonatkozólag s a vizsgálat keresztülvitelére 
nézve. A  kiküldöttek legközelebb megkezdik 
munkájukat.

141.781 sz.
V. 1901.

Ajánlati hirdetmény.
A  budapestvidéki m. kir. pü. igazgatóság ré

széről ezennel közhírré tétetik, hogy felmondás 
folytán üresedésbe jött Monori dohány nagy
áruda kezelésének biztosítása végett Írásbeli 
ajánlatok utján verseny-tárgyalás fog tartatni.

A  monori dohány nagyáruda, melyJyel a do

hány, valamint a bélyeg és váltóürlapok kicsiny- 
beni eladása is össze van kötve és mely 141 
kisárudát lát el készlettel, a dohánygyártmányo
kat a budapesti dohányraktár' ól szerzi be 
készletét.

A  dohányárudanak múlt. 19U0 évi forgalma. 
Egyszáznyolczvannégyezer kettőszázhatvanegy 
korona 33 fillér, a) a saját üzletében kicsinyben 
eladott burnót és dohánygyártmány 30.01 1 kor. 
77 fillér, b) a hozzáutalt kisárusoknak kiszol
gáltatott 154.249 korona 56  fillér ö sszesen : 
184.261 kor. 33 fillért tett ki, mely összeg után 
a volt dohány nagyárus ez ideig 1.47*/» tözs- 

j dijt elvezett.
A  kincstár az árudának bizonyos összegben 

meghatározott jövedelmet nem biztosit, ezen 
| okból a tőzsdij felemelése iránt esetleg beérkező 

későbbi kérvények tekintetbe vétetni nem fog
nak. Vállalkozó köteles az eladási jutalék után 
az ill. díjjegyzék í-7 tétel d) pontja alapján járó 
fokozatos illetéket megfizetni

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő nyolez napi tartalék készletet minden 
időben érintetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz fejében 8000  
koronában megállapított állandó dohánykészlet 
értékének 10°/i-át azaz 800 koronát a csatolt 
minta szerint szerkesztendő 1 koronás bélyeggel 
ellátandó lepecsételt ajánlathoz vagy készpénz
ben mellékelni, vagy pedig ezen összeget vala
m ely kincstári pénztárnál letenni és az erről 
szóló nyugtát az említett ajánlathoz csatolni. 
Olyan ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve 
nincsenek, vagy más pályázók ajánlatára hivat
koznak, úgyszintén elkésve benyújtott, vagy  
utóajánl^tok figyelembe nem vétetnek.

Távirati ajánlatok el nem fogadtatnak
A  verseny-tárgyalásban részt nem vehetnek, 

a kik a törvény értelmében szerződés kötésre 
nem képesek, vagy bűntény, csempészet, vagy  
másnemű jövedéki kihágások miatt Ítéltettek, 
vagy az alól bizonyítékok hiánya miatt men
tettek fel.

Továbbá kizáratnak azon egyedárusági tár
gyak azon volt eladói, a kik az üzletből bünte
tésként elmarasztaltattak.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika csak 
az üzlet átadása után jutna a hatóság tudomá
sára, a pü. hatóságnak jogában áll az eladási 
engedélyt azonnal megvonni, illetve a nagyáru
dát felmondani. A  nagyáruda elnyerésére annak 
lehet kilátása, a ki a százalékokban kifejezendő 
legkisebb tözsbért igényli, határozottan kijelen
tetik azonban, hogy az ajánlatok közötti szabad
választás jogát a kir. kincstár fentartja.

Azon versenyzők bánatpénzei, kiknek ajánlata 
el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése után 
vissza fog adatni, az elfogadott ajánlat bánat
pénze pedig csak az érintetlen tartalék készlet 
beszerzése után fog visszaadatni.

Ha vállalkozó a dohány nagyárudát az átvé
telre kitűzött határidőben át nem veszi, vagy 
később ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét 
elveszti és a dohánynagyáruda kezelésének be
töltése végett újabb árlejtés fog kiíratni. Vál
lalkozó köteles a dohánynagyárudát felmondás 
esetén, annak ujabbi betöltéséig ideiglenesen 
vezetni.

A z  ajánlatok, melyekhez a pályázók nagy
korúságát, erkölcsiségét, vagyoni állapotát és 
fedhetlen előéletét igazoló hatósági bizonylatok 
csatolandók, 1902. évi január hó 20-ik napjá
nak délelőtti 10 órájáig ezen kir. pénzügy igaz
gatóság főnökéhez nyújtandók be, a következő 
czimmel ellátva: ,,Ajánlat a monori dohány
nagyáruda kezelésére*4.

Budapesten, 1901. deczember hó 22-én .
A  budapestvidéki m. k ir . pénzügyigazgatóság .

Segédszerkesztő : Holtai Nándor.



D i u t s c h e r  T h e l l

„DOHÁNYÁRUSOK KÖ ZLÖ N YE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT . Das ahgelaufeno Geschíiftsjahr. —  Vermischtes.

Das abgelaufene Gescháftsjahr.
Eine Erscheinung, die wohl erklarlich 

ist, die jedoch den Einzelnen frappirt, 
sind die statistischen Vierteljahrs-Aus- 
weise des Finanzministeriums über den 
Konsum von Tabak, Zigarren und Zigar- 
retten. Wahrend namlich sámmtliche 
Gross- und Kleinverschleisser weit ge- 
ringere Quantitáten Waaren als verkauft 
auszuweisen vermögen, als dies im Vor- 
jahre dér Eall war. steigt dér Gesammt- 
konsum im Lande gleichwohl, das heisst, 
die Ziffern werden stets höher, statt wie 
mán annehmen würde, geringer. Wir 
sagten, dass diese Erscheinung erklarlich 
ist und wir wollen dies auch begründen. 
Vor Allém záhlen zu dem allgemeinen 
Konsum zahlreiche Posten, die mit dem 
Verschleisse in den Gross- und Klein- 
trafiken nichts zu thun hahen. auch ist 
dér Austausch von Tabakprodukten zwi- 
sehen dér österreichischen und ungari- 
schen Tabak-Regie hier einzubeziehen; 
dann aber habén auch manche andere 
Umstande dazu beigetragen. die Ziffern 
des verkauften (nicht konsumirten) Ma
terials zu erhöhen. Hiezu gehört auch 
die Uebergabe zahlreicher Verschleiss- 
stellen im Lande an Priváté.

Am deutlichsten, wie schlimm es um 
den Gescháftsgang im abgelaufenen Jahr 
bestellt war, kann mán an den Verschleiss 
dér Kleintrafikanten ersehen. Wir glau- 
ben kaum, dass es viele Verschleisse 
gibt, welche einen höheren Betrag er- 
zielten als im Vorjahre und wo dies 
dennoch geschah, dórt war dér Abgang 
einer anderen Trafik oder dergleichen 
für den Gescháftsgang massgebend. Dér 
Ausweis des Finanzministeriums, bezw. 
dér k. u. Tabak-Regie erwáhnt auch, 
dass die Flavannah-Zigarren flotter ab- 
gingen und dérén Konsum erklecklich 
gestiegen ist, im Vergleiche zum Vor
jahre.

Auch diese Mittheilung scheint auf 
eine falsche Auffassung dér Verschleiss- 
verháltnisse zu beruhen. Für’ s Eiste 
scheint mán ganz daran zu vergessen, 
dass im abgelaufenen Jahre fást sámmt- 
liche seit 40 Jahren eingelührten Hayan- 
nah-Sorten aus dem Verkehr gezogen 
und zu tief herabgesetzten Preisen aus- 
verkauft wurden. Natiirlich wurden die 
Zigarren sehr rasch verkauft, dieselben
existiren aber heute noch und manches
Kistchen von ihnen diirfte zu Neujahr
zu Geschenkszwecken dienen. Ferner 
werden bekanntlich neu eingeführte Sor
tén ebenfalls rasch abgesetzt, nachdem 
jeder Verschleisser sich davon einen
Vorrath anschaffen muss. Wir können 
versichern, dass diese Vorráthe noch 
ziemlich vorhanden sind.

Wir glauben nicht, dass dér k. ung. 
Tabak-Regie ein guter Dienst erwiesen 
wird, wenn wir ihr verschweigen wollten, 
was sie wissen muss, námlich, dass es 
um den Geschaftsgang im abgelaufenen 
Jahre keineswegs so rosig bestellt war,

wie die Ziffern es ausweisen. Umso noth- 
wendiger haltén wir die Erwáhnung des- 
sen, damit mit doppeltem Eifer daran 
geschritten werde, den Konsum dér Ta- 
bak-Produkte auf jene Höhe zu bringen,

I die er erreichen müsste. Was nun die 
Annahme betrifft, dass die Konsumtion 
in Ungarn noch immer nicht jene Höhe 
erreicht hat, die sie erreichen müsste, 
so ist dies keine aus dér Luft gegriffene 
Behauptung. Ja wir unterlassen es sogar 
einen Vergleich mit Oesterreich zu brin
gen, wo dér Konsum dér Tabak-Pro- 
dukte verhílltnissmassig höher ist als bei 
uns, trotzdem naturgemass dér Konsum 
verhaltnissmassig bei uns grösser seiri 
müsste, nachdem bekanntlich unsere Be- 
völkerung am Lande nicht im Entíern- 
testen so sparsam ist, wie in Oesterreich.

Mán wird einwenden, dass wir in einem 
Tabaklande leben, was in Oesterreich 
nicht dér F'all ist und dass bei uns da- 
her dér Tabakschmuggel weit eher mög- 
lich ist, als dórt. Dieser Einwand hat 
auch theilweise seine Richtigkeit, alléin, 
was will er besagen 1 Soll dies ewig so 
fórt gehen ? Gibt es keinerlei Hanclhabe, 
keinerlei Massregel dafür, dass dér 
Schmuggel vollstandig aufhöre. Wenn 
bisher, selbst höchst patriotisch gestimmte 
Staatsbürger des Landes, eine Art Sport 
darin fanden den ,,Szüz-dohány“  zu rau- 
chen, dem Staat ein Schnippcken zü 
schlagen, wo von jungfraulichen Tabak 
die Rede war, so geschah dies noch 
immer durch die ,,Alten“ , die es nicht 
verwinden konnten, dass mán dem Raucher 
den Lieblingstabak genommen und durch 
Einführung des Tabak-Monopols angeb- 
lich so viele Raucher gemassregelt hat. 
Nun aber ist das Tabak-Monopol, bereits 
ein halbes Jahrhundert bestehend, eine 
Staatseinrichtung geworden, die bereits 
Jedem als selbstverstandlich gilt und über 
welches kein vernünftiger Mensch solche 
Anschauungen hegt, wie zum Beginne 
desselben. Die Altén, welche den ,,ára- 
rischen Tabak“  mit schelen Augen be- 
trachteten, sie sind nicht mehr, auch ist 
die Pfeife des Landjunkers verschwun- 
den und hat dér Zigarre Platz gemacht 
und wenn heute die báuerliche Bevölke- 
rung. namentlich in tabakreichen Gegen- 
den sich des jungfraulichen Tabakes be- 
dient, so beweist dies nur, dass mán 
noch immer darauf vergisst, ein wach- 
sames Auge auf diese Vorgange zu 
habén, damit endlich Ordnung in diese 
den Staat sehr schadigenden Vorgange 
gebracht werde. Ebenso verhiilt es sich, 
wir habén dies schon unzahligemal er- 
wahnt, mit dem Zigarrettenschmuggel in 
dér Hauptstadt und den ungarischen 
Provinzstadten. Wenn wir hier fortwáh- 
rend dér Sache Erwahnung thun und von 
vielen Miliionen Zigarretten sprechen, die 
hier in dér Hauptstadt von unberufenen 
Leuten angefertigt und in den Handel 
gebracht werden, so hlitte unseres Er- 
achtens nach schon líingst in dieser Rich- 
tung die strengste Untersuchung einge-

leitet werden müssen. Wenn dies nicht 
geschieht, so müssen wir annehmen, dass 
dér Schmuggel mit Zigarretten eine er- 
laubte Sache ist, dass mán von dér 
Ansicht ausgeht, sie hátte nicht viel zu 
bedeuten und dass mán mit dem der- 
maligen, sich stets mehrenden Konsum 
dér Zigarretten vollstandig zufrieden ist, 
einen Mehrkonsum daher nicht bedarf 
und nicht beansprucht.

Zumindest scheint es, als ob diese 
Annahme, so absurd sie klingt, auf 
Wahrheit beruht, zumal wir wissen, dass 
dér Schmuggel von Zigarretten den kom- 
petenten Beamten kein Geheimniss ist, 
wie wir auch anderseits wissen, dass 
seine Beseitigung auf keine besondere 
Schwierigkeiten stossen würde.

Dem Gescháftsgang im Jahre 1901 
habén diese Umstande vielfach geschadet 
und wir fiirchten. dass auch im kommen- 
den Jahre kein besserer Gescháftsgang 
müglich sein wird, wenn nicht hierin eine 
strengere Handhabung dér bezüglichen 
Gesetzesvorschriften platzgreifen wird. 
In Zeiten, wie es die verflossenen waren, 
muss jedes Mittel, das geeignet ist, den 
Konsum zu heben, ergriffen werden und 
die Unterclrückung des Schmuggels ist 
ein solches erster Kategerie. Optimisti- 
schen Auffassungen nach waren im kom- 
menden Jahre bessere Gescháfte zu er- 
warten als im verflossenen. Diese Auf- 
fassuugen sind leider durch nichts be- 
gründet, obgleich wir gerne derselben 
Ansicht waren. Doch zum Beginne eines 
jeden neuen Werkes gehört Muth und 
Zuversicht und darum sollen auch Die- 
jcnigen, die das mühsame Amt des Ta
bak-Verschleisses ausüben, mit neuem 
belebenden Muth in das neue Jahr treten, 
dem Muthigen gehört schon dér halbe 
Erfolg.

Unseren geschátzten Lesem wünschen 
wir zum Anbeginn dieses Jahres den 
bestén Erfolg all ihrer Bestrebungen.

Vermischtes.
Aus dem C en tra l-T a b a k-M a g a z in . Die Stelle 

des Tabak-Magazins-Verwalters wird neu be- 
setzt und tritt dér bisherige Beamter, welcher 
dieses Arat bekleidete, in den Ruhestand.

Schon vor lángerer Zeit, wie auch kürzlich 
habén wir über dieses Am t unserer Meinung 
unverhohlen Ausdruck gegeben und die W ich- 
tigkeit desselben betont. Auch heute müssen 
wir wiederholen, dass die Besetzung dieses 
Postens durch einen Beamten, welcher nicht 
sámmtliche Qualifikationen zum Staatsdienste 
hat, ein Absurdum genannt werden kann.

Vorerst müsste ein Am t, wie es das Tabak- 
Magazin ist, wo Werthe im Betrage von vielen 
Miliionen verwaltet werden sollen, einen Direktor 
habén, dem die ganze Verantwortung über all 
das, was dórt geschieht, übertragen wird. Selbst
verstandlich müssten sammtliche Beamten und 
Arbeiter dórt dér Disziplin des Direktors unter- 
stehen. Dass es nicht einerlei ist ob dér erste 
Beamte des Tabak-Magazins „Verwalter" oder 
„Direktor" heisst, wird Jedem einleuchten, dér 
die Stufenleiter dér Beamten kennt. Die Stel- 
lung des Tabak-Magazins-Verwalters ist eine, 
den ürtlichen Verhaltnissen entsprungene und 
je  nach dér Arbeitslast besoldete. Dér Unter-
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schied des Tabak-Magazins-Verwalters in X  und 
des zum Beispiel in dér Hauptstadt wirkenden, 
besteht im Ganzén darin, dass er einige hundert 
Gulden „Gehaltszulage" erhált. Das ist aber nicht 
richtig. zumal von dera Beamten in den zehn- 
fach bedeutenderen, grösseren Tabak-1 laupt- 
Magazin dei Hauptstadt keine höhere Qualifi- 
kation beansprucht werden kann und auch nicht 
wird. als von dem in dér Provinz.

Was nun diese Qualifikation anbelangt, so 
müchten wir daran erinnert habén, dass die ad- 
ministrative Führung dieses Amtes cinen tiich- 
tigen, umsichtigen und vor allém im Tabak- 
verschleisswesen vollstándig versirten Beamten 
bedarf. Es würde dadurch viel an Zeit und 
Miihe, daher auch an Geld erspart werden, 
wenn dér „Direktor1* eines solchen Amtes den 
Ein- und Ausgang dér Waaren von seinem 
Amte aus dirigirt, anstatt dass ihm. wie es 
dermalen auch nicht anders sein kann, hierüber 
Vorschriften zugehen, dérén praktische Aus- 
führung haufig schadet.

Wir wissen recht gut, dass all dies, was wir 
hier sagen, an kompetenter Stelle schon sehr 
oft erwogen wurde und dass mán auch in 
jüngster Zeit daran gedacht hat, diese Stelle 
als diejenige eines „ Di r e k t o r s * *  durch einen

F i n a n z - S e  k r e t a i r  zu besetzen. vvelch 
Letzterei in diesem 1'allé dann zum F i n a n z -  
k a t h  avanciert würe. Es ist uns nicht bekannt, 
ob diese Idee ganzlich fallen gelassen wurde, 
oder ob die Stelle eines Tabak Magazin-Ver- 
walters blos vorlaufig als Provisorium besetzt 
wird. bis zu jener Zeit. wo die Gehaltsbeziige 
im Budget vorgesehen, auch dieser Posten eine 
Aenderung eríahren wird.

Eine Gsw erbe-Lizenz fú r  Tabak Trafikan ten . 
Zum zweiten Male in diesem Jahre wird von 
Seite des 1landels-Ministoriums eine Verordnung 
herausgegeben welche anbefiehlt, dass die 
Kleintraíikanten, welche Rauch-Utensilien ver- 
kaufen verpílichtet sind, sich hiefíir eine Ge- 
werbe-Eizenz zu lösen. Obgleich inán dieser 
Auffassung des Handels-Ministers in dér Aus- 
legung des Gesetzes bezüglich des Handels 
beipflichten muss, scheint hier gleichwohl ver- 
gessen worden zu sein, dass dér Tabak-Klein- 
verschleisser von Seite des Finauz-Ministers mit 
einer Lizenz bereits versehen ist, die ihn auch 
berechtigt, die sogenannten ,,Rauchrequisiten‘• 
zu verkauíen, die zu seinem Artikel unbedingt 
gehören. Es ist zum Beispiel undenkbar, dass 
mán eine Zigarre oder ein Packchen Tabak 
oder eine Zigarette kauft, ohne auch das-Zünd-

hülzchen zu erhalten, oder da Zigarrettenpapier 
oder d ;n Zigarrenspitz Dass diese sogenannte 
Nebenartikel gehalten werden diirfen. geht aus 
einer Verordnung des Finanz-Ministers hervor, 
welche deutlich besagt dass diese Artikel dér 
Pachtbesteuerung nicht separat unterliegen, wie 
dies zum Beispiel bei anderen Waaren dér 
Fali ist. W as soll nun dér Trafikant thun ? 
Soll er fiir die Rauchrequisiten eine separate 
Lizenz verlangen, welche besagt, dass er auch 
ein an deres Gewerbe als die Trafik ausübt 
und dafür separate Sceuer bezahle, da er ja 
ohnehin fiir den Verschleiss dieser Ariikéi von 
dér Besteuerungskommission als Einkommen 
bemessen wi-d r Oder soll er gégén das Gesetz 
hátidéin und um die Gewerbe-Lizenz nicht ein- 
schreiten? Zu bemerken ist noch, dass die 
Paclitzahlung fiir die Tafik 2°l<* statt 1°0 in dem 
Palié betriigt, wenn dér Trafikant ein anderes 
Gewerbe, als die dér Trafik nebenbei ausübt, 
was durch das Vorhandensein einer Gewerbe- 
Lizenz doch erwiesen wáre Das Finanz-Ministe- 
rium tháthe sehr gut, wenn es im Einvernehmen 
mit dem I Iandels-Ministerium diese Angelegen- 
heit richtig stellen und regein würde, da sonst 
zahlreiche Missverstadnis.se und Vexationen ein- 
treten könnten.
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CS. kir. szabadalmizott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)
ajánlják ieyjabü minőségünknek elismert gyufa-gyértman/aikat és pedig úgy kénes*, mint különösen s aion-gyufájokat.

E gyutii-gyáftmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 
M illc nnium -gyufa ,
M agyar korona-svéd  gyufa, •
M agra r hon véd-szobor-gyufa ,
K rokod il- gyű  fa és
M agyar hupcria l-gyu fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszilvék.
liip s-gyu fa  dobozokban és csomagokban kapható.
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