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TARTALOM * A cigatetla cseinpjsz-tt. Ajáulali hirdetmények.

A czigaretta csempészet.
Soha merészebben nem űzték még 

mesterségüket, soha nyugalmasabban nem 
folytatták üzérkedésükét a ,, cigaretta 
töltök * mint «t hogy ók magukat neve
zik ; mint ép a jelen időben. Minthogy 
munkájukban nem zavarja senki és ezt a 
tiltott, bűnös mesterséget teljes nyuga
lommal folytatják; bátran mondhatjuk, 
hogy annak gyümölcsét ezer és ezer 
ember, minden megbünhódés nélkül él
vezi. . .

Napról napra emelkedik tagjainak szá
ma eme ,,cigaretta töltőknek.“  A vasúti 
hálózat üdvös összeköttetése, mely távol 
ságot nem ismer, nagyban szállítja hoz
zánk Oroszországból eme eixistentiákat, 
kik mint „cigaretta töltők'* telepednek 
meg, sőt cigaretta gyárosoknak nevezik 
magukat. Nagyon könnyen jutnak eme 
kiváltságos címhez, amennyiben nincs is 
sok tőkere szükségük, mert 5- 10 koro
nával már eleg készletet képesek gyár
tani, sőt mi több. jo  nyereséggel, 5 10
szeres haszonnal adnak túl rajta. Ennek 
után természetesen a forgalom emelke
dik, a tőke szaporodik, sőt különféle fajta 
készül az ilyen módon kibővített gyár
ban. mely már jóhirnek is örvend és luc- 
rativ lesz.

Akaratlanul is azon kérdés merül fel, 
váljon a pénzügyihatóságok nem-e tud
nak semmit eme bűnös üzelmekröl. Nem-e 
ismerik eme nagy- es kisgyárosok gyár- 
helyiségeiket ! ? búvhelyeiket ?

Ha nem is tudják a pénzügyi hatósá
gok, hogy merre vannak ezek a cigaretta 
tömök elrejtve; bizonyára módjukban 
van azt megtudni. Miért nem történik ez 
m eg? Miért oly elnézek? Ennek magya
rázata nagyon egyszerű.

A magyarországi dohanyegyedáruság 
még bizonyos nehézkes es szűkkeblű 
intézkedéseket, öröksegképen átvett az 
osztrák egyedáruságtól, mely mind a mai 
napig rajtunk tapadt. Ilyen például az a 
körülmény, hogy az állami kincstár nem 
hajlandó megtéríteni ama költségeket, 
melyeket hivatalnokai kutatásaik erdőké
ben tényleg eszközölnek, pedig törvény- 
sértésről lévén szó, mint a fenti esetben 
is. Csak kutatás révén lehet megtudni 
egyet mást, ez pedig költséggel jár. 
Egész különös es a mai viszonyoknak 
bizony nem megfelelő) szokás az, hogy 
ama hivatalnok, a ki egy csempészt el
fog, a büntetéspénz egy harmadát nyeri 
jutalmul,

Már most nem is képzelhető az, hogy 
egy hovatalnok kinek csekély 200 kor. 
havi fizetése van, majd iparkodik a esem- I 
pészeket felkutatni és az ehhez szüksé- '

ges kiadásokat sajátjából fedezni; hisz 
gyakran heteken át kell kutatnia, für
késznie mig egy ilyen csempészt eltud 
csípni, leplezni, ez bizony költséggel já r : 
feltéve, hogy már sikerül egy ilyen csem
pészt elfognia, úgy az olyan földhöz ra
gadt szegény ember, hogy bizony nem 
tudják rajta behajtani a büntetéspénzt, 
már most mi legyen jutalma a pénzügyi 
közegnek a ki végre fáradtsággal, pénz
áldozattal hatóságának átszolgáltatott egy 
csempészt, bizony ez nem csalogató ju
talom, fáradságoknak megjutalmazására, 
és bárki is befogja látni, miszerint nincs 
semmi oka a pénzügyi hivatalnoknak 
arra, hogy komolyan vegye eme hiva
tását.

Honnan vegye a pénzt a pénzügyi hi
vatalnok, hogy felkutasson egy csempészt, 
hisz gyakran vendéglőbe leli mennie, 
lásson, halljon, hogy érintkezésbe lépjen 
azok bar.ltjaival, e miatt polgári ruhába 
kell saját magának, de meg embereinek 
is öltözködnie, honnan vegye az ehhez 
szükséges pénzt? Gyakran meg kell venni 
a csempészett cigarettát az illető csem
pésztől? Ki adja neki erre a pénzt?

Nem absurd dolog az. oly dijat kitűzni, 
egy csempész elfogatásáért, mely dijat 
soha sem lehet behajtani.

Tapasztalat szerint a csempészek in
kább leülik a fogház büntetést semmint 
büntetéspénzt fizessenek, milyen módon 
van ilyen esetben a pénzügyi hivatalnok 
megjutalmazva. Avagy talán ha egy ilyen 
csempész hat hónapi börtönt kap: úgy
kijár ebből a hivatalnoknak is harmad
része? Nem rossz! Méltó jutalma volna 
ez sok fáradságáért! ! Valóban tragiko- 
mukus helyzet!!! Nem nem ; mai nap 
már nem lehet ilyen ósdi rendeletekkel, 
ilyen nevetséges képtelen szokásokkal 
czelt érni. A magán ember is megfizeti 
az érdekében elkövetett szolgálatokat, 
hát csak meglehet ugyanazt kívánni az 

■ államkincstártól! A helyett, hogy dijakat 
( tűznének ki a csempészek kezrekeritese- 

ert, dijakat, melyeket minden körülmé
nyek között azonnal kifizetnek, részesítést 
ígérnek nekik a bevett nyereségből, 
melyek igazán problematikus értékűek.

Ilyen körülmények melleti szó sem le
het arról, hogy a cigaretta csempészet
nek gátat vessenek, pláne hogy azt 
gyökeresen kiirtsák, daczára annak, hogy 
az állampénztárnak évente ez által millió
ra menő kára van.

Ez az ügy annyira komoly, miszerint 
érdemes lenne egy bizottság által vizs
gálat tárgyává tenni.

Mindenekelőtt felkellene hatalmazni a 
pénzügyi bizottságokat, hogy a legmesz- 
szebb menő módon utánna járhassanak

a magy. kir. rendőrséggel egyetemben, 
mindenütt a hol a cigaretta csempészet** 
nek csak a legcsekélyebb gyanuoka is 
felmerül. Ezidőben tudomásunk szerint 
ep a fent nevezett meghatalmazás hiá
nyában nem tudnak végere járni a dolog- 

. nak. Gyakran azért nem tudnak célt érni, 
! mert ki vannak téve annak az eshető

ségnek, hogy ellenkezésbe jutnak a tör- 
\ vénynyel, mert például lakássértést kö- 
I vetnek el. Ezek az okok nagyon is 

megnehezítik a kutatást, miért is külön 
; elő írásokra volna szükség.

Sokkal fontossabb lenne azonban a
I megró túlszabályozása a vevőnek, a ki a 
j csempészett árút átveszi, a törvény egész 

szigorával kellene ezeket sújtani. Mint
hogy az eladó rendszerint tényleg vagyon
talan vagy úgy tudja berendezni viszo
nyait, hngy vagyontalannak tűnjek, úgy 
csak a vevő ellen kellene teljes szigorral 
fordulni.

Evvel már is nagyban segítve lenné 
a bajon. A nyilvános helyisegek tulajdon 
nosát okvetlen felelősségre kell vonni a 
miatt, ha helységében csempészett árut 
tart.

Arra kellene törekedni es hatni, hogy 
ama nyilvános helyiségekben ahol ilyen 
csempészett árut találnak, a tulajdonos
tól : vendéglőstől, káveházbirtokostól meg
vonják az engedélyt. Az e fajta drákói 
szigorral végrehajtott rendeletek meg- 
apusztának alaposan a csempeszett áru 
forgalmát, mert már a tulajdonosok ma
guk is oda hatnának, hogy alkalmazott
jaik visszaélést ne kövessenek el.

Tekintettel arra a körülményre, hogy 
az egyedáru cikkek ellenőrzése a pénz
ügyi bizottságok hatáskörebe tartozik, 
okvetlen rendelkezésükre kellene eme 
pénzügyi bizottságoknak bocsájtani azt 
az összeget, mely a csempészet felkuta
tására az azokkal foglalkozók kezrekeri- 
té.sére okvetlen szükséges, hogy végre 
véget vessenek eme minden tekintetben 
ártalmas concurentiának, s a bűnösöket 
az illetékes hatóságoknak szolgáltassák 
át. A kit egyszer rajtaérnek ezen törvény
ellenes manipulation, úgy azt ep úgy 
mint bármely más bűnöst, vagy gonosz
tevőt, illeték helyére kellene eltoloncol- 
tatni.

Nincsen különös magyarázatra szükség 
arra nézve, húg}' ez a veszedelmes üzem 
szoros összefüggésben van a fogyasztás
nak csökkenésével. Ha meg tekintetbe 
vesszük azt, hogy a legkülönfélébb do
hány árutól, mint a légiin. Török, közepi. 
Török dohánytól stb. stb. nagyon jó 
fajta cigarettát lehet gyártani, mely jóval 
olcsóbban kerül ilyen módon a fogyasztó 
közönség tulajdonába, mint azokat a
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dohánytőzsdékben árulják, bárkinek is 
be kell látni, hogy egy hatalmas concu- 
rentiával állunk szemben, melyet semmi
féle körülmények alatt sem szabad meg
tűrni, s minden eszközzel el kell nyomni.

M7iiS.
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Ajánlati hirdetmény.
A  rimaszombati m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéröl ezennel közhírré tétetik, hogy az eddigi 
dohánynagyárus elmozdítása folytán a jolsvai 
dohánynagyáruda biztosítása végett írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni.

Az írásbeli ajánlatok 1902. év november hó 
28-ika déli 12 óráig a pénzügyigazgatóság fő
nökénél benyújtandók s a pénzügyigazgatóság 
által ugyanakkor nyilvánosan fognak bontatni.

A z ajánlat tárgyát csak a dohány forgalom 
utánni tözsdij képezi. A  jogosítvány elnyerésére 
annak lesz kilátása, aki erre alkalmasnak talál- 
tatik s a ki százalékokban kifejezendő legkisebb 
tözsdijt követeli. Mindazon által a kincstár fen- 
tartja magának azt a jogot, hagy a versenyzők 
közt szabadon választhasson, miért egyik ajánlat
tevő sem támaszthat igényt azért, mert olcsóbb 
ajánlata el nem fogadtatott. Az eddigi dohány
nagyárus, ki egyszersmint l 1 |a százalék tözsdij 
mellett a bélyeg s váltóm lapok eladását is esz
közölte, a nagyáruda kezeléséért közönséges 
anyag nagybani eladása után 1.73 százai tk azaz 
egy és 73 század tözsdijt élvezett.

A z összes dohány anyag a kassai dohányáru 
raktárból lesz beszerzendő.

Megjegyeztetik, hogy az anyagkészlet szállí
tására szolgáló tartályok, ládák s ólompecsétek 
beváltása megszűnt köteles a nagyárus ezeket 
tulajdonába átvenni.

A  nagyárus a dohány nagyárudai ügyvitelért, 
melylyel mindig kisárulási jog is egybe van 
kötve, a nélkül, hogy neki bizonyos jövedelem  
biztosíttatnék, az árulásra beszerzett dohány- 
gyártmányok összeségétől járó csak azon szá
zalékos tözsdijben részesül, egyszersmind tartozik 
sajátjából fedezni az áruda kezelésével egybe
kötött minden kiadást.

A  kincstár az árudánál egyéb jövedelmet, 
vagy a versenytárgyalás alapjául szolgáló 
forgalom változatlan fentartását.. nem bizto
sítja, e czimen vagy bármi okból is a tözsdij 
emelésére vonatkozó kérelem feltétlenül el fog 
utasittatni.

Köteles lészen vállalkozó a hozzá anyag be
szerzés végett utalt dohány kisárusokat, dohány, 
szivar s szivarka anyaggal ellátni, köteles to
vábbá minden egyes dohány- és szivarnemböl 
a pénzügy igazgatóság által meghatározott s 
3000 korona értéket képviselő tartalék készletet 
érintetlenül raktáron tartani és azonkívül a napi 
eladásra szükséges készletet is beszerezni

A dohány nagyáruda minden tekintetben 
megfelelő s Jolsva város központján fekvő helyi
ségben gyakorolható.

A  versenyben részt nem vehetnek, kik a tör
vény értelmében terhes szerződésre nem képesek, 
továbbá kik valamely bűntett, csempészet, vagy 
bármilyen nemű kihágás miatt jogerősen el
itéltettek vagy csak bizonyítékok hijján mén- i 
tettek fel, csőd alatt áltak. állam egyedárusági I 
tárgyak volt eladói, ha attól elmozdittattak.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika a ! 
dohány nagyá.uda átadása után jutna a hatóság ' 
tudomására, a pénzügyigazgatóságnak jogában 
áll az engegélyeket azonnal elvonni.

Az ajánlattevő bánatpénze a tartalék készlet 
beszerzéséig vissza fog tartatni.

A  legkedvezőbb ajánlattevő köteles a dohány 
nagyárudának kezelését az erre vonatkozó ér
tesítésben loglalt határidő [alatt átvenni és ez 
alkalommal az eddigi ideiglenesen megbízott 
nagyárusnál készletben maradt dohány-gyárt
mányoknak s tartályaik ólompecsétek értékét 
a nagyrőczei kir. adóhivatalnál készpénzben 
lefizetni.

Ha azon vállalkozó, kinek ajánlata elfogad
tatott, a dohány nagyáruda kezelését át nem 
venné, vagy ajánlatától visszalépne, a letett 
bánatpénzt elveszti s a nagyáruda betöltése 
végett az ö kára s költségére uj verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

A  ki írásbeli ajánlatot benyújtani akar, kö
teles bánatpénz fejében a csonkithatlan tartalék

készletnek megfelelő 10 százalékot vagyis a 
dohány nagyáruda után 300 koronát készpénz
ben, vagy elfogadható értékpapírokban a '•ima- 
szombati m kir. adóhivatalnál letétbe helyezni 
s a nyerendő letéti nyugtát az ajánlathoz csa
tolni, esetleg saját veszélyére az ajánlathoz is 
csatolhatja.

A z ajánlatokon kiváot eladási dij nemcsak 
számokkal, hanem betűkkel is kiteendő s abban 
az is bent legyen, hogy ajánlattevő az árlejtési 
feltételeket ismeri s azoknak magát feltétlenül 
aláveti.

Az ajánlatokhoz a magyar honosságot, illető
séget, nagykorúságot polgári állást, feddhetlen 
előéletet s vagyoni állapotot, igazoló hatósági 
bizonyítvány is melléklendő.

A z ajánlatok czimlapján kiteendő: „Ajánlat
a jolsvai m. kir. dohány nagyáruda átvétele 
iránt. *

Alant pedig a bánatpénz mi módon leté
telének felismeréséül kiírandó: Terhelve 300 
koronáról szóló adóhivatali nyugta, készpénz 
vagy értékpapírokkal.

Hiányok, vagy fenti kellékeket nem tartalmazó 
ajánlatok vagy melyek más versenyzők aján
latára hivatkoznak, szintúgy a kitűzött határ
időn kivíil vagy táviratilag érkezettek figyelembe 
vétetni nem fognak. A  -további feltételek vala
mennyi kir. pénzügyigazgatóság s e kerületben 
levó pénzügyőri biztosságok, szakaszok s kir. 
adóhivataloknál megtekinthetők.

A  nagyárudához ez időszerint 127 kisárus 
tartozik, a dohány nagy áruda 1901. évi for
galma 106.505 kor. 10 fillért tett.

A  dohány nagyárudával kapcsolatos dohány 
kisáruda 1901. évi forgalma 9798 kor. 19 
fillért tett.

Rimaszombat, 1902. október 28-án.
K u lin yi Andor, 
pénzü^yigazgalók.
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Árlejtési hirdetmény.
A székesfehérvári m. kir pénzügyigazgató^ág 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Fejér
ni egy ében fekvő Székesfehérváron elhalálozás 
által üresedésbe jött m. kir. dohány nagy áruda 
és evvel kapcsolatos bélyeg és váltó jegy áruda 
valamint különlegességi dohány árudának be
töltése czéljából ezen m. kir. pénzügyigazgató
ságnál az 1902. évi deczember hó 16-án d. e. 
11 órakor Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

A  dohány nagyáruda, —  melylyel kapcso
latosan a vállalkozó köteles egyszersmind a 
bélyeg és váltó űrlapok árulását is l'|$° 0, tözs
dij mellett eszközölni —  továbbá a különleges
ségi dohány áruda azon versenyzőnek adomá
nyoztál ik, ki erre alkalmasnak találtatik és a ki 
százalékokban kifizetendő legkisebb tőzsdijat 
követeli.

Ezen különlegességi és dohány nagyáruda 
tartozik dohány anyag készletét budai m. kir. 
dohány raktárból, a bélyeg és váltó űrlap kész
letét pedig a székesfehérvári m. kir. adóhiva
talnál beszerezni.

A  dohány nagyáruda 1901. évi forgalma 
793.360 korona avval kapcsolatos dohány kis 
árudájában 23.562 korona különlegességi dohány 
árudájában 71.151 korona és végre a bélyeg és 
váltó űrlap árudájában 17,417 koronát ha
ladta meg.

Az eddigi dohány nagyáruda kezelése után 
1:l io%  azaz egy és három tized százaléknyi a 
különlegességi áruda kezelésért 3 %  azaz három 
százaléknyi eladási dijat élvezett. Ezen dohány 
nagy árudával kapcsolatos dohány kisáruda, 
vamint bélyeg és váltó űrlap kicsinyben való 
eladása is össze van kötve. Ha a dohány nagy
áruda vállalkozója kívánná, valódi havanna szi
varok eladásúval is megbízható, megjegyeztetik 
azonban, hogy ezen szivaroknál az eladási dij 
maximuma 15 lesz.

A  kincstár azonban nem kezeskedik az ezen 
nagyáruda verseny tárgyalásának alapul szol
gáló forgalma változatlan fentartásáért és azért 
ugyanazon okból a tözsdij utólagos felemelése 
meg nem engedtetik, sem akárminemü kárta
lanítási igények tekintetbe nem vétetnek.

Csak a dohány forgalom után járó tözsdij 
képezi az ajánlat tárgyát.

A  dohány nagyárudai bizományos köteles 
állandóan a dohány nagy árudában 29383 ko
rona és a különlegességi dohány árudában pedig 
1600 korona csonkithatlan dohány anyagot és 
ezenkívül még a forgalmi viszonyokhoz képest 
a m. kir, pénzügyigazgatóság által meghatározott 
és legalább 14 napi szükségletnek megfelelő 
dohány anyagot mindenkor készletben tartani.

A  mennyiben a dohány nagyárus az árulási 
helyiségben folyton csonkithatatlanu tartandó do
hányanyag készletét készpénzben megfizetni nem 
szándékozik, ezen dohánv* nagyárudának oly 
állandó hitel engedtetik meg, a mely szábály- 
szerü módon egy ugyanazon értékösszegben 
nyújtandó biztosíték által biztosítandó

A  hitel fejében kiszolgáltatandó és csonkit- 
hatatlanul tartandó készletet képező dohány
anyagok mennyisége után 30,983 korona biz
tosíték még a dohányáruda-üzlet átvétele előtt 
és a jelen versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat 
elfogadásának értesítése napjától számítva két 
hét alatt nyújtandó. Ezen biztosíték nyújtható: 
a) készpénz letétele, vagy b.i a kormány által 
biztosítékra alkalmasnak nyilvánított és a tőzs
dén jegyzett értékpapírok lekötése által. A  
nyújtott biztosítékon kívül a hitelezendő összeg
ről kötelezvény állítandó ki és a m kir. pénz- 
ügyigazgatóságnál benyújtandó.

Pályázni kívánók tartoznak 1 korona bélyeg
gel és a fent kijelölt megtámadhatlan dohány
anyag érték összegének 10 % ,  azaz 3100 k o 
rona bánatpénzzel, vagy ezen összegnek vala
mely m. kir. adóhivatalnál letételét igazoló 
nyugtával ellátott Írásbeli ajánlatokat folyó évi 
deczember 16-án délelőtt 10 óráig a székes- 
fehérvári m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél 
benyújtani. A z ajánlathoz csatolandó még az 
erkölcsi, vagyoni és a nagykorúságot igazoló 
bizonyítvány is.

Székesfehérvár, 1902. évi November 4-én.
M. k it . pénzügy igazgatóság.

Ajánlati hirdetmény
20904/1902. A  beszlerczei m. kir. pénzügy- 

igazgatóság által ezennel közhírré tétetik hogy 
a naszódi dohány nagyárusnak felmondása íoly
tán üresedésbe jött dohány nagy áruda keze
lésének biztosítása végett Írásbeli ajánlatok utján 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az írásbeli ajánlatok 1902. évi deczember 
hó 9-én d. e. 10 óráig a pénzügyigazgatóság 
által ugyanekkor nyilvánosan fel fognak bon
tatni.

A z ajánlat tárgyát csak a dohány forgalom 
után járó tözsdij képezi. A  jogosítvány elnye
résére annak lesz kilátása, ki erre alkalmasnak 
találtatik és a ki a százalékokban kifejezendő 
legkisebb tözsdijt követeli, mindazonáltal a 
kincstár fenntartja magának azon jogot, hogy 
a versenyzők között szabadon választhasson, 
miért is egyik ajánlattevő sem támaszthat igényt 
azért, mert olcsóbb ajánlata el néni fogadtatott.

Az eddigi dohanynagyárus, ki egyszersmind 
a bélyeg és váltó űrlapok eladását is egy és 
fél százalék tözsdij mellett eszközölte, a nagy
áruda kezelésűért a közönséges anyagért nagy
bani elárusitása után 0*80 azaz nyolez szá
zalék tözsdijt élvezett. A  dohánynagyáruda 
1901. évi nyers forgalma a közönséges anya
got illetőleg 115844 kor. 68 fillér.

A  fogyasztók részére kicsinybeni eladása utáni 
forgalma a közönséges anyagban 10102 kor. 
65 fillér.

Plárom évi forgalom átlaga a nagytőzsdébeu 
111528 kor. 73 fillér.

A  nagyáruda kezelésével a bélyeg és váltó 
űrlapok eladásának kötelezettsége egy és fél 
százalék eladási jutalék élvezete mellett van 
egybekötve, sz összes dohány anyag a kolozs
vári m. kir. dohányraktárból lesz beszerzendő, 
még pedig oly kötelezettséggel, hogy az anyag 
készlet szállítására szolgáló tartályokat, helye
sebben ládákat vállalkozó a megállapított ela
dási ár megtérítése mellet tulajdonul átvenni 
köteles.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó s ezen pénzügyigazgatóságnál min
dennap a délelőtti órákban megtekinthető sza
bályok mérvadók. —  Beszterczén, 1902. évi 
október hó 31-én. M. kir. pénzügyigazgatóság.

Sciróihznrkaszlft Heltal Nándor



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

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

INH ALT. Ddr Zigarrettenschmu^gel. — Vermischtes.

Dér Zigarrettenschmuggel
Kühner als dics gegenwártig dér Fali 

ist, habén noch niemals die „Zigarrctten- 
stopfer", wie sie sich selber nennen, ihr 
Handwerk ausgeübt. Maii kOnnte sagen, 
es leben tausende Menschen von diesem 
verbrecherischen Handwerk und was das 
Schlimmste dabei ist, sie werden nicht 
behclligt, nicht gestürt und können daher 
ihren mitunter gar nicht geringen Ver- 
dienst in Ruhe und Frieden verzehren.

Und tagtáglich vermehrt sich die Gilde 
dieser ,,Zigarettenstopfer“ . Dank dem 
ausgedehnten Bahnnetze, das keinerlei 
Entíernung mehr kenut, kommen sie aus 
dem tiefsten Russland zu uns und eta- 
bliren sich da in aller Stíllé als Fabri- 
kanten. Und sic vermögen das ja auch 
sehr leicht zu bewerkstelligen. Ein Ka- 
pital von f>— 10 Kronen genügt ihnen 
schon um eine Menge Zigarretten her- 
zustellen, für die sie das Zehnfache ein- 
nehmen. Dann wird natürlich das Ge- 
scháftchcn vergrössert, dér Umsatz wáchst, 
das Betriebskapital gestattet, dtss meh- 
rere Sortén angefertigt werden können 
und die Fabrik gelangt zuRenomeeund 
Blüthe.

Unwillkürlich fragt maii sich: Wissen 
denn die Finanz-Behörden nichts von 
diesem Treiben? Keimen sie die Schlupf- 
winkel dieser Leute nicht?

Gewiss, die P'inanz-Commissariate, wenn 
sie auch nicht die Aufcnthaltsorte dér 
Zigarrettenstopfer kennen, habén gleich- 
wohl Mittel und W ege genug, dieselben 
ausfindig zu machen. Warum dies nicht 
geschieht? Nun die Sache verhalt sich 
sehr einfach.

Gewisse schwerfallige, engherzige oder 
sagen wir es offen heraus verzopfte Ein- 
richtungen, hat unser Tabak-Monopol 
von dem früheren österreichischen Ta
bak-Monopol iibernommen und diese sind 
auch verblieben bis auf den heutigen 
Tag. So zum Beispiel bezahlt das F'inanz- 
Aerar selbst seinen eigenen Beamten 
keinen Heller für Baarauslagen die er 
im Intresse des Dienstes zu leisten hat 
und wo es sich um Gefallsiibertretungen 
handelt, wie die in Rede stehende. Eine 
ganz sonderbare und mit den heutigen 
Zeitverhiiltnissen unvereinbare Gepflogen- 
heit ist es, dass dér Beamte, welcher 
einen Schmuggler erwischt, den dritten 
Theil des zu leistenden Strafbetrages als J 
Belohnung erhált. Nun stelle mán sich 
vor, öb ein armer Beamter, dér iiber 
eine Gage von cca 200 Kr. monatlich j 
verfiigt, im Standé ist aus seiner Tasche , 
die kostspieligen Spesen zu bestrelten, , 
welche ihm die Ergreifung eines Schmugg- 
lers, wozu er haufig Woclien láng braucht 
verursachen. Und wenn er schon so 
glücklich ist, dass ihm sein Vorhaben j 
gelingt, dann hat er erst einen armen 
Teufel erwischt, dér kaum ein zweites 
Hemd besitzt. Mán wird cinsehen, dass I 
es keine verlockende PrSmie ist, die dem 
Beamten geboten wird und da$s er da- i

her gezwungen wird die verbrecherischen 
Leute unbehelligt zu lásson. Denn woher 
soll er das Geld nehmen, seine Leute 
in Zivilkleidern in Wirthsháusern und 
Kaffeeschánken zechen zu lásson, damit 
sie eruiren können, was nothwendig ist ? 
Woher soll er das Geld nehmen, einen 
nothwendigen Fiakér, einen Dienstmann, 
einen Hausmeister zu bezahlen, woher 
das Geld um eventuell die Zigarretten 
zu kaufen, was hiiufig geschehen muss? 
Ist es nicht absurd, für die Ergreifung 
dér Schmuggler I’reise auszusetzen, 
welche niemals eingehen? Maii weiss es 
doch recht gut, dass sich diese Leute 
weit lieber einsperren lassen, als Straf- 
gelder zu bezahlen und wenn ein solcher 
Schmuggler zu sechs Monaten Kerker 
verurtheilt wird, entsteht die tragisch- 
komische P'rage, ob dér Ergreifer daran 
partizipirt, zumal die Vorschriften ihm 
den Dritten Theil zusichern.

Nein, nein, maii kaim heutigen Tagos 
dériéi veraltete, unsiimige und lacherliche 
Gepflogenheiten nicht mehr ernst nehmen. 
Jeder Privatmann bezahlt seine Leute, 
wenn sie im Interessé des Gescháftes 
Ausgaben machen müssen, warum das 
Finanz-Aerar nicht? Anstatt das Preise 
ausgeschrieben werden sollten, für die 
Ergreifung dér Schmuggler, Preise die 
dér Beamte sofort erhalt, verspricht 
mail ihm Antheil an dem Gewinnste, dér 
in allén Fallen höchst problematischer 
Natúr ist.

Unter solchen Umstánden, kaim von 
einer Ausrottung des Zigarrettenschmug- 
gels nicht die Rede sein, trotzdem der- 
selbe die Staatskasse alljahrlich um Mii- 
lionen Kronen schitdigt. Die Sache ist 
derart ernst geworden, dass es sich loh- 
nen würde, dieselbe durcli eine Comi- 
ssion durchberathen zu lassen.

Vor Alléin müsste die Finanz-Com- 
missariate mit weitgehenden Vollmachten 
versehen werden, die im Einvernehmen 
mit dér k. u. Polizei geschaffen, densel- 
ben freien Zutritt überall dórt sichert, j 
wo es feststeht, dass Zigarrettenschmug- i 
gél betrieben wird. Dermalen, sind wir j 
gut unterrichtet, müssen sich die Finanz- I 
Organe haufig Beschrenkuiigen auferle- 
gen und zwar derart, dass sie nicht leicht 
zum Ziele gelangen können. Haufig be- 
fürchten sie auch in Konflikt mit dem 
Gesetze zu gelangen, welches in Bezug 
des Hausrechtes massgebend ist. Dieser I 
Umstand erschwert schon zum grossen 
Theile das Recherchiren und müssten 
daher für dériéi Zwecke, eigene Vor
schriften bestehen. Weit wichtigei jedoch j 
wiircn VerfUgungeii, welche sich beztiglich 
des Ankaufes dieser Produkte mit aller | 
Htrenge gégén den Kiiufer richten müssten. 
Nachdem dér Verkiiulcr, fást in allén 
Falién ein ganz mittelloser Mensch ist, | 
oder zumindest es schon so einzurichten ; 
versteht, dass er selbst nichts besitzt, j 
muss sich die Strenge des Gesetzes dem 
Kiiiifer zuwenden. Daniit ware schon sehr 
viel dér Sache geniitzt.

Dér Besitzer eines öffentlichcn Lokales 
müsste vei antwortlich dafür gemachr wer
den, dass in dereseiben keine geschmug- 
gelten Zigarretten verabreicht werden. 
Es müsste dahin gewirkt werden, dass 
in Falién wo dies dennoch geschieht, 
dem Wirth oder dem Caffeetier, das 
Recht entzogen werde. Derertige drako- 
nische Maassregel würden den Consum 
dér Falsifikate bedeutend herabsetzen, 
zumal jeder Besitzer eines Lokales seine 
Leute genau beobachten würde, was 
heute nicht geschieht.

In Anbetracht dessen, das die Ueber- 
wachung dér Monopol-Artikel, den F'i- 
nanz-Commissariaten obliegt, müssten 
jedem Commissariate die Kosten unge- 
schmálert zűr Verfíigung stehen, die 
nothwendig zu machen sind, um die 
Schmuggler zu eruiren und sie den Be- 
hörden einzuliefern. Wer einmal des 
Schmuggels betreten und verurtheilt wird, 
müsste, wenn er nicht hier zustándig ist, 
sofort abgeschoben werden, gleich jedem 
anderen lastigen Vagabunden oder Ver- 
brecher.

Es bedarf keines besonderen Beweises 
um diese ernstliche, gefáhrliche Kalami- 
tat, mit dem Rückgang, beziehungsweise 
mit dem Nichtvorwártsschreiten des Con- 
sums, in Verbindung zu bringen. Und 
wie solltc dies anders möglich sein?

Die Tabak-Sorten Legfin. Török, F'in. 
Török, Középf. Török, Burzicsaner, Tö
rök Dráma, aus all diesen Sortén wer
den recht gute Zigarretten gemacht und 
wenn noch hiezu dér Umstand tritt, dass 
auch die Preise derselben, wie natürlich, 
weit billiger sind, als die dér im Ver- 
schleisse sich befindlichen, so braucht 
nicht náher erörtert zu werden, dass 
maii es hier mit einer gefáhrlichen Kon- 
kurrenz zu thun hat, die mit allén Kraf- 
ten zurückgeschlagen werden muss.

Vermischtes.
Verbotene N ebenartlkel. In den letzten Tagén 

wurden abermals einige Tabakverschleisser we- 
gen des Verkaufes von verbotenen Korrespon- 
denzkarten beanstandet, nachdem solche Kar- 
ten mit obszönen Bildern in den Trafikén nicht 
verkauft werden dürfen. VViederholt machen 
wir die Verschleisser nochmals darauf auímerk- 
sam, solche Korrespondenzkarten, Brochuren 
und Drucksorten welche den Anstand verletzen 
nicht in Verschleiss zu nehmen, da gemáss 
Verordnung dies strengstens verboten ist und 
den Verlust dér Lizenz nach sich zieht.

Die Sonnlaasruhe. Mán erlebt wahrlich 
seine VVunder in dieser W eit! Ist etwas be- 
hördlicherseits verboten, weint alles bittere 
Thranen, weil mán gerade das Verbotene wiinscht. 
Die Sonntagsruhe ist gestattet, allerdings zűr 
freiwilligen Beniitzung. und siehe da, kein 
Mensch sperrt sein Geschíift, allé íiirchten sie 
die Koncurrenz des Nachbars. Nun was das 
betrifít, die Sonntagsruhe wird ja obligatorisch 
werden, alléin charakteristisch ist und blcibt es, 
wenn mán sieht wie einmüthig alles offen hált, 
wo doch jeder erklárt hatte, ihm geniere dér 
Kntgang des geschaftlichen Nutzens nicht. Kinen 
halben Tag der Ruhe kann und v ili jeder ein
mal wüchentlich opfern, aber nur dann, wenn 
der liebc Nachbar auch ruht, sonst nicht. Nun, 
hoííentlich nimrnt dieser Streit bald ein 1-nde.
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PO JATZI FL. és TA R S A
cs. kir, szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S C H L A N D S B E R G 3 E N  (Graz mellett)

ajánljak legjobb minőségiteknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k é n e s - ,  mint különösen s i m l o n - j j y u f A J o f c w t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországyn nagy kedveltséginek és rendkívüli keresletnek örvendenek, loteg a 

M ille n iu m -g yu fa ,  á l )  M a g y a r  h o n v é d - s z o b o r - g y u f a .
M a g y a r  k o r o n a -s v é d g y u fa ,  K r o k o d i l - g y u fa  és

M a g y a r  l m p e r i a l g y u f a
elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiválóomagyar államférfiak arczképeivel diszitvék. 

R ip s -g yu fa  dobozokban és csomagokban kaphatók.
Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutcb-Latldsbergbe intézni. A legolcsóbb ártételcket tartalmazó 

árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. Budapest és közvetlen környéke részére V . ,  H u j n a l  u t c z a  9 .
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A világ
legismertebb és leg
régibb gyártmánya !
M in d en  kis- és nagytözs- 
dóben, va lam in t nagyke
reskedésekben  kapható.

Altestes,
reeommirtes fabrikál 

d é r  W  e I f  1
Zu habén in a llén K le in - 

und G ro ss tra fik en  und 
G rosshand lungen .
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Delice M i n  l e n  h í r .  I s t é - s  f c l o s l c -  

í í s s , j a  d o l i á n v z ó  e  j y s z e r  

v e s z i  é x  t í i b l m  i s t  1 í e m
M S 5ih .i t t ;

legjobb oalódi Pranczia
SZIVARKAPAPIR ÉS SZIYARKAHÜYELY.
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E  ckstein Bernét és Fin utód i, Elek Lipól Budipest, Korlész-u'czi 20.
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