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Tudatlanság vagy önkény.
Sajnos nem ritkaság már az, hogy e 

két jó tulajdonságot nyilvánosan kell 
szóvá tennünk és miután általuk sok min
denféle kellemetlenségek jönnek létre, 
minden erőnket meg kell feszítenünk, 
hogy a mennyire lehet ezeket fékezzük.

Az önkény ellen minden lehetőt meg
teszünk, a mi csak erőnkből kitelik; de 
egész másképp áll a dolog a tudatlan
ságot illetőleg.

A tudatlanságot legyőzni nagyon nehéz 
feladat, mert egy szabad államban minden 
embernek meg van a joga, hogy tudatlan 
legyen.

Természetes, hogy ez esetnek a hiva
talnokoknál nem szabadna előfordulnia. 
Ép úgy mint a jó  kézműves a szerszá
maival ügyesen bánik el, kellene a hiva
talnokoknak a törvények és rendeletekkel 
úgy eljárni, hogy azoktól még egy haj- : 
szálnyira sem térjen el. De mi tűrés I 
tagadás, vannak közöttük tudatlan embe
rek és ily esetben legjobb a sajtóhoz 
fordulni segítségért, mert ha az ostobaság 
ellen nincs is orvosság, azért a sajtó 
szava sokszor képes a legsötétebb agy
velőkbe is világosságot terjeszteni. És 
bizonyára nagy szükség van e világos
ságra ! Mert miért ne tudja azt egy 
pénzügyigazgatósági hivatalnok. hogy 
ennyi meg ennyi év előtt kiadtak egy 
rendeletet, mely egész határozottan ki
mondja, hogy nagytrafikos negyedévi 
kimutatásában semmi egyebet csak a 
pénzösszegeket köteles elősorolni 1 Miért 
nem tudja azt egy hivatalnok, hogy neki 
nincs joga a nagytrafikostól részletes ki
mutatást követelni, melyben az összes 
megrendelések, ahányszor csak előfordul
nak, pontosan részletezve legyenek?

Azon tisztelt olvasóinknak, kik még 15 
év előtt nem voltak nagytrafikosok, szol
gáljon tájékozásul a következő: tizenöt év 
előtt még egy regi szabály volt eletben, 
melyet annak idején még az osztrák ura
lom idején hoztak be. E rendelet értel
mében minden nagytrafikosnak az összes 
megrendeléseket pontosan elő kellett 
sorolni úgy a pénzmennyiséget, mint az 
áru minőségét illetőleg. Minden évnegyed j 
vegén e három havi tételeket összevonva. ' 
kiszámítva és óriási iv papírokra leírva 
átadták a pénzügyigazgatóságnak. Kigon
dolhatjuk, mily rendkívül hosszadalmas, 
fáradságes, de főképen haszontalan munka 
volt ez. A nagytrafikosok, habár belátták 
e munka teljes czéltalan voltát, mégis ; 
engedtek és nem túlozunk, ha azt állítjuk, 
hogy sok nagytrafikos ha amellett meg , 
üzlete sem ment jól, csak azért mondott 
le jogáról.

E sorok Írója volt az, ki a czéltalan- 
ságát e munkának belátta és felismerte.
E sorok írója volt az, ki a budapesti 
pénzügyigazgatósághoz azon kérést I er
jesztette be, hogy e szokást eltöröljék és 
a nagytrafikosok egyszerűen semmi mást, 
csak az összegeket, melyeket a kistrafiko- ; 
sok hoznak könyveljék el és mutassák 
ki negyedévenként. E kimutatások, habár 
szintén nem nagy fontosságúak, csak arra 
a czélra szolgálnak, hogy minden egyes 
trafik negyedévi jövedelmét az előző 
ugyanazon negyedének jövedelmével ösz- 
szehasonlitsák.

A pénziigyigazgatóság ez előterjesztést 
akkor elfogadta és a minisztériumnak 
fölterjesztette, mire megjelent azután a 
rendelet, hogy a kimutatásokat ezután 
ily értelemben kell elvégezni. Most pedig 
egy vidéki nagytrafikos értesít bennünket 
arról, hogy az a pénzügy igazgatóság, 
melyhez tartozik, ezelőtt két évvel egy 
rendeletet adott ki, melyben azt kívánja, 
hogy a kimutatásokat oly módon készít- I 
sók el, hogy minden rendelés külön fel- | 
sorolva, kimutatva és elkönyvelve legyen. 
Csudálkozunk, hogy az összes nagy- 
trafikosok, kik az igazgatóság alatt állnak, 
nem emelik fel panaszhangjukat a minisz
terhez; de ez nem változtat semmit sem 
a helyzeten. Mindenesetre jellemző marad, 
hogy rendeletet rendeletre halmoznak 
tekintet nélkül a már meglevőkre.

Tudatlanság ez, vagy önkény? Mi 
szeretnék ezt inkább az előbbinek venni. 
Talán nem tudja az illető hivatalnok, 
hogy létezik erre nézve egy rendelet, 
melv az. egesz országban gyakorlati alkal
mazásban van és mindenki ismeri. Szo
morú lenne ez, de lehetséges.

Talán e sorok az illető hivatalnok fel
világosítására szolgálnak, ha nem, úgy a 
nagytrafikosok közös erdeke követeli 
jogaiknak keresését. Aki tűri a jogtalan
ságot, az maga is jogtalanságot követ el, 
mert árt másoknak.

A bélyegek és váltó-űrlapok be
cserélése.

Tudomásunk szerint nincs egyetlen rendelet 
sem, mely azt mondaná, hogy a trafikosok 
kötelesek a bélyegárukat, váltó-űrlapokat és 
szállító-leveleket becserélni.

És ha a becserélés a tralikosok részéről mégis 
megtörténik, úgy csak a publikum kényelmét 
veszik számításba, miután az az értékjegyeket j 
oda viszi becserélni, a honnan vette.

A traükosoknak ez a becserélés nagyon kevés 
hasznot hajt, sőt inkább kárt és még hozzá 
kellemetlenségeket okoz; azonkívül szép kis 
pénzösszeg fekszik ez értékczikkekben haszná- I

latlanul. Hisz minden egyes darabbal a fővám- 
házhoz kellene a trafikoi-nak fáradnia a be
cserélés végeit, ha ezt elkerülni akarná. Be
láthatja mindenki, hogy ez nem valami hálás 
dolog és csupán csak a közönség kényelmének 
tesznek evvel eleget.

Ha pedig igy áll a dolog, akkor nem tudjuk 
felfogni, hogy miért nem nyújtják a trafiko- 
soknak is ezen kényelmet. Ezt pedig nem 
teszik meg, sőt ellenkezőleg, az elárusítónak 
sokkal nagyobb nehézségei vannak az érték- 
czikkek becserélésénél, mint a közönségnek. 
Mig a privát ember akadálytalanul cseréli be 
bélyegáruit, vagy váltó-űrlapjait, addig az el
árusító nem követelheti bármikor áruinak be
cserélését és oly formalitásoknak kell magát 
alávetnie, melyet a privát embertől épen nem 
követelnek.

A legrosszabb a dologban még az a tény, 
hogy e forgalmon kivül helyezett értékezikkek 
becserélését sokszor meg is tagadják, anélkül 
hogy az elárusítót a kitűzött terminusról értesí
tették volna. Akai hányszor megtörtént, hogy 
több kistrafikos aránylag nagy összeget veszíted, 
mert a közönség kényelmének szolgálva, a be
cserélést végezlék. Könnyű a privát embernek 
egyszerűen bemegy a legközelebbi trafikba és 
értéktelen papírjaiért értékeseket kap, de az 
elárusító, kinek esetleg sejtelme sincs a bélyegek 
vagy vállók értéktelenségéről, könnyen kárt 
szenvedhet, mert csak egy helyen cserélheti 
azokat be. Megtörténhetik, hogy olt meg el
utasítják, csak annál az oknál fogva, hogy az 
értékezikkek elavultak. Már megengedjék, ez 
eljárás nekünk igazságtalannak látszik, annál is 
inkább, mert az elárusítók az illető hivatalok 
képviselői a becserélés alkalmával és ennélfogva 
mindig előre kellene értesíteni őket, mikor uj 
értékezikkeket akarnak bevezetni.

Úgy mint más egyeb az elárusitás terén, úgy 
ez is rendezésre vár, hogy beálljon a rend, 
hogy úgy az elárusító, mint a közönség, minden 
kártól meg legyen óva, annál is inkább, mert 
itt egy adóról volna szó, melyet igazságtalanul 
szedtek be. Hisz a bélyegértékezikk nem egyéb 
mint nyugta va amely befizetett adóról.

Magától értetődik, hogy ha már e nyugták 
némely formája nincs forgalomban, azokat 
másokkal kell helyettesíteni és az is magától 
értetődik, hogy a közönségnek semmi körül
mények közölt ezáltal kart szenvednie nem 
szabad. És az értékezikkek becserélése az ebből 
befolyó következmény gyanánt tekintendő.

Természetes, hogy az értékezikkek nem le
hetnek örökké forgalomban, de akkor mindjárt 
határidőről is lehetne gondoskodni, melyen 
belül a becserélés történhetik, ép úgy, mint az 
a papírpénzeknél van. Minden elárusítót erről 
hivatalosan értesíteni kellene és más fontos 
hivatalos értesítésekhez hasonlóan, aláírásával 
kellene igazolni annak tudomásul vételét. Ha 
ez nem történik, úgy természetesen a pana-
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szoknak sem lesz sohasem vége és ezek semmit 
sem [használnak, igazságtalanság megmarad 
továbbra is, hogy visszautasítják az értck- 
czikkek becserélését. Ellenben kellő időben való 
értesítés melleit minden kistraíikos saját 
magának köszönheti, ha oly értékjegyeket 
cserél be, melyek már forgalmon kívül vannak.

Ez pedig mai napsag sokszor megtörténik, 
mert hát honnan értesüljenek erről az elárusítók, 
kik nem olvassák a „Budapesti Közlönyt".

Vegyesek.
Magyarország dohányforgalma 1899-ben. A

lefolyt év dohányforgalma ismét emelkedést 
mutat. Az összbevétel ugyanis 1898-ban 
52,117.942 Irt volt, úgy hogy (>21.051 forinttal 
több volt a bevétel. A  pénzügyminiszter elő
irányzatával szemben 2,133.593 írttal nagyobb 
eredményt értek el. A  fogyasztás a burnólot 
és egyes sz varfajokat kivéve, különösen a 
szivarkaknál 11% emelkedést mutat. Közel egy 
milliárd szivarkát fogyasztotok el. 1899. nov. 
végén a fogyasztás a következőkép oszlott meg: 
44.432 kilogram burnót (1907 kgr. =  44'L% ),
524.325 kgr. pipadohány (32,373 kgr. 54jft%),
513,018.058 drb. csomag pipadohány (819,065 
darab 01% ), 449,771,270 darab szivar
(1,949.770 =  0 4%), 868,101.310 drb szivarka 
(87,954.632 drb l l 'U 0/.), trafik havannait
szivar 283.355 drb. Különleges áruk fogyasz
tása: burnót 89 kgr. (11 kgr. 13%), pipa
dohány 209.474 kgr. (1297 kgr. =  5'li«%), 
pipadohány csomagokban 842.004 csomag 
(92.638 csomag 10%), belföldön készült
különleges szivar 9,G70.588 drb (455.156 da
rab 4 '|iod%), belföldi szivarkák 33,142 95 drb. 
(4,035.095 drb 12%), angol pipadohány 
3752 kilogram (2741 kgr.), havannait szivarok 
7,186.320 drb (75.534 drb ), amerikai szivarok 
141.950 drb (32.949 drb.), manilla szivarok
195.326 drb (25.849 drb.), török jövedéki 
szivarkák 2.950,000 darab (277.725 darab
111io%), egyiptomi szivarkák 6,052.450 darab 
(1,352.950 drb). Az 1899-ik évben elért pénz
ügyi eredmény 4,044.311.00 frt, szemben az 
1898-ban eredményezett 3,859.368.34 forinttal, 
185,043.54 frt többletet mutat.

Két uj fajta Havannah szivar kerül legközelebb 
ismét forgalomba. „Ployó de Monterry" és „La 
Escepcion" néven, mint a hites Josc üeuer’s 
czég gyártmánya.

A párisi kiállítás. A francziák veszedelmes 
fenyegetések közt megindult kiállítása, a nagy
haragos kiáltások daczára nagyjában máris 
elkészült Már április hó tizenötödikén mégis 
nyílik, s a mindszentek utáni első vasárnapig, 
vagyis november hó ötödikéig tart. A  kiállítás 
c.eljaira mindössze 130 millió korona áll ren
delkezésre. A  kormány 18 milliót, Paris városa 
1 milliót, a franczia bank 28 milliót ad a 
kiállítás czéljaira. Hatvan millió frank jövedel
met vár a kiállítás igazgatósága a sorsjegyektől, 
a kiállítási épületek anyagának eladási áréból 
pedig hat milliót remél. A  kiállítási épületek, 
ezek a múlandóságnak szánt czifra remekművek, 
mind úgy vannak építve, hogy a kiállítás után 
rögtön szétszedhetők legyenek, mindössze három 
épület marad meg a nagy napok emlékéül, a két 
műcsarnok és III. Sándor hídja, amely valóságos 
csodája lesz a kiállításnak. Ez a Ilid egyetlenegy, 
aczélból készült elliptikus iv s úgy lündöklik, 
mint a mesebeli szinezüstből vert tündérpalota 
hídja. A  kiállítási belépti dijakat is megállapí
tották már. Délelőtti tiz éra előtt a belépti dij 
két frank, tiz órától hatig egy frank, az esti 
órákban újból két frank. A kiállítás kapui a 
világ leghíresebb kapuinak reprodukciói. A  Krém*

kapuja, a toledoi, kairó, trieri, delhi, baseli 
kapuk gyönyörű másolatain keresztül jut az 
ember a kiállítás területére. A katalógus 500.00.) 
koronába kerül s akinek van hozzávaló türelme, 
annyit tanulhat belőle, hogy akár tanári kated
rára is reflektálhat. A kiállítás legszebb látvá
nyossága a vizi palota lesz, melyben száz meg 
száz szökőkutat építenek. A középen száz méter 
magasságból szökken ki a viz s egy allegorikus 
csoporlozatot foly körül. A legnagyobb palota 
a villanyos kiállítás épülete lesz. Ez a pavillon 
1275 láb hosszú és 250 láb széles s még a falai 
is üvegből valók. Az Eiffel tornyot is újra festik 
a talapzatot narancssárgára s aranyosra a csú
csát. A  Nyolezezer villamoslámpa szórja róla 
sugarait. A  különlegességek közt különösen 
érdekes a fordított ház, amelyben a csillárok a 
padlón vannak, a szőnyegek meg a menyezeten 
s hogy a csoda minél tökéletesebb legyen az ab
lakok is oly módon vannak építve, hogy aki kinéz 
rajtuk, az egész világról azt gondolja, hogy a 
feje tetejére állott. Ezen tünderpalotán kívül 
lesz még auto-elektropolifon is, egy nyolczvan- 
ezer zenemüvet játszó, óriási verkli. A  szokásos 
legnagyobb hordó, a világ legnagyobb szobája, 
a maliimat távcső, kétszáz tonna súlyú óra, 
tüzokádó hegy, a melyből igazi láva omlik — 
mindez természeteién a párisi kiállításon sem 
fog hiányozni.

A postabélyegek megszüntetése. A londoni 
postaigazgatóság érdekes újítás tanulmányo
zásával foglalkozik. Meg akarja szüntetni a 

i leveleknek bélyeggel való leragasztását. Helyette 
1 minden postahivatalban automatákat állítana 

fel, amelyek az illető pénzdarad bedobása után 
valamely jelet nyomnak a levél sarkára. Ilyen 
automatákat aztán bérbe adna a nagyobb 
kereskedőházaknak, akik ezzel a módszerrel időt 
takarítanának meg, sőt pént is, mert nem 
kellene nagyobb összegekért előre vásárolni a 
bélyegeket. Nem volna tehát többé kamat- 
ves tőségük.

5853/1900-

Ajánlat.
A székely-udvarhelyi kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré letetik, hogy szabály
talan kezelés folytán megürült parajdi dohány 
nagyáruda kezelésének elnyerése végett Írásbeli 
zárt ajánlat utján ezen kir. pénzügyigazgatóság 
hivatalos helyiségében 1!)00. inárczius hó 12-én 
d. e. 9 órára versenytárgyalás tűzetik ki.

Az árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által 
a dohány eladás után igénybe veendő ellátási 
dij fogja képezni, mindazon állal a kir. kincstár 
fenlartja magának azon jogot, hogy a verseny
zők között szabadon választhasson, mi okból 
valamely versenyző semmi czélra sem támaszthat 
igényt a betöltendő dohány nagy árudának ado
mányozása iránt csupán azon okból, mert esetleg 
a legcsekélyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

A  dohány nagyáruda, melynek eddigi kezelője 
2lU  azaz kettő egész r|„ százalék tözsdijban 
részesült, a dohányanyagot a Maros-Vásárhelyi 
dohányáru raktárból szerzi be és dohány anyag 
beszerzés végeit hozzá 51 dohány kisárus van 
utalva.

A dohány nagyáruda 1899. évi forgalma 
58356 korona 10 fillért lett ki, melyből saját 
kisárudaboli eladásra 1345 korona 18 fillér, a 
hozzáutalt kisárusokra 57010 korona 92 fill. esik.

Továbbá megjegyeztetik, hogy a dohány nagy
árusnak a bélyeg és váltó űrlapok eladásától 
l'/t százaléknyi eladási jutalék jár.

A pályázók figyelmeztetnek, hogy a doliány- 
nagyárus köteles n dohány gyártmányokat tar
talmazó ládákat a kir. doh Ínyáruda raktárából

a megállapított érték lefizetése melleit tulajdo
nába átvenni.

A  nagyárudára nézve a tulajdonos köteles 8 
napi szükségletnek megfelelő 200 ) korona azaz 
kettő ezer korona értékű tartalékkészletet cson- 
kithatatlan állapotban fenlartani s azon felül 
magát még a saját kisárudája, valamint a hozzá 
utalt kisárusok ellátására kivántató szükséglettel 
ellátni, a dohánynagy s azzal egybekötött kis- 
árudát Parajdon élénk forgalmú helyen töké
letesen száraz és csinos bolti helyiségben szemé
lyesen kezelni és a dohánygyártmányok eladá
sára vonatkozó szabályok 41. $-ában megjelölt 
könyveket rendben vezetni.

A kincstár az átadott árudának bizonyos jö ve 
delmet nem biztosit, és ez okból sem az eladási 
dij felemelése iránt későbbi kérvények figye
lembe nem vétetnek, sem kárpótlási igények 
nem támaszthatók.

Mindegyik pályázó köteles a dohány nagyáru
dára nézve bánatpénzül 300 azaz háromszáz 
koronát vagy készpénzben, vagy a budapesti 
tőzsdén jegyzett állampapírokban vagy a sza
bályok értelmében elfogadható más értékpapí
rokban 1 koronás bélyogjegygyel ellátot t és saját
k ezű ig  aláirt lepecsételt ajánlathoz csatolni és 
az ajánlatát az alábbi minta szerint szerkesztve, 
nagykorúságát, polgári állását és erkölcsi maga
viseletét igazoló hatóságilag kiállított bizonyíté
kokkal ellátva legkésőbb 1900. év márczius hó 
12-én reggel 8 óráig ezen kir. pénzügyigazgaló-ág 
főnőkénél posta utján, vagy személyesen be
nyújtani.

O ly ajánlatok, melyek az említett kellékekkel 
el nem látnák, vagy más pályázó ajánlatára 
hivathoznak valamint a határozatlanul szerkesz
tettek és azok, melyek elkésetten érkeznek be, 
s végül a távirati ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

A versenytárgyalásból kizáratnak azok, kik 
törvény szerint szerződés kötésre nem képesek, 
továbbá kik valamely bűntett, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágás miatt jogérvényesen 
elítéltettek, vagy a kihágás büntetése alól bizo
nyítékok elégtelensége miatt mentettek fel.

Továbbá kizáratnák azok. kik államegyedáru- 
sági tárgyak eladásával voltak megbízva, ha 
attól egyizben elmozditattak.

A vállalkoeó köteles a dohánynagyáruda keze
lésével történt megbízatásról vett értesítés után, 
a dohány nagyárudát haladéktalanul átvenni, 
ellenkező esetben, s abban az esetben is ha 
ajánlatától önként vissza lépne, bánatpénzét 
elveezti és a dohánynagyáruda betöltése végett 
veszélyére és kárára újabb versenytárgyalás fog 
kiíratni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtatnak, a versenytárgyalás befejez
tével vis za fognak adatni, az elfogadott válal- 
kozó bánatpénze azonban vissza tartatik.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor.

Eső <s és kir. izab. eredeti sHineczi (ipa-, tajtékpipa- és 
plpasfár- gyár i özerö-berendciéssel.

TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm eez  mellett

Ale;> Ita to tt  183 6 -ban .

Ajánlja a legjobb hírnévnek Örvendő 
kitűnő minőségre nézve páratlan 

val..di sclmeczi agyagpipáiL tajték- 
pipáit, pi| útzárait és szivarszipkáil, 
minden kivitelben, n legolcsóbb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmentes visszaküld i  esetén kívánatra
bérmentve küldetnek

Egyedüli hirncoes jó gijártmúmi.
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„DOHANYARUSOK K Ö ZLÖ N Y E “
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  UavoMtündnias oder WillkQr. —  Dér Umtausch von Stornpal und Wechselblanwuelten. — Vermiclitej. — Annonc«n

Unverstándniss oder Willkür.
Nicht selten habén wir leider Gelegen- 

heit diese beiden Eigenschaften einer 
Erörterung zu unterziehen und nachdem 
unter ihnen und durch sie zo viel Un- 
heil entsteht, ware es eigentlich rathsam, 
gégén die beiden mit aller Kraft zu 
Felde zu ziehen und sie zu bekampfen, 
vvo es nur angeht. Insofern es die W ill
kür betrififl, thun wir es mit aller Macht, 
dérén wir fiihig sind. Ganz anders steht 
es um das Unverstándniss. Diese zu be- 
kampfen ist eine sehr schwere Sache, 
z.umal es in einem freien Lande jedem 
Menschen auch Íréi steht cin unverstan- 
diger Mensch zu sein.

Ereilich sollte dies bei dem Beamten 
nicht dér Fali sein. Sowie dér Hand- 
werker sein W erkzeug zu handhaben 
verstehen muss, so müss e auch dér 
lieamte, an dér I Iáiul von Gesetzen und 
Verordnungen verfahren und kein Haar 
breit davon abweichen. Alléin, wie gesagt, 
es gibt auch mitunter unvei standige 
Menschen, nun und in solchen Fallen ist 
es gut. sich an die Presse zu wenden, 
ihre I Iilfe in Anspruch zu nehmen und 
sie vermag es, denn, wenn auch gégén 
Dummheit kein Kraut gewachsen ist, so 
ist gleichwohl die Druckerschwiirze im 
Standé, so paradox es auch kiingen mag, 
Licht zu verbreiten.

Und es thut Noth dieses Eicht, wahr- 
haftig! Denn warum soll es ein F'inanz- 
Direktions-Beamti r nicht wissen, dass 
vor so und sovielen Jahren eine Ver- 
ordnung hinausgegeben wurde, welche 
ganz deut ich anbefiehlt, dass die Gross- 
trafikanten in ihren Vierteljahres -Aus- 
weisen nichts anderes als die Geld- 
betriige zu verzeiclu.en habén? Warum 
soll es ein Beamter nicht wissen, dass 
er kein Rccht dazu besitzt, von dem 
Grosstralikanten detaillirte Ausweise ab- 
zuverlangen und zwar solche. vvo sammt- 
liche Fassungen, so oft sie vorgekom- 
men sind, genau verzeichnet?

Zűr Orientirung derjenigen unserer 
geschiitzten Leser, welche vor 1 5 Jahren 
noch nicht Grosstralikanten waren, diene 
Eolgeniles:

Bis zu dieser Zeit, namlich bis vor 
15 Jahren, war noch eine alté Verord- 
nung in Kraft, welche seinerzeit die 
österreichische Hegierung hier eingeführt 
hatte. Gemiiss dieser Verordnung mussle 
jeder Grosstrafikant siimmtliche Contis, 
das heisst alsó siimmtliche Fassungen 
genau verbuchen, sowohl in Uinsicht dér 
Waaren, wie dér Geldbdtriige. Zum 
Schlusse eines jeden Ouartals mussten 
diese I’ osten in drei Monatsabschnitten 
zusammengezogen, ausgerechnet und auf 
Riesenbogen Papier abgeschrieben, dér 
Finanzdirektion libergeben werden. Es 
lásst sich deliken, welche schauderhafte, 
langweilige, mühsame, hauptshchlich aber 
nutzlose Arbeit dies war, die Grosstrali
kanten, obwohl sie einsahen, dass diese 
Arbeit vollstíindig zwecklos sei, fügten

sich gleichwohl und wir iibertreiben nicht, 
wenn wir behaupten, dass hiedurch viele 
Grosstralikanten lieber ihre Lizenz zu- 
rücklegten, wenn ihr Geschíift eben nicht 
ganz besonders gut ging, was damals 
allerdings noch vorkam.

Dér Schreiber dieser Zeilen war es, 
welcher die Zwecklosigkeit dieser Arbeit 
und ihre Nachtheile einsah und kannte. 
Er war es, welcher dér Budapester 
F'inán/- Direktion die Bitté vortrug, die
selt Usus abzustellen und die Gross- 
tralikanten einfach dazu zu verhalten, 
dass diese nichts anderes, als die Geld- 
summen, welche dér Kleintrahkant in 
die Grosstralik gebracht, verbuche und 
ausweise und das auch nur vierteljahrig. 
Diese Ausweise, obgleich auch nicht von 
besonderer Wichtigkeit, hatten zumindest 
den Zweck, dass dér Gescháftsgang eines 
Ouartals, bei jeder einzelnen Trafik, mit 
demjenigen des korrespondirenden Ouar
tals des Vorjahres verglichen werden 
konnte. Die Finanz-Direktion hatte da- 
mals diesen Vorschlag acceptirt und in 
einer Eingabe dem Ministerium unter- 
breitet, worauf die Verordnung erschien, 
dass nunmehr die Ausweise in diesem 
Sinne geliefert werden sollen.

Und nun theilt uns ein Grosstrafikant 
aus dér Provinz mit, dass jene Finanz- 
Direktion, dér seine Grosstrafik unter- 
steht, vor zwei Jahren eine Verordnung 
hinausgab, worin verlangt wird, dass die 
Ausweise derart geliefert werden müssen, 
dass jede P'assung separat darin ange- 
führt, ausgewiesen und auch verbucht 
werden müsse.

Ereilich könnten siimmtliche dieser 
Finanz-Direktion unterstehenden Gross- 
trafiken gégén diese Massregel beim kön. 
ung. F'inanz.-Ministerium Jiinsprache er- 
heben und dass sie es nicht thun, wun- 
dert uns genug; alléin, das andert ja 
nichts an dér Sache. Charakteristisch 
bleibt es einmal für allé Falié, dass mán 
Verordnung auf Verordnung schafft, ohne 
die vorherige zu berücksichtigen. Ist es 
Unverstándniss oder W illkür? W ir wollen 
so loyal sein und lieber das Erstere 
annehmen. Jawohl, vielleicht weiss dér 
betrcffende Beamter faktisch nicht, dass 
eine Verordnung existirt, welche übrigens 
im gnazen Lande praktisch zűr Anwen- 
dung gelangt ist und die Jedermann 
kenut. Traurig ist und bleibt dies aller
dings, alléin, es kaim vorkommen.

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, 
den betreffenden Beamten aufzuklaren, 
wenn nicht, nun dann ist es Sache dér 
Grosstralikanten ihr Recht zu suchen. 
Au f diesem Gebiete heisst es namlich: 
W er Unrecht leidet, dér thut Unrecht, 
denn er schadet dadurch Anderen.

Dér Umtausch von Stempel und 
Wechselblanquetten.

Unseres Wissens nncli >-prich' keine rin/.ige 
V< rordnung (Invon, (Kiss dér IJmtau eh von 
Wechselblariquel len,Sh mp Imai kon und Fiachl-

brieíbn durch den Trafikanten erfolgen müssen. 
Wenn dér Umtausch durch die Trafikanten 
dennoch geschieht, so ist es vielipehr die Be- 
quemlichkeit des Publikums, welcher dabei 
Rechnung, gél ragén wird, zumal dasselbe diese 
Werlhzeiclien auch dórt zum Umtauschen hin
ti ágt, wo sie gekauft wurden.

Doni Traíikanlen bringt dieser Umtausch nur 
sehr wenig Nulzen, ja haufig sogar Schaden, 
manchmal auch Unannehmlichkciten anderer 
Art, wie wir solche Falle schon genug erlebt 
habén ; ausserdem liegt in diesen Werthzeichen 
haufig ein hübsehes Geldsümmchen brach, das 
nicht verwerthet werden kann, es ware denn, 
dass dér Verscbleisser mit jedem einzelnen 
Slück in’s Zollamt ginge, um dep Umtausch zu 
bewerkstelligen. Mán sieht, dass es keine loh- 
nende Sache ist, um die es sich handelt und 
da^s dabei lediglich dér Standpunkt in Betracht 
kommt, dem Publikum jede mögliche Bequern- 
lichkeit zu bieten.

Ist nun dies dér Fali, so veimögen wir es 
nicht einzusehen, warum auch nicht dem Trafi- 
kanten hierin jede mögliche Bequemlichkeit 
gebolen wird. Und es geschieht dies nicht nur 
nicht, sondern im Gegentheil, dér Verschleisser 
hat bei Gelegenheit des Umtausches solcher 
Werlhzeiclien weit grössere Schwierigkeiten zu 
überwinden, als das Publikum. Wáhrend jeder 
Priváté seine Stempelmarken oder Wechsel- 
blanquelte anstandslos umgetauscht erhalt, hat 
dér Verschleisser nicht das Recht, waun immer 
den Umtausch zu verlangen, ausserdem muss 
er die Werthzeichen mit seinen Namen ver- 
sehen, ein Verzeichniss mitbringen, kurz solchen 
Verschleíssmassregeln gerecht werden, die von 
keinem Privátén verlangt werden. Das Schönste 
dabei ist aber jene Thalsache, wonach mán d,en 
Verschloissorn haufig den Umtausch ausser 
Kurs gesetzter Blanquelte oder Stempelmarken 
verweigert, ohne diese vorher zu verstandigen, 
dass ein Termin hiefür ausgesetzt ist. Wie oft 
habén viele Kleinverschleisser schon verha.lt- 
nissmüssig grosso Summen eingebüsst, weil sie 
dér Beijuemlichkeit des Publikums zu dienen 
den Umtausch bewerkstelligten. Wahrcnd je^er 
Priváté es leicht hat, indem er einfach in die 
erste besle Trafik geht ur.d für seine werth- 
losen Papiere Werthzeichen erhalt, hat dér 
Verschleisser, dér von dér Unbrauchbarkeit 
dieser Blanquette oder Stempel keine Ahnupg 
hat, den Umtausch dórt zu verlangen, wo alléin 
derselbe bewerkstelligt werden kann. Nun weist 
mán dórt sein Verlangen zurück, ohne einen 
anderen Grund anzugeben, als den, die Werth- 
zeichen wáren veraltet. Mit Verlaub! Ein sol- 
cbes Vorgehen scheint uns denn doch als un- 
gerecht, zumal die Verschleisser als Vertreter 
des betreffenden Am'es den Umtausch vor- 
nehmen und dalier vorher verstandigt werden 
müssten, wenn eine Absicht. neue Wei Ihzeichen 
einzuíühren, vorliegen sollte.

So wie Manches und Vieles auf dem Gebiete 
des Verschleisswesens einer oidnenden Hand 
bedürftig ware, welche überall die erwünschte 
Ordnung herzustcllen hütte, um einerseits das 
Publikum, anderseits die Verschleisser vor 
Schaden zu bewahren, so auch hier und da,s 
umsomehr, als es sich dabei um eine Steuer 
handelt, die mán ungerechtfcrtigterweise leistel- 
ohne Ersatz zu erhalten. Die Stempelmarke
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ist ja nichts anderes, als eine Quittung íiber 
eine entrichtete Steuer. Es ist selbaUerstiind- 
lich, dass diese Quittung, wenn ihre Fönn 
nicht mehr im Gebrauche ist, durch eine andere 
ersetzt werden muss und ebenso selbstverslünd- 
lich ist es, dass das Publikum unter allén Uin* 
slánden dafür schadlos gehalten werden muss. 
Als eine hieraus resultirende Konsequenz ist 
daher dér Umtausch dieser Werthzeichen zu 
betrachten. Kann es auch nicht zulássig sein, 
dass diese Werthzeichen eine Ewigkeit im Um
lauté sein sollen, so rnüsste gleichwohl dafür 
gesorgt werden, dass eine geraume Zeit ein- 
geraumt werde, wáhrend welcher dér Umtausch 
gestattet ist, gleichwie es bei dem Papiergelde 
dér Fali ist. In jedem Falle aber rnüsste jeder 
Verschleisser hievon amtlich verstándigt werden 
und gleich anderen wichtigen Amtszuschriften 
auch eine solche Verfügung durch seine Unter- 
schrift bestütigen. Geschieht dies nicht, dann 
natürlich werden die Klagen kein Ende nehmen 
und wenn diese auch nichts nützen, so bleibt 
es stets ein Unrecht, solche Werthzeichen ein- 
fach zurückzuweisen.

Dagegen würde bei rechtzeitiger Verstfmdi- 
gung jeder KleintraPikant es sich selbst zuzu- 
schreiben habén, wenn er solche Werthzeichen 
umtauscht, die bereits ausser Gebrauch gesetzt 
worden sind. Und das geschieht heute noch in 
vielen Fállen, denn woher sollen die Verschleis
ser, die den „Budapesti Közlöny* nicht lesen, 
das wissen ?

Verschiedenes.
Ungarns Tabakgefálle ím Jahre 1899. Das

Tabakgefálle im abgelaufenen Jahre zeigt eine 
neuerliche Steigerung. Die Gesammteinnahmen 
betrugen namlich im Jahre 1898 fi. 52,177,942, 
im abgelaufenen Jahre aber fi. 52,799.595, so, 
dass eine Mehreinnahme von fi. 621.651 resul- 
tirt. Gegenüber dem Voranschlage des Finanz- 
ministers ist das erzielte Resultal um fi. 2,153.593 
grösser. Dér Konsura hat im abgelaufenen Jahre

in Schnupfiabak und einzelnen Zigarrensorten 
abgenommen, hingegen dér an Zigarretten eine 
Zunahme um 11% erfahren. Es wurde nahezu 
1 Milliarde Zigarretten konsumirt. Bis Ende No
vember 1899 war dér Konsuin folgender: Schnupf- 
tabak 44.432 Kilogr. (— 1907 Kilogr. == 4l/i0°/o)» 
Pfeifentabak 524.325 Kilogr. (— 32.373 Kilogr. =  
5% % ), Pfeifentabak in Packetten 513,018.058 
Stück (— 819.665 Stück =  0 1% ), Zigarren 
449,771.270 Stück ( -  1,949.776 Stück —  0-4%) 
Zigarretten 868,101.310 St. ( +  87,954.632 St. =  
11%%), Trafik-Uavannah-Zigarren 283.350 S t.; 
Konsuin an Spezialitfiten: Schnupfiabak 89 Klgr. 
( +  11 Klgr. = « 13%1, Pfeifentabak 209.474 Klgr. 
(-}- 1297 Kilogr. = » &ö/i0 °/o)» Pfeifentabak 
842.604 Packete ( — 92.638 Packete =  10%), 
im Inlande erzeugte Spezialitüten - Zigarren 
9,670.588 Stück ( — 455.156 Stück =  4 'Iio970), 
inl&ndisclie Zigarretten 33,142.590 Stück 
(-{- 4,035.095 — 12%), englischer Pfeifentabak 
3752 Kilogr. (— 2741 Kilogr.), Havannah-Zigar- 
ren 7,186.320 Stück (— 75.534 Stück), mexi- 
kanische Zigarren 141.950 St. (-f- 32.949 St.), 
Manila-Zigarren 195.326 Stück (—  25.849 St.), 
türkische Regie-Ziga retten 2,950.000 Stück 
(-f- 277.725 Stück —  ®|i«%, egyptische Zigar
retten 6,652 450 Stück (-f- 1,352.950 Stück). 
Das für die Spezialitfiten erzielte íinan/.ielle 
Resultat betrug im Jahre 1899 fl. 4,044 311 06 
gégén íl. 3,859,368.34 (-f- 0. 185.034.54) im 
Jahre 1898.

Zwei neue Sortén Havannah gelangen dem- 
náchst in den Verkehr. „Iloye de Monterry* 
und „La Esception*, werden die aus dér Fab- 
rik Jósé Geur’s stammendon Zigarren heissen.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn Ö. H. Das, was Sie uns mittheilen, 

überrascht uns gar nicht, denn wer weiss, 
welehe Verordnung dér betrelíende Beamte in 
die Hand bekommen hat, nach welcher er vor- 
geht. Bei dem Umstande, dass einer neue Ver
ordnung hinausgegeben und die altén nicht

zurückgezogen wurden, ist dies ja kein W un- 
der. Was das Wesen dér Sache anbetrill't, so 
steht dieselbe folgendermassen : Dér Grosstraíi- 
kant hat, wie Sie ganz richtig bemerken, vier- 
teljfihrig s »ine Ausweise zu liefern, jedoch 
darin nur die Geldbetrüge anzugeben und nicht 
das Matériái. Gerade dér Schreiber dieser Zeilen 
war es, welcher vor ungeíühr 15 Jahren dér 
hiesigen Finanz-Direktion den Vorschlag unter- 
breitet hat, damit dies geschehen, worauf das 
Ministerium die bezügliche Verordnung erliess. 
Demnach hat dér Beamte dér Rechnungsabthei- 
lung kein Recht dazu, einen Ausweis des 
Materials zu verlangen und ist es Ihre Sache 
diese Rechtsbelehrung betreílenden Ortes kon- 
statiren zu lassen, damit mán sie dem hetref- 
fenden Beamten mittheile.

Hilfsredakteur : Ferdinanű Helta I.

Mijrathon íhI oinc Mmchiing iinprílgnir 
tor :iroinalÍ8cli«r Kriiutor fllr 
Pfoifo i- und Zigurrontah ik.

flór íiIh oinmaligor Vor.sucli nicht nülliig, 
unijodom Huiiclior unonlbelirlicli /.u kmii.

nuclicru llberli.iupt ilrztlieh onipfuli Ion

ufO Tlioilc Pfnifontabuk nd. 4 Tlioilo 
Zigarottonlahiik ist óin Tlioil Móra 

thon /ii nolunon.

Tnliak. ihiniit gonmclit, vorliert 
ilon hromii-ndon. htnsnondoii («o- 

uchmuck.

Híiclint Hcliiidlicho Wirkungon 
doa Nikotin* iiuf dón .Magon 

wordOn dndurch pnralysirt.

O ngimil-Park. i. Packet 30 kr. 
Pndiopack. 10 kr. SopumtiT 
Schnitt und Piirkiing fflr 
Pfoifon- ii. Zigaroltcnt.ib.ik. 

ccht mit Kindorkupf 
aló Schulzmarke.N

Prohooondung •
10 Pocket franko joder Slndt 
por Narhntilniio von fl. 1.20.

FUr Wioderwerkáufer *ehr elntrlglloh.

Alleinigor Er/ouger :

TODOR MŰR1TH, Droguerle, Graz.
Ilaiipf-Depot fflr Ung.irn u“d Nobonliindor :

JOHANN OVORZSÁK
Budapest VI, Gyár-utcza 43.

„ L E  G R I F F O N "  -  -  -  
-  -  -  „ L E  SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

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

E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

GENERAL-DEPOT:

G O L D Z I E H E R  G É Z A
B u d a p e s t ,  V., S as -u tcza  29. s z á m .

hckstein Hcrn.il és Fin, Hudapcst, Korlész-utcza H7.
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