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T A R T A L O M . Újólag a dohányraklár a fővárosban. — A versengés a kislőzs lésok kö:öl . Árlejtési hirdetmény. Ajánlati hirdetmény — Hirdetések.

U,ólag a dohányraktár a fővárosban.
Annyiszor foglalkoztunk már a főváros 

dohányraktárával, hogy ennek felettes 
hatóságának valóban már rég meg kel
lett volna vizsgálnia, hogy ama általunk 
megdorgált hibák tényleg meg vannak-e 
s azok eltörlését létrehozni. De úgy lát
szik, hogy kisebb gondja is nagyobb 
ennél a kérdéses hivatalos közegnek 
vagy pedig a dohányraktár rendkívüli 
oltalomnak örvend úgy. hogy ott bármi 
is megtörténhetik.

Amint fennt mondjuk, már gyakrabban 
említettük, hogy a dohánygondnoki állás 
a m. kir. dohányraktárban a hivatalnok 
osztályok módozatában nem olyan kivá
lóan magas, miszerint egy felsőbb vezetes 
ne ellenőrizné mindazt, ami ott történik; 
mindezek daczára olyan ez az állás, hogy 
az ott működő hivatalnokoknak magas 
óvadékot kellene letenniük, hogy némi
leg kezességet nyújtanának, hogy az ott 
letett értekek, melyeknek összege sok 
milliót tesz ki, minden körülmények kö
zött rájuk bizható. Igaz, hogy aligha 
akad egy hivatalnok is, aki egy meg
közelítően is megfeleld ovadekot letehetne, 
mely aránylik a reá bízott összeghez, de 
legalább azon esetben, ha tevedesek 
által károk keletkeznének, az államkincs
tárnak biztosítva kellene lennie.

Egyáltalán nem ert'ük ama gondatlan
ságot. amelylyel itt eljárnak. Néhány 
hó előtt ama felfedezésre jutottak az 
ellenőrök, kik a dohányraktárt revideálják, 
hogy sok százezer szivarka többlet van. 
Az ok után kutattak es rájöttek, hogy 
a dohányraktár e szivarkákkal több nagy- 
tőzsdesnek adós azaz, hogy azok az érte 
járó összeget befizettek ugyan, de árút 
mindezideig nem kaptak. Ez aztán az 
igazán szép gazdálkodás! Tehát ebből 
következtetve, az árút kiszolgáló hiva
talnok tetszés szerint az árúval adós is 
maradhat. És ezek után nem találkozik 
itt egy nagytözsdés, aki a miniszterhez 
megy tudomására adni e hitvány gaz
dálkodást? Es nincs egy nagytözsdés sem, 
aki kérdezné ezt a hivatalnokot, hogy 
tulajdonkeppen mily jognál fogva marad 
adós áruval, melynek értékét már 
hónapok előtt adtak át az államkincstár
nak ? Nem tudják-e azt a nagytőzsdések, 
hogy ezáltal korrumpálni segítik a hiva
talt es hivatalnokságot ?

De igaz, természetes, hogy nem akar
ják az urak a dohányraktári kegyet elve
szíteni, mert nagy érdekek forognak itt 
koczkán, amennyiben egy bizonyos gyárt
mány helyett egy másikat szolgáltatnak 
ki, világos dohány helyett sötétet és több 
ilyesféle gondos dolgok, mely által aztán I

kész a szerencsetlenség. Mi, kik egy 
kevéskét ismerjük ezeket az eseteket, 

i egyáltalán semmit sem kérnénk a dohány- 
j raktártól, mivel ilyen kicsinyes képtelen 

óhajok folytán az intézösegnek tényleg 
I azt kell hinnie, hogy képes protekcziót 
| nyújtani.

És ezáltal fordulnak elő ilyen esetek, 
melyeket nem fogadna el egy üzletember 
sem egy kereskedőtől, egy fel sem a hiva
talnoktól. Hogy lehetne is az lehetséges, 
hogy egy nagytözsdés, ki junius hóban 
egy láda Stambul szivarkáért 470 koro
nát befizetett, meg azt november hóban 
nem kapta meg? Miután az időveszteség 
ezert 9 kor. 40 fillérré rúg és az össz- 
nyereseg, felteve hogy az árú már el 
lenne adva, 4 koronát tesz ki, úgy min
denki úgy fogja találni, hogy ezt az üzle
tet nem lehet briliánsnak nevezni, teljesen 
eltekintve ama körülménytől, hogy anagy- 
tőzsdés nem azért áll itt. hogy pénzét 
oly áruba fektesse bele, amelylyel neki 
adósak maradnak.

Már reg álltunk elő azzal a javaslattal, 
hogy a ni. kir. dohányraktár a m. kir. 
dohányintézöség igazgatóságának legyen 
alávetve és felülvizsgálva is az utóbbitól. 
Sőt úgy hisszük, hogy javaslatunk akkor
tájt tetszésre is talált és elvben el is 

! lett fogadva. Miért nem jött azonban a 
kivitelig?

A dohányraktáraknak, nevezetesen a 
fővárosé —  amelyből évenként legalább 
is 25 millió korona árú lesz kiszolgál
tatva, alapos változásra van szüksége, 

j  csak úgy helyi, mint kiadói tekintetben.
Egy ilyen jelentékeny hivatalnak külön 

j  igazgatóságra lenne szükségé, élén egy 
I oly hivatalnokkal, mely legalább is egyenlő 
egy osztálytanácsossal. Egy könyvelési 
berendezésre lenne szüksége, mely tel
jesen kizárja az itt felemlített eseteket, 
miután az áruk ki- és bevitele napon
ként felülvizsgálva, ellenőrizve lenne. 
Végül egy önálló likvidaturára és egy 
pénztárra is lenne szükségé, miutá n a 
jelenlegi elavult berendezés nem illik a 
mai alaposan megváltozott viszonyokhoz. 
Amint már előbb is mondtuk, baj az, 
hogy a dohányraktárak nem állnak köz
vetlen a dohányintézöség igazgatása alatt, 
mely körülmény még sok más nehézsé
geket is hoz létre. Az oly áruk hiány
zása, mely rendkívül élénk fogyasztásra 
találnak, egyesegyedül arra vezethető 
vissza, mert egy hivatalnok sem kontro
lálja a dohányraktárt, aki befolyásolhatná 
az üzleti működést is. Azoknak a hiva
talnokoknak, akik a dohányraktárt ellen
őrzik, nincs más dolguk, mint a szám
lákat megvizsgálni. Már pedig amint 
látjuk az ilyen hivatal az üzletmenetei

tekintetében is eiienörzésre szorul. To
vábbá egy adag képtelenség van abban, 
hogy az ellenőrző hivatalnok nagyon 
gyakran egy fokkal alacsonyabb vagy 

j egyenlő rangban áll az ellenőrző hiva
talnokká*. Tekintetbe véve mindezt, vilá
gos a bizonyíték, hogy félre kell tenni 
végre a nembánomságot, mert azon eset
ben, ha ez igy tovább lesz vezetve, igen 
könnyen kellemetlen konzekvencziák len
nének következménye.

A versengés a kistőzsdések között
Alig tartható lehetségesnek, hogy egy olyan 

kereskedelmi czikknél, aminök a ni kir dohány- 
termékek, versengés jöhet létre, miután tudva
levőleg a c ikk amúgy is gyér hasznot hajt és 
mert azok árai természetesen mindenütt egy
formák s igy a versengés csak más utón vál- 
hatik lehetségessé

Más utón Hisz éppen ez az, amely a dolog
nak oly gyalázatos külsőt kölcsönöz. Versengés 
a kiszolgálásban, nevetni fognak fölötte, de ez 
mégis létezik Fölülmúlják egymást s'cretetro- 
méltóságban, gondosan megőrzik minden vevő
nek a pár darab szivarját, amelyet kegyeskedik 
megvenni, helyet foglalhat és átolvashat néhány 
hírlapot, eltűrik, hogy a drága vevő szivarjának 
fiistgomolyait egy óráig maga elé fújja, kölcsönbe 
adnak neki szivarokat, olykor egy kis aprópénzt 
is kölcsönöznek hozzá, röviden mindent megtesz
nek, ak nek arczárói az úgynevezett vevő le
olvasható és csak azért, hogy vevő maradjon, 
ha ez ideig nem volt az Ami a pinczéreket 
illeti, akik már nagybani vevőknek lesznek te
kintve, ezekkel gyakran oly kultuszt űznek, mely 
e fekete frakkos urakat nem kevéssé teszi büsz
kévé. Hogy â drága vevőt megtarthassák, a 
szivarok természetesen ki lesznek nekik válo
gatva és azután a kitűzött órára és perezre az 
üzletbe elküldve. A megfizetés természetesen 
utólag történik, ha egyáltalán fizetve lesz. mert 
néha bizony az is megtörténik. De nem csupán 
mindezen előnyökben részesül a pinezér, még 
azonkívül aprópénzzel is el lesz látva, mely 
utóbbit, mintha joga lenne arra, követeli. Nem 
az ő dolga, ha nincs a traíikosoénak aprópénze, 
mert az esetben fel kell neki olyat kerestetnie 
és a pinezér urnák rendelkezésére bocsájtani 

De e téren leghihetetlenebb dolgokat azok te
szik, kik a szivarkatömőket, a dohányintézöség 
e nem kedvelt versenyzőit bírják vevőül. Mi
után a tőzsdések nagy raktárt tartanak fenn 
szivarkahüvelyekből, melyeket a szivarkacsem- 
pészeknek adnak el, úgy ezeknek leghihetetlenebb 
előnyt nyújtanak. Először is nekik a dohányból 
tetszés szerint világosat vagy sötétet szállítanak, 
továbbá a dohány hüvelyestől kölcsönbe lesz 
eladva nekik és az áru kifogástalan állapotban 
elcsomagolva. Ezek az árusok úgy látszik nem 
tudják, hogy ama veszélynek mennek elébe
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miként üzletüket elveszthetik és azonkívül ma- 
gas pénzösszegre lesznek elítélve.

Ilyenformán néz ki az árudák terén és való
ban cseppet sem lélekemelő, ha meggondoljuk, 
hogy azoknak az embereknek, kik naponta sza
kadatlanul 1 2  órát dolgoznak, ilyen lealacsonyító 
eszközökhöz kell íolyamodniok, hogy fennállja- 
nak a mások káli versenyben Mert csakis azért 
történik mindez, hogy egy má ik tözsdés előtt 
pár fillért elhalá '/.szák, akik nem értik vagy 
nem akarják érteni az efféle üzletvezetési mód
szert. És dicséröleg kell elismernünk, miszerint 
van még sok árus, ki nem akarja üzletének for
galmát ily módon gyarapítani és lemond inkább 
arról, hogy többet eladjon, minthogy ily piszkos 
versengéssel ő is együtt harczoljon.

Sajnos, ép a legjelentékenyebb tőzsdések kö
zött vaunak olyanok, kik nem röstellik a ron
gyos pár krajezár miatt üzletüket ilyen módon 
vezetni. Sőt ismeretes a fővárosban egy igen 
jelentékeny kistőzsde. mely a hüvelyek eladása 
miatt a szivarkatömöket é  ̂ csempészeket ma
gához vonja és minden kigondolható kényelmet 
biztosit nekik. Ilyesfélét tulajdonképpen nem is 
kellene eltűrni és emiatt ama kistőzsdésnek ez
úton adjuk azt a jó tanácsot, hogy kergesse a 
pokolba ezeket a vevőket. Természetesen azt 
fogják erre mondani, hogy ezek az emberek 
máshol is megkapják dohányukat. Mi nem va
gyunk e véleményen. A  kérdéses kistözsdés t. i. 
olyaníormán szolgálja ki ezeket az embereket 
és minden a csempészmunkához szükséges 
anyaggal úgy ellátja őket hogy aligha tudnák 
azt más tőzsdések tenni. Ha a dolog igy foly
tatódik, úgy még annyira is jöhet, hogy a kis- 
tö/.sdések itt direkte e czélra raktárt fognak 
tartani, hogy a dohányintézŐség eme verseny
zőit minden szükségleteikkel elláthassák.

A  pénzügyminisztériumban pedig az áruda- 
kezelés vezetői lássák be ebből, hogy nem elég 
tőzsdeengedélyt kiállítani és tőzsdéket létesíteni. 
Kell, hogy gondjuk legyen az is, arra ügyelni, 
hogy mindegyik tözsdés üzletéből létezhet-e, 
mert ha nem úgy van, úgy elhigyjék, nem válik 
előnyére az az államkincstárnak.

116.642. sz.
V. 1901.

Árlejtési hirdetmény.
A  budapestvidéki m. kir. pénzügy igazgatóság 

részéről ezennel közhír/é tétetik hogy lemondás 
folytán üresedésbe jött Dunavecsei dohánynagy- 
áruda kezelésének biztosítása végeit írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni. 
A dunavecsei dohánynagyáruda, melylyel a 
dohány valamint a bélyeg és váltóürlapok ki- 
csir ybeni eladása is össze van kötve és mely 
46 ki.sárudát lát el készlettel, a dohánygyárt
mányokat a budapesti dohányraktárból szerzi 
be készletet.

A  dohányárudának múlt 1901 évi forgalma 
Hetvenhatezernégys7 ázötvennégy kor. 60 fillér.

a) a saját üzletében kicsinyben eladott bumót 
és dohánygyártmány 4708 kor 76 fillér;

b) a hozzáutalt kisárusoknak kiszolgáltatott 
71745 kor. 84 fill., összesen 76454 kor 60 fillért 
tett ki, mely összeg után a volt dohánynagy- 
árus ez ideig 2*6J° tőzsdijt élvezett. A  kincs
tár az árudának bizonyos összegben meghatá
rozott jövedelmet nem biztosit, ezen okból a 
tőzsdij felemelése iránt esetleg beérkező későbbi 
kérvények tek ntetbe vétetni nem fognak.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 8  napi tartalékkészletet minden idő
ben érintetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz fejében 4000 
koronában megállapított ál'andó dohánykészlet 
éitékének 10°l»-kát azaz 400 koronát a csatolt 
minta szerint szerkesztendő 1 koronás bélyeg
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gel ellátandó lepecsételt ajánlathoz vagy kész
pénzben mellékelni vagy pedig ezen összeget 
valamely kincstári péuztárnál letenni és az 
erről szóló nyugtát az említett ajánlathoz csa
tolni. Olyan ajánlatok, melyek kellőképen fel
szerelve nincsenek vagy más pályázók ajánla
tára hivatkoznak úgyszintén elkésve benyújtott 
vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Távirati ajánlatok el nem fogadtatnak.

A  veisenytárnyalásban részi nem vehetnek, 
akik a törvény értelmében szerződés kötésre 

; nem képessek, vagy bűntény, csempészet vagy 
más nemű jövedéki kihágások miatt Ítéltettek, 
vagy az alól bizonyítékok hiánya miatt mentet
tek fel.

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

Ila  ezen akadályok egyike vagy másika csak 
az üzlet átadása után jutna a hatóság tudomására 
a pü. igazgatóságnak jogában áll az eladási en
gedélyt azonnal megvonni, illetve a nagyárudát 
felmondani. A  nagyáruda elnyerésére annak 
lehet kilátása, aki a százalékokban kifejezendő 
legkisebb törzsbért igényli, határozottan kijelen
tetik azonban, hogy az ajánlatok közötti szabad
választás jogát a kir. kincstár föntartja.

Azon versenyzők bánatpénzei, kiknek aján
lata el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése 
után vissza fog adatni, az elfogadott ajánlat 
bánatpénze pedig csak az érintetlen tartalék- 
készlet befizttése után fog visszaadatni

Ha a vállalkozó a dohánynagyárudát az át- 
| vételre kitűzött határidőben át nem veszi vagy 

később ajárlatétól önként visszalép, bánatpénzét 
elveszti és a dohánynagyáruda kezelésének 
betöltése végett újabb árlejtés fog kiíratni.

A z ajánlatok, melyekhez a pályázók nagy
korúságát. eikölcsiscgét. vagyoni állapotát és 

1 íedhetlen előéletét igazoló hatósági bizonylatok 
csatolandók, f. évi november hó 15 napjának 
délelőtti 1 0  órájáig ezen kir. pénzügyigazgató
ság főnökéhez nyújtandók be és pedig a kö
vetkező czimmel elh tva:,,Ajánlat a Dunavecsén 
megüresedett dohánynagyáruda kezelés ének el
nyerése iránt**.

Budapesten, 1901. október hó 15-én.
A budapestvidéki m. kir. pénzügyÉazgaléság.

4401)0. sz.
VI. 1901.

Ajánlati hirdetmény.
A székely udvai helyi m. kir. pénzügyigaz- 

j gatóság részéről ezennel közhirré tétetik, hogy 
' a kincstár részéről történt felmondás folytán 

megüresedett székely-keresztúri dohány nagy
áruda kezelésének elnyerése végett Írásbeli zárt 
ajánlat utján ezen kir. pénzügyigazgatóság hiva
talos helyiségében 1901. évi november ho 30-án 
délelőtt 9 órára versenytárgyalás tűzetik ki.

Az árlejtés, tárgyát a versenyzők által a 
i dohányeladás után igénybeveendő eladási dij 
I fogja képezni ugyan, mindazonáltal a kir. kincs

tár fenntartja magának a jogot, hogy a ver 
senyzők között szabadon választhasson és ezen 
ok miatt valamely versenyző semmi esetre sem 
támaszthat igényt, a betöltendő dohány nagy
árudának adományozása iránt csupán azon 
okból, mert esetleg a legcsekélyebb eladási 
jutalékot veszi igénybe

A  dohány nagyáruda, melynek eddigi keze
lője 3’ .".. azaz három egész és fél százaléknyi 
tőzsdijban részesült, a dohányanyagot a maros- 
vásárhelyi dohányáruraktárból szerzi be és do
hányanyag beszerzése végett 79 dohány kis- 
árus van hozzá utalva.

A  dohány nagy áruda 1900. évi forgalma 
87456 kor. 26 fillért tett, melyből saját kis- 
árudájában való árusításra 6987 kor. 92 fillér, 
a hozzáutalt kisárudakra 80311 kor 22 fillér 
és mérsékelt áru dohány és bumót eladásra 
157 kor. 12 fillér esik. Továbbá rnegjegyeztetik, 
hogy a dohány nagyíirusnak a bélyeg és váltó
ürlapok eladásából 1 ‘ 1 %-nyi eladási jutalék jár.

A  pályázók figyelmeztetnek, hogy a dohány- 
nagyáius köteles a dohánygyártmányokat tar
talmazó ládákat a kir. dohányáruda raktárból 
a megállapított érték lefizetése mellett tulaj
donába átvenni. A  nagyárudára nézve a tulaj
donos köteles 14 napi szükségletnek megfelelő 
3000 korona azaz háromezer korona értékű 
tartalék készletet csonkithatlan állapotban fenn
tartani s ezenfelül magát még a saját kisáru- 
dája, valamint a ho/.záutalt kisárusok ellátására 
szükséges készlettel ellátni, a dohány nagy- és 
azzal egybekötött ki.sárudát Székely-Kereszturon 
élénk forgalmú helyen tökéletesen száraz cs 
csinos bolti helyiségben személyeden kezelni és 
a dohánygyártmányok eladására vonatkozó sza
bályok 44. §-ában megjelölt könyveket pon
tosan veretni. A  kincstár az átadott árudá
nak bizonyos jövedelmet nem biztosit és ez 
okból sem az eladási dij felemelése iránti későbbi 
kérvények figyelembe nem vétetnek, sem pedig 
kárpótlási igények nem támaszthatók. Mind- 
egyik pályázó köteles a dohány nagyárudára 
nézve bánatpénzül 300 azaz háromszáz koro
nát vagy készpénzben vagy a budapesti tőzsdén 
jeg>zett állampapírokban, vagy a szabályok 
értelmében elfogadható más érékpapirokban (egy) 
1 koronás bélyegjegygyel ellátott és sajátkezű- 
lég eláirt lepecsételt ajánlatához csatolni és az 
ajánlatot az alábbi minta szerint szerkesztve, 
nagykorúságát, polgári állását és erkölcsi ma
gaviseletét igazoló hatósági bizonyítványokkal 
ellátva, legkésőbb 1901. évi november hó 30-án 
reggeli 8  óráig ezen kir. pénzügyigazgatóság 
főnökénél posta utján vagy személyesen benyúj
tani. Oly ajánlatok, melyek az említett kellé
kekkel el nem látvák, vagy más pályázó aján
latára hivatkoznak, valamint a hatarozatlanul 
szerkesztett és azok, melyek elkésetten érkez
nek be s végül a távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A  versenytárgyalásból kivonatnak azok. kik 
1 törvényszerinti szerződéskötésre nem képesek, 
j  továbbá kik valamely bűntett csempészet, vagy 

másnemű jövedéki kihágás miatt jogérvényesen 
! elítéltettek.

A székely udvarhelyi m. kir. ponzügyigazgatóság.
Segédszerkesztő: Heltal Nándor.

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhirré tétetik, hegy miután a M agyar K irá ly i PélUÜgym inÍ8 2 terium  

ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték ( IX . s o r s j á t é k )  I. osz
tályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás vegett 
kiadattak.

Az I .  osztály húzása 1901 . november hó 21 . és 22-én tartatik meg. A  
húzások a M agyar k irá ly i állam i ellenérző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek a Huzási teremben ( IV ., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza 
felől.) Soisjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál 
kaphatók.

Hudapest, 1901. évi november hó 3-án.

M agy. Kir. Szab. 
Osztálysorsjáték Igazgatósága-

Lónyay. Hazay.
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„ D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ő N Y E “
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSGHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T .  Nodimnls das Tabak-Magazin in der Hauptstadt. — Die Konkurrenz unter den Kleinversohleissern. — Korrespondenz Jer Admin stiation.

Nochmals das Tabak-Magazin 
in der Hauptstadt.

Wir habén uns schon so oft mit dem 
Tabak -Magaziné der Hauptstedt beíasst, 
dass wahrlich die ihm vorgesetzte Be- 
hörde schon lángst hátte prüfen müssen, 
ob die Uebelstande, die wir rügen, auch 
richtig sind, um dérén Sanirung zu be- 
werkstelligen. Alléin, es scheint dies eine 
sehr geringe Sorge der betreffenden 
Amtsstellen zu bilden, oder aber erfreut 
sich auch das Tabak-Magazin eines be- 
sonderen Schutzes, so, dass dórt gesche- 
hen mag, was da will.

W e ges3gt, des Oefteren habén wir 
schon erwáhnt, dass die Stelle eines 
Tabak-Verwalters im k. ung. Tabak- 
Magazin in der Systemisirung der Be- 
amten - Kategorien keine solch hervor- 
ragende ist, dass nicht eine Oberleitung 
all das, was dórt zu geschehen hat, 
kontrolirt] gleichwohl ist diese Stellung 
eine solche, dass die dórt amtirenden 
Beamten hohe Kamionén erlegen müss- 
ten, um einigermassen Bürgschaft zu 
bieten, dass die dórt erliegenden Werthe 
im Betrage von vielen Millionen auch 
unter allén Umstánden anvertraut werden 
kCnnen. Wohl kann es kaum einen Be
amten gébén, der eine nur annáhernd 
entsprechende Kaution, welche zu der 
anvertrauten Summe passt, erlegen 
könnte, alléin zumindest müsste für den 
Fali, dass durch Irrthümer Schwendun- 
gen entstehen, die Staatskasse sicherge- 
stellt sein.

W ir begreifen überhaupt die Sorg- 
losigkeit nicht, mit welcher dabei ver- 
gegangen wird. Vor vielen Monaten 
wurde durch die Kontrolore, welche das 
Tabak Magazin kontrolirten, die Ent- 
deckung gemacht, dass viele Hundert- 
tausende von Zigarretten zustehen. Mán 
forschte nach dem Grund und erfuhr, 
dass das Tabak-Magazin diese Zigarret
ten mehreren Grosstrahkanten schuldig 
sei, das heisst, dass diese den Betrag 
hiefiir wohl einzahlten, die Waare aber 
bis zűr Stunde nicht erhielten. Das ist 
nun eine nette Wirthschaft! Alsó dem- 
nach kann der Beamte. welcher die 
Waaren ausfolgt, je nach seinem Belie
ben die Waaren auch schuldig bleiben? 
Und da gibt es keinen Grosstrahkanten, 
der zum Minister geht und diesem von 
dieser elenden Wirthschaft Kenntniss 
g ib t?  Und da gibt es keinen Grosstrafi- 
kanten, welcher diesen Beamten fragt, 
mit welchem Rechte er eigentlich Waa
ren schuldig bleibt, dérén Werth mán 
an der Staatskasse schon vor Monaten 
abgeführt? Wissen denn die Herren 
Grosstrafikanten nicht, dass sie dadurch 
das Amt und die Beamtenschaft korrum- 
piien helfen?

Doch halt, natürlich, die Herren wol- 
len sich die Gnade des Tabak Magazins 
nicht verscheizen, denn gar hohe Inter- 
essen stehen dabei auf dem Spiele, zu-

mal wenn ihnen statt diesem Fabrikat 
ein anderes ausgefolgt wird, statt lichtem 
Tabak —  dunkler, und dériéi hochwich- | 
tige Sachen, dann ist das Unglück natür
lich fertig. Wir für unseren Theil, die 
wir die Geschichten auch ein wenig ken- 
pen, wir würden im Tabak Magaziné 
überhaupt nichts verlangen, da durch 
so!ch kleinlichen, unsinnigem Begehren 
die Verwaltung dórt richtig glauben muss, 
dass sie Protektionen zu gewahren im 
Standé ist.

Und dadurch kommen auch dériéi 
Dinge vor, die sich kein Gescháftsmann 
von einem Kaufmann, aber auch keine 
Partéi von einem Beamten bieten liesse. 
W ie könnte es sonst möglich sein, dass 
ein Grosstrafikant im Monate Juni für 
eine Kiste Stambul-Zigarretten 470 K. 
einzahlt, die er im November noch nicht 
erhalten hat ? Nachdem der Zinsenverlust 
9 K. 40 H. hiefür ausmacht und der 
gesammte Nutzen, falls die Waare schon 
verkaufr ware, kaum 4 K. betragt, so 
ist das Geschaft, das wird Jeder zugeben, 
kein brillantes zu nennen, ganz abgese- 
hen davon, dass der Grosstrafikant nicht 
da ist, um sein Geld in Waaren zu in- 
vestiren, die mán ihm schuldig bleibt.

Schon langst habén wir den Vorschlag 
gemacht, dass das kön. ung. Tabak- 
Magazin der Direktion der k. u. Tabak- 
Regie unterstellt und von dieser über- 
wacht werde. W ir glauben sogar, dass 
unsere damalige Anregung Beifall ge- 
funden und das Projekt im Prinzipe an- 
genommen wurde. Warum wurde es jedoch 
nicht in Ausführung gebracht?

Das Tabak-Magazin, namentlich das- 
jenige der Hauptstadt, aus welchem all- 
jahrlich Waaren im Betrage von zumin
dest 25 Millionen verausgabt werden, es 
bedarf einer gründlichen Umanderung, 
sowohl in örtlicher Beziehung, wie auch 
in Hinsicht seiner administrativen Ein- 
theilung. Ein derartiges bedeutendes Amt; 
bedürfte einer separaten Direktion, mit 
einem Beamten an der Spitze, welcher 
zumindest dem Sektionsrathe gleichkommt. 
Es bedürfte einer buchhalterischen Ein- 
richtung, welche solche P'alle, wie wir 
sie erwahnten, vollstandig ausschliesst, 
nachdt m allta^lich der Aus- und Eingang 
der Waaren geprüft und kontrolirt wer
den müsste. Schliesslich bedürfte es auch 
einer selbststandigen Liquidatur wie einer 
Kassa, da die dermalige veraltete Ein- 
richtung für die heutigen gründlich ge- 
anclerten Verhálnisse nicht mehr passt. 
W ie gesagt, es ist ein Uebel, dass die 
Tabak-Magazine nicht der k. u. Tabak- 
Regie direkt unterstehen, welcher Um- 
stand auch noch andere Schwierigkeiten 
hervorbringt. Das Fehlen solcher Waa
ren, welche ausserordentlich flottén Ab- 
satz finden, ist lediglich darauf zurüek- 
zuführen, weil kein Beamter das Tabak- 
Magazin kontrolirt, der Einfluss nehmen 
könnte auf die gescháftliche Gebahrung. 
Diejenipen Beamten, welche das Tabak- 
Magazin kontroliren, habén nichts anderes

zu thun. als die Rechnungen zu prüfen. 
Nun aber bedarf ein derartiges Amt 
wie mán sieht auch eine Kontrolé in 
Hinsicht des Geschaftsganges. Weiters 
liegt auch noch ein Stuck Unsinn darin, 
dass der kontrahirende Beamte gar háufig 
um eine Stuíe geringer oder im gleichen 
Rangé steht, wie der zu kontrolirende 
Beamte. Das alles in Anbetracht gezo- 
gen liefert nur zu deutlich den Beweis, 
dass mán endlich mit einem Schlendrian 
aufraumen müsse, der, falls er noch 
weiter fortbetrieben wird, sehr leicht un- 
angenehme Konsequenzen im Gefolge 
habén könnte.

Die Konkurrenz unter den Kleinverschleissern.
Mán sollte es kaum für möglich haltén, dass 

bei einem Handelsartikel, wie es die kön. ung. 
Tabakprodukte sind, eine Konkurrenz stattfm- 
den könue, nachdem bekanntlich der Artikel 
ohnehin einen sehr geringen Nutzen abwirft 
und da die Preise desselben selbstverstándlich 
überall gleich, so könnte eine Konkurrenz da- 
rin nur auf anderen Wegen ermöglicht werden.

Auf ai dérén Wegen. Das ist es ja eben, 
was der Sache ein solch schmachtiges Ausse- 
hen verleiht. Eine Konkurrenz in der Bedienung, 
mán wird lachen darüber. aber sie existirt 
gleichwohl. Mán überbietet sich in Liebens- 
würdigkeit, bewahrt jeder Kunde die paar 
Stuck Zigarren, die e. so gnádig ist zu kaufen, 
sorgsam auf, lüsst ihn Platz nehmen und einige 
Zeitungén durchlesen, duldet, dass der theuere 
Kunde den Qualm aus seiner Zigarre eine 
Stunde láng vor sich hinblást; mán kreditirt 
ihm die Zigarren, leiht ihm manchmal auch 
etwas Kleingeld dazu, kurz es geschieht alles, 
was mán den sogenannten Kunden vöm Ge- 
sichte ablesen kann. nur deshalb, damit er 
Kunde bleibe. wenn er es bisher nicht war. 
Was die Kellner betrifft, die schon als Kngros- 
Káuíer betrachtet werden, so wird mit densel- 
ben hiiufig ein Kultus getrieben der diese 
schwarzbefrackten Trinkgeldnehmer nicht wenig 
stolz macht. Um die theuere Kundschaft zu 
erhalten, werden für ihn die Zigarren wirklich 
ausgesucht. dann schickt mán sie ihm zu jener 
Stunde und Minute in das Geschaft, die er an- 
gibt. Natürlich folgt die Bezahlung nachtraglich, 
wenn sie überhaupt erfolgt, denn auch das soll 
vorkommen. Aber nicht nur, dass der Kellner 
allé diese Benefizien erlangt, wird er ausserdem 
mit Kleingeld versehen, welch letzteres er, als 
ob er das Recht dazu hatte, fordert. Es ist 
nicht seine Sache, wenn die Trafikantin kein 
Kleingeld hat, sie muss in diesem P'alle solcbes 
auísuchen lnssen und es ihm zűr Veríügung 
stellen.

Das Unglaublichste jedoch auf diesem Ge- 
biete leisten jene Tabak-Verschleisser, welche 
die ,,Zigarrettenstopfer“ , diese unliebsamen 
Konkurienten der Tabak-Regie, zu Kunden 
habén. Nachdem diese Verschleisser ein grosses 
Eager von Zigarrettenhülsen unterhalten, wel
che sie an die Zigarrettenschmuggler absetz ;n, 
so gewahren sie denselben die unglaublichsten 
Benefizien. Vorerst wird ihnen, je nach Bedar*
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dér Tabuk licht oder dunkel geliefert, ferner 
wird ihnen dér Tabuk sammt den HUlsen 
kreditirt und die VVaaren in tadellosem Zu- 
stande verpackt. Diese Verschleisser scheinen 
nicht zu wissen, dass sie Geíahr laufen ihr 
Geschaft zu verlieren und ausserdem zu hoh»*n 
Geldstrafen verurtheilt zu werden.

Derart sieht es auf dem Gebiete des Ver- 
schleisswesens aus und es ist wahrlich wenig 
erbaulich, wenn mán bedenkt, dass Leute, die 
unausgesetzt taglich 12 Stunden arbeiten, zu 
solchen erniedrigenden Mitteln greifen müssen, 
um di»* Konkurrenz mit anderen zu bestehen. 
Denn worura es sich handelt, ist einíach dús, 

•dass mán bestrebt ist die paar Heller jeman- 
dem Anderen wegzuschnappen. dér sieh eben 
zu solchen Geschftften nicht verstehen kann 
oder will.

Und wir müssen es lobend anerkennen, 
dass es noch immer v^ile Verschleisser 
gibt, welche iliren Konsum auf solcher Art 
nicht zu vergrösscrn wünschen und lieber dar-

auf verzichten mehr zu verkauíen, als eine 
solch schmutzige Konkurrenz mitzukámpfen.

Leider gibt es gerade unter den bedeutend- 
sten Verschleissern solche welche sich nicht 
scheuen, dér lumpigen paar Heller wegen in 
derartiger Weise ihr Geschaft zu fiihren Ja, 
uns ist sogar eine sehr bedeutende Kleintrafik 
in dér Hauptstadt bekannt, welche wegen dss 
Absatzes ihrer Hűken die Zigarrettensfopfer 
und Schmuggler an *tich zieht und ihnen jede 
erdenkliche Bequemlichkeit einraumt Dériéi 
dürfte eigentlich nicht geduldet werden und 
wir gébén dieser Kleintrafik daher auf diesem 
Wege den guten Rath, dass sie diese Kund- 
schaft zum Teufel jage. Freilich, mán wird 
einwenden, dass die Leute auch anderswo den 
Tabak bekommen. Wir sind nicht dieser Mei- 
nung

Die betreffende Kleintrafik bedient diese 
Leute namlich derart und versieht sie mit 
allém fúr das Schmugglerwesen nothwendige 
Matéria!, dass dies andere Verschleisser kaum

vermöchten. Geht aber die Sache auch ferner 
so ihren Gang, dann kann es noch dahin 
kommen, dass sich hier in den Kleinverschleis- 
sen direkte Ntederlagen bilden werden, um 
die Konkurrenten dér Tábak-Regie mit allém 
Nöthigen zu versehen

Die Leitung des Verschleisses im Finanz- 
ministerium jedoch müge liieraus ersehen, dass 
es nicht genug ist, wenn mán Trafik-Lizenzen 
ausstellt und Trafikén errichtet. Es muss auch 
ihre Sorge sein darauf zu achten, dass Jeder 
bei seinem Geschafte existiren kann sonst 
geschieht dies, mán müge es uns glauben. 
gewiss nicht zum Vortheile des Staatsschatzes.

Korrespondenz dér A dm in is tra tio n .
B. K. Budapest. Mit dér heutigen Numraer 

abgegangen.

Ililfsredkteur : Ferdlnand Heltal.
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P O J f i T Z I  F L i .  és T Á R S A  1
CS, kír. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett) ^

ajánlják legjobb mlnőságüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k á n o s -,  mint különösen a  a Io n -g y ű  Iá ja kát.
B gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, lőleg a 

M illennium -gyufa,
Magyar korona-svéd gyufa, ■>
Magyar bonvéd-szobor-gyufn,
Krokodil-gyufa é s

Magyar hnperial-gyufa elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam- ^  
férfiak arczképeivel diszitvék.

Rips-gyufa dobozokban és csomagokban kapható.
Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártéleleket tartalmazó úfC 

árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére  V I I . ,  R o m b a c h - u t c z a  8 .  s z .
,1 ... , .»  raktárunk- POJATZI FL. és TÁRSA

DEUTSCH-LANDSBERGBEN (G ra z  m e lle tt ) . &
>

J£G¥"■ * * * * * • « ■ * « i

F E L T Ű N Ő  Ú J D O N S Á G .

1VIiMtic-'i i Liircletés felttstle- 

ges, a dotiányísó egry ísísei- 

veszi töl_>t>é mást nem
s a v f f i a t

legjobb oalódi francia

SZIVARKAPAPIR ÉS SZIYARKAHÖYELY.
G Y Á R I  R A K T Á R :

G O L D Z I E H E R  G  É Z Á - n á l
I )  BUDAPEST, V., SAS-UTCZA 29. SZÁM.
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