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T A R T A L O M  : NVolfrumb Károly'. A szivarkatömők. lígy czélszcrü újításról. —  Vegyes hírek. — Ajánlati hirdetmény.

Wolfrumb Károly
királyi tanácsos. penzüyyi{|azyató. a fö- és 
székvárosi m. kir. ponzüyyiyazyatosáy főnöke.

Minden foglalkozásnak vannak fény
es árnyoldalai. Ezen árnyoldalakat leg
inkább azok ismerik meg, kiknek talen
tumuk, képességeik vagy kiváló személyi 
tulajdonságuk révén arra lesznek hi
vatva, hogy a nagy publikummal érint
kezzenek. Különösen Így van ez a pénz
ügynél, mert bármit követeljen is a tör
vény egyesektől, mindenért a hivatalno
kokat teszik felelősekké s némelykor va
lóban vét tanúság egy ily hivatalt becsü
letesen, lelkiismeretesen vezetni.

Azon férfiaknak, kik hivatva vannak 
az állam életének irányt szabni, modern 
szabadelvű irányzata az, hogy olyan 
hivatalokat, mint pl. a fővárosi pénzügy- 
igazgatóé, nemcsak kötelességtudó hiva
talnokkal, de, kiemelve benne az állam
polgárt, egyénileg is szeretetreméltó em
beriéi töltik be, a ki a publikummal 
érintkezvén, azzal együtt is érez. Ehhez 
aztán érző, meleg szív, igazságszeretet, 
tiszta, józan ész és bölcs mérséklés kell 
még akkor is, a mikor erőszakkal elfer
dítik az igazságot.

O kegyelmességének Lukács pénz
ügyminiszternek nagyon szerencsés keze 
van ilyen hivatalok betöltésénél. Mikor
4 év előtt Gassner pénzügyigazgatói, a 
ki ép ily értelemben működött, adólcl- 
ügyclővé nevezték ki utódját Wolfrumb 
Károly királyi tanácsos mint szorgal
mas, derék cs főleg igen szerény embert 
ismerték hivatalnok társai. Nemsokára 
azonban a nagy közönség is megismerte 
ezt a consilians, szeretetreméltó, igazság- 
szerető és melegen érző szivü embert.
5 ennek ismerik felsőbb helyen is, s 1 
most tán egy kis indiskrecziót követünk 
el, de elmondjuk, miszerint már akkor, 
mikor Wolfrumb Károly kir. tanácsos ur 
hivatalát elfoglalta, igen magas helyen, 
mint derék, becsületes, igazságszerető s 
nemes szivü embert jellemezték nekünk.

Valóban tán csak mi tudjuk igazán 
mérlegelni, milyen kiváló munkásságot 
fejt ki ezen a téren Wolfrumb pénzügy
igazgató ur. A mi szaklapunk, mely egy 
nehezen küzködő foglalkozási körnek 
orgánuma, természetszerűleg nagyra tak
sálja azt, a mikor egy ily magas állású 
hivatalnok a szigorú igazságszeretet és 
humanitást egymással össze tudja egyez
tetni. Mi megemlítettük mindezt, mint a 
dohányárusok összeségének szakorga- j 
numa, s meg vagyunk arról győződve, ! 
hogy minden egyesnek a nézetéi hűen 
tolmácsoltuk.

Január 19-én volt :i0 éve, hogy 
Wolfrumb kir. tanácsos ur a legodavalób
ban szolgálja az államot. A hivatalnokok 
resszort különbség nélkül megünnepelték 
ezt a napot s mondhatjuk ezzel önma
gukat tisztelték meg. Olyan családias 
jellegű volt az az ünneplés, melyben a 
hivatalnokok szeretett főnöküket része
sítettek és valóban megható volt látni, 
hogy mindenki megjelent ott a pénzügyi 
tanácsostól a hivatalszolgáig. Most pedig 
az ünnepély részletes leiratát közöljük, 
de előbb engedje meg Wolfrumb kir. 
tanácsos ur, hogy a dohány nagy- és 
kisárusok nevében, valamint szerkesztő
ségünk nevében kívánjuk, hogy még sok- 
éven át működjék a haza, a főváros és 
annak polgárainak javára.

Wolfrumb Károly pénzügyigazgató 
ünneplése nem mindennapi ünnep szín
helye volt január 26. a székest óvárosi pénz
ügyigazgatósági palota. Wolfrumb Károly 
kir. tanácsos, budapesti pénzügyigazgató, 
állami szolgálatának 30-ik éviordulóját 
ünnepelték. A tisztelgő tisztikar, még 
pedig: a pénzügyigazgatóság fogalmazó 
személyzete, Ililberth Gusztáv kir. taná
csos főnök helyettes, a számvevőség Kanyó 
Dániel számtanácsos, a pénzügyőri biz
tosi testület: Szentpály Gyula, pénzügy
őri felügyelő, az állampénztár: Vargha 
Dániel főpénztárnok. a központi bélyeg- 
raktár és bélyegjelző hivatal : Horváth 
Imre gondnok, a vezető személyzet: 
JÜlek János irodavezető, a m. kir. dohány
raktár: Vajda Károly gondnok, a m. kir. 
sóhivatal: Lechner György sótárnok, va
lamint a vonali fogyasztási adóhivatalok 
személyzete főnökeik vezetése alatt, számra 
96-an, kevéssel 12 óra előtt gyűltek össze 
a pénzügyigazgaló fogadó termében. Az 
ünnepeltet megjelenésekor hatalmas éljen
zés fogadta, melynek elhangzása után 
Hilberth Gusztáv kir. tanácsos, első penz- 
ügyigazgató-helyettes, lépett elő és meleg 
szavakban tolmácsolta a tisztikar ragasz
kodását, szeretetét, tiszteidét és öröméi 
a mai nap felett, majd rátért az ünne
pelt érdemeinek méltatására, kiemelvén 
mindenkor igazságos, jóindulatú és szí
vélyes viselkedését alárendeltjeivel, elő
zékeny, humánus eljárását és ritka tapin
tatosságát a közönséggel szemben. Végül 
átnyújtotta neki a tisztikar által felaján
lott emléktárgyat. (Kernek müvü szivar- 
kazettát vert ezüstből. A kazetta tükör
fényesre csiszolt, kissé domború, legöm
bölyített sorokkal bíró nagy doboz alak, 
belül tüzaranyozással s a különböző szi
varfajok számára több osztalylyal. A do
boz tetején az ünnepelt nevének kezdő 
betűi remek monogrammban vésve és a

két évszám: 1874— 1904 látható.) Az
ünnepelt könyek között s a megindulás
tól remegő hangon köszönte meg a tiszti
kar figyelmét és üdvözletét, biztosította 
őkel további jóindulatáról, szeretetéről és 
barátságáról, kérve mindnyáját, hogy az 
eddig tapasztalt szorgalommal, ügybuzgó- 
sággal és .szolgálatkészséggel támogassák 
őt továbbra is exponált nehéz állásában. 
A jelenvoltak lelkes éljenzése fogadta 
szavait. Este nyolez órakor a Drechsier- 
léle étteremben 100 terítékéi bankettet 
rendezett a tisztikar a pénzügyigazgató 
tiszteletére.

A pénzügyigázgatóság és alárendelt 
hivatalainak tiszti személyzete már 8 óra 

i előtt gyülekezett a Drechsler-féie étterem 
félemeleti helyiségeiben és riadó éljen
zéssel fogadta az érkező pénzügyigaz- 
gatót. A kölcsönös ismerkedés után asz
talhoz tilt a társaság. A pecsenye után 
felszólalt Hilberth Gusztáv kir. tanácsos, 
majd Markovits pénzügyi tanácsos, kik 
az ünnepeltre emelték poharukat, mire 
Wolfrumb Karoly pénzügyigazgaló vála- 

I szolt. Az úgynevezett vad tósztok sorát 
Tanyai pénzügyi titkár elmés, ötletes 
tósztja nyitotta meg nagy derültséget 

j  keltve, majd dr. Detre p. ü. t. a pénz- 
, ügyőrséget, dr. Nyikos p. ti. s. t. a pénz
ügyigazgatóság első főnökhelyettesét,

! Hilberth kir. tanácsost köszöntötte fel.
| Barólhy. Hirschburg, Kanyó pohárkö
szöntői után még általános tetszést kel
tett dr. Ajthay J. és Földváry György 
elmés tósztja és másoké, melyek hatása 
alatt a késő órákig vigan kitartott az 

! ünneplő tisztikar.

A szivarkatömők.
A m. kir. dohányegyedáruság nagy költ- 

; séggel és óriási apparátussal dolgozik s igy 
méltán elvárhalja, hogy a magyar állampelgá- 
tok respektálják jogaikat s a  törvényben védett 
szabadalmakhoz ne nyúljanak.

Nálunk azonban virtus „az államot be
csapni “ s igy keletkezett egy uj foglalkozási 
ág, a szivarkatömuk, a kik a kincstártól vett 
dohányból ugyan és magánczéglől vett hüve
lyekkel czigarettákat készítenek s azokat néha 
olcsón, néha meg drágábban árusítják, azonban 
ív vevőközönsógük mindenkor sokkal tulfizeti 
ókot. Rendszerint tizenhármas, tizenhatos és 

j  tizenhetes dohányok keverékéből csinálják a 
czigarettákat, melyeknek százát 1 Irt 50 krért, 
azaz 8 koronáért árusítják. A vevőközönségnek 
természetszerűleg azt mondják, hogy Kir, Pur- 
zicsán és I Iorczegovina-dobányból készítik e 
czigarettákat s a publikum rendszerint lópro is 
megy. De miért ? Kutassuk csak az okokat !

A czigarettázó emberiség igen siókat ad 
i a külsőre, a hüvelyre, mely a czigarettatömók- 

nél leggyakrabban egyiptomi hüvely-utánzat, a 
czigareita nincs tultömve, úgy tudja, hogy
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finom dohány van benne, szóval, illúziójának 
elég van téve és mindezeken felül kap 100 
darab elegáns kiállítású czigarettát három koro
náért, legfeljebb négyért. Az egyedáruság efajta 
czigarettái, főleg a „Hölgy", elég jó, bizonyítja 
ezt nagy forgalma, de már a „Szultán" nem 
jó s megjegyzendő, hogy külső kiállítása na
gyon is egyszerű, hivatalos kinézésű.

Vegyük például, hogy egy czigarettázó 
választhat 100 darab „Hölgy" és 100 darab 
magánúton töltött czigaretta között, fogadni 
merek, hogy nyolczvan százaléka nem a „ Hölgy “- 
czigarettát választja, pedig tán tudja is, hogy 
az anyaga nem oly jó, mint a kincstárié. Mire 
kell tehát törekedni a kincstárnak czigarettái- 
nál ? Arra, hogy a hüvely legalább is tetszetős 
legyen, esetleg kétszínű nyomással. A „Nílus" 
és „Memphis"-czigarettáink külseje elég szép. 
de a belseje —  arról jobb nem szólani.

Tanuljunk a czigarettatömőktől, a kik 
mindig arra törekednek, hogy a hüvely tetsze
tős és szép legyen és ők, úgy látszik, nagyon 
jó l ismerik a czigarettázó publikum psycho- 
logiáját.

Ez volt egyik része annak, a mit e tárgy
ról el akartam mondani, a másik az a kár, a 
mit ezek a szivarkatömók a kincstárnak, illetve 
a dohányárusoknak okoznak.

Iga/, hogy ez után járni majdnem telje
sen lehetetlen, olyannyira, hogy tudomásunk s 
a kincstár tudomása szerint is van olyan szi- 
varkatömő, a ki a „Princessas"-hüvely reczéze- 
tét utánozza, természetesen silányabb dohány
nyal tömve, egyszerűen ezen közkedvelt cziga- 
rettákat hozzák forgalomba, főleg kávéházak
ban. Rájöttek már arra is, hogy ki csinálja ezt 
s megfogni az illetőt még sem lehetett, miután 
lakását minden 4—5 napban változtatja s ha 
rajta is csípik, soha nála corpus delictit nem 
találnak. Szóval, egy igen ügyes csalóval van 
iit dolga a kincstárnak. A többiek rendszerint 
igen szegény, tönkrement, főleg nagyobb isme
retséggel biró emberek, a kik ilyen meg nem 
engedett utón keresik kenyerüket. Rendes laká
suk legfeljebb 14 napig van, aztán elköltöznek, 
nem hagyva hátra, természetesen, újabb czi- 
miiket. Egész nap „Kundschaft“-ok után jár
nak s ilyenkor minden zsebükben vagy 100 
darab ilyen saját készitményü czigaretlájuk van.

Ezeket a szegény embereket, a kik ilyen 
meg nem engedett utón, de mégis keserves 
munka és tőkebefektetés után keresik napi élni 
valójukat, meglógni könnyen lehetne, ezzel 
azonban a bajon nem segitenek, hanem úgy, 
ha a kincstár maga okul ezen egyének psycho- 
iogiáján és készíttet olyan újfajta, legfölebb 
háromfilléres czigarettát, mely külső csin tekin
tetében semmi kívánni valót sem hagy fenn.

A mai körülmények között a czigarettá- 
zók nagy tömege, a mely a drága egyiptomi 
szivarkákat részint magas áruk, részint bóditó 
hatásuk miatt nem veszi, kénytelen ehhez a 
módhoz fordulni, hogy titokban ezen emberek
től vásárol, megkárosítva az egyedáruságot, de 
főleg a szegény dohányárusokat.

Most még nem késő, úgyis szóban van, 
hogy újfajta czigaretlák készíttetnek, alkal
mazzák ezekre a fentebb mondottakat s hiszem, 
hogy a czigarettatömők konkurrencziája magá
tól megszűnik. //. .V.

Egy czélszerü újításról.
Melegen figyelmébe ajánljuk a in. kir. 

pénzügyminiszter urnák ulább:, az államkincs
tár, hivatalnokok, a közönség és a dohányel- 
arusitás érdekét előmozditó javaslatunkat.

Köztudomású, hogy évenként több száz
ezerre rúg a feleknek kikózbesitett azon illctck- 
kivetések összege, melynél cgy-egy a tiz ko
ronát meg nem haladja és záros határidőn belül 
lefizetendő.

Sok százezer koronát veszt az államkincs
tár azáltal el, mert a felek nagy része 2— .‘1 
korona miatt nem tartja érdemesnek az adó
hivataloknál órákat elpocsékolni, a mellett a 
behajtással megbízott, végrehajtók is nagyon 
felületesen járnak cl ily kis összegű követelések 
behajtásánál, vagy oly későre halasztják a 
végrehajtást, hogy addig az illető fél vagy ki
költözött lakásából, vagy elhalt, vagy pedig a 
követelés behujthatlan lett.

Ha azonban a fizetésre kötelezett a fel
hívás átvétele után könnyű szerrel azonnal 
eleget tehet kötelezettségének és lehetővé téte

tik, hogy ezt időveszteség nélkül tehesse, ak
kor legtöbbje ki fogja használni ezt az alkal
mat. Ha pé'dául valakinek egy 1 koronáról 
szóló bélyegilleték-kirovást kézbesítenek és egy
szerűen az első tőzsdébe kell mennie, a hol 
egy 1 koronás bélyeget illeszt egy ott kapható 
illeték-űrlapra, erre rávezeti a fizetési megha
gyás számát, elviszi a postára, a hol erről ve- 
vényt állítanak ki neki és ezzel elintézi az 
ügyet — azt hisszük, sokkal inkább meg volna 
könnyítve a fizetésre kötelezett dolga. E mellett 
rnegkönnyittetnék az adóhivatal dolga is, mert 
a beérkezett űrlapokat egyszerűen be kellene 
vezetnie s sok fölösleges munkától és szósza- 
poritástól kímélteinek meg.

Ma, ha valaki egy koronát be akar fizetni, 
először a számfejtésbe kell mennie, a hol 
mindig sok ember vár, azután egy második 
hivatalnokhoz, aztán a pénztárhoz, ellenőrhöz
stb. Mindez sok, nagyon sok időt vesz igénybe.

Nincs megközelítőleg som fogalmunk arról 
az óriási összegről, a melyet az állam ez által 
vészit, de hogy jelentékeny, az bizonyos. Az a 
manipuláczió, melyet mi ajánlottunk, annyira 
egyszerű, hogy még az ellenőrzési is megköny- 
nyiti, mert könnyen áttekinthető. Hamisítás, 
visszaélés, sikkasztás teljesen ki volna zárva. 
A kincstár pedig, lévén kevesebb hivatalnoka, 
legalább tízszer kevesebb költséggel dolgozna, 
mert az egy és fél százalék, a mit az árus 
kap, nem tesz ki annyit. Jövedelme lenne meg 
az államnak a portó is, a mit mindenki szíve
sen áldozna, hogy ne kelljen órákon át állania 
s gyakran még az odajutás is költséggel jár, 
t. i. kocsiköltséggel.

Egy újítást provokálunk, mely minden 
irányban haladást jelentene, a hivatalos ma
nipuláczió megkönnyebbülne, az államkincstár 
nyerne rajta, a publikum rendhez szoknék s 
végre a bélyegárusok is valami haszonhoz jut
nának, a mit busásan meg is érdemelnek és 
senkinek sem árt.

Évekkel ezelőtt ezen a helyen a posta- 
közvetitöhivatalok dohányárudákba való helye
zését propagáltuk. Azóta ezt felkapták, kivitték 
és úgy a posta, mint a dohányárusok javára 

. virágzik, föképen pedig a publikumnak van 
nagy kényelmére. Lehet, hogy ezen czikkünkkel 

, is egy olyan újítást pendítettünk meg. mely 
nagy eredményt mulathat fel.

Vegyes hírek.
Bérharcz egy osztrák dohánygyárban. Az

osztrák dohányjövedék néhány szivarkakcszitö- 
gépet szándékozik a slcnibcrtji dohánygyárban fel
állítani. A nutnkásnök, hogy ezt a szándékot 
meghiúsítsák, elhatározták, hogy a mennyiben a 
gyárban ilyen gépeket állítanának fel, kimondják 
a bérharezot. Az osztrák dohányjövedék a rend 
helyreállítására —  a mint értesülünk ki
küldte egy hivatalnokát Sternbergbe.

Szivar- és szivarkacsempészés. Nem is 
hinné az ember, hogy a szivarkacsempészés 
ma is egyike a legjövedelmezőbb foglalkozások
nak, holott a m. kir. dohányjövedék ennek 
meggátlására mindent elkövet, midőn úgy jutá
nyos árak, mint pedig választók és minőség 

i tekintetében úgy szolgálja ki a füstölő Magyar- 
országot, hogy panaszra egyáltalán nincs ok.
I lazánkban, a hol már 1 fillérért elfogadható 
czigarettát szívhatunk, a hol hatvan fajta kü
lönböző czigaretta egész a legdrágább árig áll 
a rendelkezésünkre, nemcsak bűn a s/.ivarka- 
csempészet, de könnyelműség is azok részéről, 
a kik a csempészést előmozdítják. A legutóbbi 
napokban egy láda „parafa" érkezett a fő vám
házhoz. A bevallás hamis volt, mert a láda 
igazában német szivarokkal és szivarkákkal 
volt megtöltve. Természetesen ez az eset szi
gorú vizsgálat alá vétetett, a melynél az állam
rendőrség is k'V/.remüködik, tokintettel arra, 
hogy a jövedéki kihágás a büntető eljárás meg
indítását vonja maga után. Ebben a dologban 
teljesen mellékes, hogy a czimzettet megbün- 
totik-e vagy sem, ez az eset csak arról tesz 
tanúságot, hogy vannak még emberek, a 
kik a legérléktelenebb dolgot is busásan meg

fizetik, ha görbe utón lehet azokhoz jutni. 
Köztudomású, hogy a német szivarok és szi- 
varkáknak a Ilire nagyon rossz. Sehol a vilá
gon nem virágzik annyira a dohányhamisitás, 
mint Németországban. Nem tulzunk, ha azt 
állítjuk, hogy több mint a fele a német sziva
rok és szivarkáknak nem egyéb, mint doliány- 
irnitáczió, a melyet különböző vegyi utón pre
parálnak dohánynyá. Különösen a szivarok 
pompás fedőlevele legtöbbször nem egyéb 
dohánykivonaltal itatott papirosnál, a belső 
rész diófalevél, a melyhez a dohány alkatré
szeit keverik. A kukoriczalevél linóin rostjaiból 
dohánykivonattal preparálva, finom török do
hány készül. A legfinomabb török dohányt is 
felülmúlja külső szépségre ez a gyártmány. Az 
egyiptomi szivarkák legnagyobb része Drezdá
ban készül, a hol Kevés illatszert vagy mor
fiumot is kevernek hozzá, úgy hogy a dohá
nyos a czigaretta erejének és aromájának tulaj
donítja a szívás után beállott főfájást. Épp 
azok a fajták, u melyek egyenes vagy tiltott 
utón a külföldre exportáltalnak, a leghitvá- 
nyabbak, minthogy a német honosnak módjá
ban áll erélyesen fellépni, ha ilyen árut sóznak 
a nyakába, — bár ez is kevés eredménynyel, 
lévén a szivarban vagy szivarkában dohány- 
alkatrész is. Különben Németországban meg 
van engedve az úgynevezett dohánysurrogatu- 
mok felhasználása, melyek közé tartozik a 

1 nieggyfalevél, diófalevél, sózott rózsalevél, ló
here, violagyükérpor stb. Minthogy negyvennel 
több dohányfaj létezik s niindeniknek más az 
aromája, a hamisítóknak igen könnyű a dolguk. 
Különben Németország legtöbb részén a vulódi 
dohány is nagyon silány minőségű s ennél- 
logva páczolásra van ulaiva. Ez a pácz vizböl, 
fűszerből, czukorból, sóból, alkoholból, festék
ből van összeállítva s ehhez jön még valami 
aromatikus alkatrész. Hol találhatunk chémiluist, 
a ki mindezt az anyugból kiböngészi.

Ilyen tákolmányt csempésznek egyesek
nek, a kik a körülményekhez képest jó sziva
rokat vásárolhatnának mérsékelt áron. Tulaj
donkép inkább együgyüségükért kellene ezek
nek az urakat büntetni, mint ama hazufiatlan 
eljárásukat, melylycl a nemzeti jólét rovására 
megfosztják az országot az azt megillető köz
vetett adótól.

2022/1 Vb. 1901.

Ajánlati hirdetmény.
A losonczi dohánynagyárudu nyilvános 

árlejtés utján folyó évi február 25-én délelőtt 
1() órakor a balassa-gyarmati m. kir. j ónzügy- 
igazgatósng hivatalos helyiségében a legkedve
zőbb ajánlattevőnek kezelésébe fög bocsáttatni.

Közelebbi feltételek a balassa-gyarmati kir. 
pénzügyigazgatóságnál, a losonczi és balassa
gyarmati kir. pénzügyőri biztosságoknál meg
tudhatók.

Bánatpénz 9733 korona, az ajánlatok 
1904. február hó 25-ig a balassa-gyarmati kir. 
pénzügyigazgatóság főnökéhez küldendők be.

Balassa-íiyarmat, 1904. évi január 23-án.
M. kir. pénzügy igazgatóság.

Ügyes elárusitónö,
ki lölili tfviji egy elsőrangú dohány- 
tőzsdében alkalm azva volt, állílsl
korcs.

Szives ajánlatok ..Elárusító" oziin 
alatt e Ia|• kiadóhivatalához küldendők.

Segédszerkesztő : Heltni Nándor.
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„D O H Á N YÁ R U SO K  K Ö ZLÖ N YE"
(ORGAN dér  t a b a k -gro ss- UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  Ein praktischer Vorschlag. —  Vonnischte Nachrichten.

Ein praktischer Vorschlag.
Wir erlauben uns die Aufmerksamkeit 

des kön. ung. Finanzministeriums auf cinen 
Vorschlag zu lenken, den svir, als im Interessé 
des Kinanzarars, dér Boamtonschaft, des Pub- 
likums, wie auch dér Tabakvcrschleisser ge- 
legen, bestens empfehlcn.

Bokanntlich gibt es alljahrlich hundert- 
tausende von Gebiihrcnbemessímgen, bis zum 
Bel ragé von 10 Kronen, welchc den Partéién 
zugestelll werden und auch bis zu cinem ge- 
wissen Termin einbezahlt werden sollen.

Hunderttausende Kronen gehen dem 
S'aatsschatze blos dadurch verloren, wcil sehr 
hauíig Jeniand wogen Mangel an Zeit cinen 
B trag von 2— 8 Kronen oder mehr, niclit 
e nzuzahlen im Slande ist ; auch wirken die 
in Ansprucb genommenen Exeeutoren dabei 
nur sehr wenig, weil zumeist (be Zahlungs- 
pilichtigen, wenn dér Executor kommt, schon 
bingsl umgesiedelt oder gcstorben sind.

Kann sich aber ein solcher Zahlungs- 
pllichtigcr seincr Zah’ungspllicht im Augen- 
b.icke, wo er den Zahlungsauftrag erhielt, auf 
leichte Art entledigen, so gesehieht diós in den 
meisten Falién. YVird zum Boispiel Jemandem 
ein Zahlungsauftrag iiber ciné Stempelstrafe 
uni 1 Krone zugestellt, so geht er einfach 
in die erste beste Tralik, kan fi cinen Stempel 
für 1 Krone, klebt sic auf cin dórt ebenfalls 
erhaltliches Oebührenblanquett, scbroibl die 
Nummer dós Zablungsaufiruges, sowie scinen 
Nair.cn und Adnsse darauf, triigt cs zűr 
Post, welcho ibm ein Rezepisse hierüber 
ausstcllt und die Angolegenheit ist crlcdigt. 
In dóm bctrcflcmlen (lebühren-Bemossungsamtc 
triigt dór Beamto taglich die Einkaufc schab- 
lonmüssig ein, wodurch die Arboitslast des 
Amtes in sehr erheblichcr Weise verringert 
wird.

Dcrmalcn rnuss Jemand, uni eine Gcbühr 
von 1 Krono einzn/.ahlcn, in die Liquidatur 
gehen, wo stets viele Partéién warten, dunn 
zu oinem zweiten Bcamtcn, dann zűr Kassa, 
dann zum Kontrolor, beziehungsweise Kasscn- 
ehef. Das allcs erfordert cinen Zeitaufwand von 
vielcn Stunden.

Wir habon auch nicht anmihcrungsweise 
cinen Begriff davon, welchc Ricsensummen dem 
Staate dadurch vorlorcn golien, aber, dass sió 
sehr bedeutend sóin miissen, untorlicgt keincm 
Zweifel. Die Manipulation, wie wir sic in Vor- 
schlag bringen, isi derart einfach, dass dabei 
noch aussordem clie Kontroll© über die cinge- 
zahlten Betrage viol leichtcr zu bewerkstclligon 
würe, weil sic leichtcr zu fibersehen sitid. 
Missbráuche, Falschungi n und Unterschla- 
gungen waren ebenfalls dadurch günzlich aus- 
goschlossen.

Was nun den Ko-tenpunkt anbelangt. 
den dér Staatsschatz dabei zu leisten halló, 
wird inán sofort erkennen, das die ver- 
ringerten Sposen, wolclio ciie amlliche Manipu
lál ion, wie sie derzeil gesehieht, ein n zehn- 
f«ch höhercn Botrag ergeben, als das 1 einhalb 
Prozent, vvelches der Stempelvcrschleisser an 
den Stompeln verdient, uusmacht ; dagogen 
lliessen dem Staatsschatze aber auch nchenbei 
gesagt, dió Portogebtihren ein, die Jedermanti 
gerne bezahll, wenn er nichl genöthigt ist, 
einigc Stunden Zeit einer solchen Kleinigkeit 
widmen zu miissen und die ihm haitiig weit 
mohr Roston durch Fahrlen vcrursachen.

Wir bri.igon hior eine Nouorung in Vor
schlag, dic cinen Fortschritt nach joder Bich- 
tung Ilin bedeutet. Der Staatsschatz gevvinnt, 
die nmtlicho Manipulation w ird orloichtert, das 
Publikum wird an Ordnung und Pünktlichkoit 
gevvöhnt, wozu es die Bcquomlichkeil veran- 
lasst, endlich aber habén auch die Stempcl- 
verschleisscr cinen kleinon Nutzen davon, der

Keinem schadet und den sie selír gut brauchen 
können.

V'or .lahren habén wir an dicsér Stelle 
dic Idce der Postfilialen in den Tabaklralikén 
propagirt. Dicse Idee wurde aulgegrillen, aus- 
geführt und bevvahrt sich in ausgczeichneter 
Weise, zum Nutzen des Postiirars und der be- 
Ireffenden Tabaktrafikanten und zűr grossen 
Bequemücbkoit des Publikums. Vielleicht ge- 
lingt es uns auch diesmal. durch unsere An- 
regunp, eine Neuerung zu schaffen, die noch 
weil erspriesslichere Resultate aufvveisen dürfte.

Vermischte Nachrichten.
Strike in einer österreichischen Tabak- 

Fahrik. Die öslorreichische Tabak- Bogié boab- 
sichtigt in der Slcmberf/rr Tabakfabtik ciné 
Anzahl Maschinen behufs Erzeugung von 
Zigaretlen aufzuslellen. Dicse Absicbt trach- 
ton die Arbeiterinen dadurch zu verhindern, 
indem sie beschlossen babén, die Arbeit cin- 
zustellen, falls bei der Zigareltenfabrikalion 
Maschinen verwendet werden sollten. Wie 
wir vernohmen, Ital sich ein Beamter der Tabak- 
Begie nach Slernberg hegében, um Ordnung zu 
schaffen.

Schimiggel von Zigarren und Zigaretten.
Mán sollle es kaum für möglich haltén, dass 
der Zigar>*ltcnschmuggel derzeil noch zu den 
cintrag ichen Gi-werben gehört, zumal in die- 
ser Hichtung die k. u. Tabak-Begie wahrlich 
sehr leisiungsfahig ist und sowobl was Preis- 
wiirdigkeit der YVaarcn anbelangt, als aueh 
was dic Oualiliit und die Auswahl belrifft, 
nichl geklagt werden kann. In einern Lande, 
wo rnan für I Ib ller eine ziemlich gule 
Zigarette erhaltcn kann, wo rnan zu jedem 
Preise <;() Sorton, bis zűr feinsten Zigarette 
binauf kaufen kann, isi der Zigaretterschmuggel 
nicht nur ein Verbrechen, sondern auch eine 
Narrheit Dcrjcnigen, dic ibn unterstützen. 
Jüngster -Tagé langte im Budapestet’ llaupt- 
zollamle eine Kiste Korke an, welchc insoferne 
lalsch deklarirt war, als sie deulsclic Zigarren 
und Zigaretlen enthielt. Selbstverstandlich wird 
die Untersuchung in dicsér Angclegenheit sehr 
strcnge geführt, wobei auch die haupt- 
stadlische Polizci intervcnirl, zumal diese 
Gefallsübertrctung krimincller Nalur ist. Aber 
nicht darum hátidéit es sich, ob der betn líende 
Adressat strenge bcstruft wird oder nicht ; cs 
zeigt dicsér Fali violmehr, dass es noch 
immer Kente gibt. die lieber den grössten 
Scltund recbt gut hezahlen, wenn er nur auf 
unrechtmassige Weise erlangl werden kann. 
Bckanntlich geniessen dió deutschen Zigarren 
und Zigaretten mit Heeht cinen sehr schlech- 
ten Buf, denn in keinem Lande der Welt, wie 
in Deutschland wird der Tabak so vicl gc- 
fálscht als dórt. I ’nd es i>t keineswegs über- 
tricben, wenn wir sagen, dass mehr als die 
I la ftc der in Deutschland orzeugten Zigarren 
niclits anderes sind, als sogenanntc Tabak 
Imitationen, dió mittelst allédéi chcmFclien 
Bcholfen zu solchen verarbeitet werden. 
Namentlich die prtichfvollen Deckblütter sind 
híinfig niclits anderes, als in Tabak-Extrakt 
gelrankles Papier, die Inlagen niclits anderes 
als Nussblatter, dcneti matt die Bcstandlheilc 
d«*s Tnhakcs boin engt. Aus den fcinen Fűden 
der Maiskolben (Knkuruz) entstclien feine tür- 
kische Tabako indem mán sie durch Tabdc 
Extrák! prüparirt. Selbstverstandlich sieht der 
Icinste türkische 'Pabak nicht so hübseh aus, 
wie diese Imitationen, dic „echt egyptischen 
Zigaretten", welcho zum grüssten 'l'hoile in 
Dresdon erzeugl werden, erballen etwas Par
füm, oder Morphium, wodurch der Raucher 
vermcint, die Stiirko des Tabakes und dí ssen 
Aroma haltén ihm den Kopfschmcrz v».rur- 
sacht den er nach dem Rauchen tler Zigarette

hat. Und gerade diejenigen Sortén, welche, sei 
es auf reellem oder verbotenem Wege nach 
dem Auslande gesandt vvorden, sind zumeist 
solche Produkte, da der Einhcimische natür- 
lich klagbar auftritt, wenn er den Schwindel 

| naclivveisen kann, was übrigens nicht so 
leicht ist, zumal die Bestandtheile des Ta
bakes vorhauden sitid. Uebrigens ist es in 

; Deutschland gostaltet, sogenannte „Surrogate* 
j als Tabak in den Handel zu bringen, wie 

z. B. Weichselkirschblatter, Klee, Weichsel- 
I wurzelpulver u. s. w. Nachdem es über 40 
1 verschiedene l’abaksorten gibt und jede ein 

anderes Aroma aufweist, habén cs die Falscher 
natürlich sehr leicht. Aber auch der wirkliche 
Tabak, der itt den meisten Gegenden Deutsch- 
iands sehr sehlechter Qualitiit ist, wird in 
einer sogenannten „Tabaksauce*4 getriinkl. 
Diese ,.Sauce‘k besteht aus YVasser, Gewürz, 
Zucker, Salz, Farbe, Alkohol und irgend einer 
atomalischen Substanz. W o ist der Chemiker, 
der das Alles herausfindet ?

Und dieser Schund wird von Leutcn ge- 
schmuggell, die hier eine verhaltnismiissig gute 
Zigarre fúr wohlfeiles Beid erballen. Maii 
n üsste eigentlich mehr ihre Dummheit bestrafen, 
als ihr unpatriotisches \rorgehen, zumal nebst 
dem Ibitgang der indirekten Steuer auch der 
nationale Wohlstand darunter leidet.

Szivarmentö. Unler dicsem Titel ist seit 
langerer Zeit in dicsem Blatté ein Inscrat zu 

! lesen, vvelches ein Priiparat empfiehlt, das sich 
für gebrochene Zigarren vorzüglich eignet. Be- 
kanntlich kommt es ja bei uns in Ungarn weit 
mehr vor, als anderswo, dass die Zigarren 
leicht brcchen, aus der einfachen Grunde, 
weil bei uns das Publikum gewohnt i>t in den 
Zigarrenschachteln so lángé herumzuwühlen, bis 
cinige davon zu Grunde gehen. Niemals nimmt 
der Kiiuíer bei uns die ersten Zigarren, die er 
ergreift, erst dann, wenn von einigen Stücken 
zumindcst das Deckblatt S|)ringt, dann lindet 
<;r das Gewünschte. Aus diesem Grunde ist der 
„Szivarmentö* ein sehr praktisches Mittel, die 
Zigarren wieder in Ordnung zu bringen, zumal 
mán die verklebte Stelle nicht bemerkt, kei- 
ncrlei Geruch dadurch verspürt und die Zigarre 
in ihrem Urzustande damit herzustellcn leicht 
möglich ist. W ir verweisen über das Nilherc 
auf das Inserat.

Neuheit.
Für Gross- und Kleintrafikanten.
Por ..Szivarmentö". cin ausgczeiclinetes Prilpa- 
i"d zmti Verkleben beschadigter Zigarren,
eignet sich itt lohnender Weise zum Wieder- 
vcrktmle. Der >.Szivarmentö•• ist sowobl für 
lichlc wie auch für (hmkle Zigarren /.n habén 
und wird in Blccluimhiille für 20 Ilcller, in 
l ’npierumltiillc für 10 Ilcller in Delail verkauft. 

lm Grossen, für dón \’(írs(;hlciss :

100 Stück in Blechschachteln 16 Kr.
100 - ,, Papier „  8 „

Provinz-Aiilti’iige unler Nachnahmc franko zu 
richten an

D O N N E R  B E R T A L A N ,
B u d a p e s t . V I I I . .  C s o k o n a l -u t o ia  8/b.



DÓI IÁNYÁRUSOK KÖZLÖNY]1'.

Alapittatott 1856.

A P ojatzi-fé le  gyújtó  a legjobb!
Számos év óta M agyarországban legjobban be van vezetve és mindenütt kapható !

JF1. Pojatzi & Comp.
es. és k ir. szab. gyu fagyárak

D E  U T S C  II -  E A  i\ II N B E K  U .
Vidéki megrendelések közvetlenül Deutsch-Landsüergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első díjjal lett kitüntetve, u. m. 
XIV. csoport (Vegyi ipar.) „G-rand Prix“ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) Arany érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

D Á K  V A N  S. ém T Á R S A , V., Ilo lil-iitcxa O. mm.

A világ
legism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytőzs
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható ."1

r

Áltestes

renom irtesFabrika t 
dér W e lt!

Zu habén in allén Klein- 
r und Grosstrafiken und

Grosshandlungen.

F e ltű n ő on sag.

DELICE
Mindéin hirdetés felesleges, a, do

hányzó egyszer veszi és töbhé 

mást nein szíhat ------

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahiively.
Gyár i  raktár :

Goldzieher Gézánál
BiHla|HkNt, V., NaNHitcza N/fun.

EURÓPA, irodalmi és n̂ mndaircszvén^társnsHy Hudapost^VK, Chutcza 12.
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