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Rendetlenségek.
Az elárusítók hálózata, a. mely a kész 

dohánygyártmányokul a kereskedésbe 
hozni, illetve azokat a fogyasztóknak el- 
árusilani hivatva van, a fö- és nagydo- | 
hánytözsérek, valamint a különlegességi 
üzleteket beleértve 44,000 számra tehető. ! 
Meg kell engedni, hogy ezen jelentékeny 
számú elárusítóknak joguk van, bizonyos 
elárusitási programmot s szabályt meg- j 
követelni, hogy tulajdonképen mi történ
jék e téren s mi nem. Nem először tör
ténik, hogy azl a lényt konstatáljuk, hogy 
a. jelenleg fennálló rendszabályok részint 
elavullak, részint újak által pótoltattak, 
részint időközben oly újítások behozattak, 
a melyek által ugv az elavult, mint az 
újabb szabályok megváltoztatását szük
ségessé leszik. S a hányszor ezt említet
tük, annyiszor rámutattunk, hogy most 
már elodázhullan szükség forog fenn ezen 
rendszabályokat megvizsgálni, az idő kö
vetelményeihez képest módosítani és 
mindazt hatályon kivid helyezni, a mi e 
tekintetben a régmúlt időből fenmaradt.

S még sem történt azóta semmi ! A 
maguknak ellentmondó szabályok tovább 
is fennállanak, a melyeknek különösen a 
pii.-öri közegek részéről a vidéken tapasz
talható értelmezése azt eredményezi. Iiogy 
i így a dohánynagy- mint kisárusoknak 
élete keservessé váljék.

S azon nincs mii csodálkozni. A pii.- 
öri biztos felüli a kilenezvenes években 
nyomtatott, de tényleg a hetvenes évek
ből származó rendeletek tárát, s abból 
meríti az ö rendelkezéseit, a nélkül, hogy 
tudná, miszerint ezek azóta, későbbi pii. 
igazgatósági és miniszteri rendeletek állal 
meg lőttek változtatva.

Midőn vagy négy év elölt a vendéglő
sök és kávésoktól az a jog élvonalon, 
mely szerint szivarkészleleikel a dohány- 
nagylözséreknél a nagybani elárusitási 
áron vehessék, s ezen rendelet' értelmé
ben köleleztetlek készleteiket a kicsiny
kém elárusitási áron beszerezni, bizonyo
san az összes pii.-igazgatóságokkal lett 
ezen rendelet közölve és ezek a rende
letéi tudomásul is vették, de hány pü.-öri 
bizlos és szemlész lett azóta kinevezve ? 
S ki ad ezen embereknek felvilágosítást, 
hogy ezen rendelet a rendelctek tárából 
mint elavullak töröltetlek s milsem érnek, 
a mennyiben egy későbbi pü.-miniszteri 
rendelet ellenkezőleg határozott, mint a 
mi ott olvasható? De ez csak gyerekjáték 
azon kibocsátott rendeletekkel szemben, 
a melyek már feledékenységbe mentek, s a 
melyekre már egy ember sem emlékezik.

Így például, á mi tudomásunk szerint, 
a mk. pii.-minisztérium állal oly rendelet

] leli kibocsátva, mely szerint nedvessé vált, 
j vagy a szállítás közben törött szivarok, a 

mk. központi dohányraklár által kifogás 
nélkül becseréltessenek és pedig brevi 
mami, minden elöleges vizsgálat nélkül.

Mi alig hisszük, hogy Magyarországon 
egy dohányárusnak van erről a rende
letről tudomása, a mit arról következte
tünk, mert folyton érkeznek hozzánk pana
szok, a melyek az ellenkezőről tanúskodnak.

lís még egy sor rendelet létezik, de 
csak papiroson, a melyekről egészen meg
feledkeztek, és létezik sok, a melyeknek 
teljesítése nem is követelletik, meri sok 
egyéb ős egészen megváltozott.

Hogy mennyire képes ily rendelet a 
dohányárusokat megkárosítani és hivatá
sukat megnehezíteni, csak mi tudjuk 
mérlegelni, a kik sokszor abba a helyzetbe 
jutunk eseteket regisztrálni, a melyekben 
úgy az árusok, mint az ellenőrzésre hiva
tott közegek jogosan eljárnak. Es ha ezen 
ténykedésük jogosnak látszik is, mégis 
optikai csalódás, midőn az árusok viszo
nyairól illetve a rendelctek értelmezéséről 
van a szép a mi még rosszabb dolog.

Az ezrekre menő árusok érdekeinek 
megszólalása magának az elárusitásnak 
luegkiirosilása nélkül sohasem történik. 
Ilogy vájjon szükséges-e ily slendriauis- 
mus által annyi kellemetlenséget, okozni, 
s vájjon czélszerü-e száz és ezer oly 
hivatalos ténykedést elővenni, a mely 
minden jogos alapot nélkülöz, ezt merjük 
tagadásba venni. Mi épen ellenkezőleg 
azt hisszük, hogy e léren világos és ért
hető döntvényeknek kell lenni, a melyek
ből senki lia mást ki nem olvashat, mint 
azl, a mit szigorúan tenni szabad és nem 
szabad.

Csak ily módon válik lehetségessé, hogy 
úgy a pü.-hatóságok, mint azok közegei 
abba a helyzetbe jutnak, szigorú fel
ügyeletet gyakorolni, s másrészről a do
hányárusok a. sok vcxálól s túlkapásoktól 
megkímélve legyenek.

És ha ezen értelemben, a mint azt 
kívánjuk és annak alkalmazásásba vételid 
ajánljuk, oly. az uj viszonyoknak meg
felelő rendeletek tára adatnék ki, a mely 
mellett, mint einliletliik, az összes újabb 
keletű rendelctek ligyclembe vetetnének, 
állana elő az a szükség, hogy ezen rcn- 
delelek tára i$- 4 évi időközben revízió alá 
vétessék s abból a mi ezélszeriitlen : kitor<él
tessék s a mi czélszerii: életbeléplessék.

Természetesen ennek pontos eszközlé
séhez szükséges, hogy a dobányelárusitás 
terén mutatkozó események a legapróbb 
részletekig fontolóra vétessenek ; magában 
véve a dohányegyedáruság sem egyéb, 
mint egy óriási ipar, üszekötve egy 
óriás kereskedelemmel. És a mint agyáros

és kereskedő kötelezve van az áruk csök
kenését figyelemmel kisérni és arra nagy 
súlyt fektetni, az elárusitás nemét ismerni, 
újítani s megjavítani, a hol csak ennek 
szükségessége mutatkozik: ép úgy nem 
kevésbé szükségesnek mutatkozik a do
hányegyedáruság vezetői, minden eshető
séget, a mely itt felmerül, éber figyelem
mel kisérni, a minek következménye 
volna, hogy az általunk javaslatba hozott 
elárusitási szabályok revíziója magától 
szükségesnek mutatkoznék.

Az ily Vendeletek tárának kiadása, né
zetünk szerint, sok visszásságnak venné 
elejét. De ettől egészen eltekintve, hogy 
a ink. pü.-minisztérium is ezen álláspontra 
helyezkedni kíván, annak nagy része a 
rendszeres, gyors és czélszerii üzletveze
téstől, a mely ma nélkülözhetetlen, 
függ, hogy lia azt akarjuk, miszerint egy 
áruezikk folyton kelendőségnek örvendjen.

Rossz üzletmenet.
Egészen logikus következménye volna, hogy 

ha a dohánygyártmányok általános fogyasztása, 
szemben a jelenleg uralkodó rossz iizletviszo- 
nyokkal, emelkednék, a helyett, hogy csökkenne. 
Mert oly időben, a melyben a műhelyekben a 
munka szünetel, a melyben az üzletek alkal
mazottjai folyton siestát tartanak, amennyiben 
vevők nem igen mutatkoznak, egy ilyen időben 
természetesnek látszik, hogy több lesz dohá
nyozva s tényleg úgy is van. —  Es mind
amellett az összes dohány nagy- és kisárusok 
részéről a rósz üzletmenet miatt panasz hall
ható s ha az állampénztárak bevétele nem is 
kevesebb, mint a múlt évben volt, mégis az 
elárusítók kimutatásai oly tiszta képet mutat
nak. hogy azokhoz kétség nem fér, miként az 
üzletmenet rossz.

Sajnos, hogy nem vagyunk abban a helyzet
ben ezen rejtvényt megfejteni és Így kény
telenek vagyunk egy lárgvgyal felületesen fog
lalkozni. hogy a hátránynak eredetére tapint
sunk és azt mégis megpróbáljuk.

Itt csak két eset lehetséges, vagy oly hatal
masan fejlődik a dohányárusok hálózata, hogy 
minden egyes kereset hanyatlást észlelni képes 
és ezáltal a fogyasztás egyeseknél csökken 
holott általánosságban emelkedik, vagy legalább 
is visszafelé nem megy; avagy a különleges
ségek fogyasztása emelkedik, különösen a 
szivarkáké az országban, oly módon, hogy 
az általános elárusitás ezáltal szenved. —  Egy 
harmadik is lehetséges volna és pedig az 

j amennyiben mindakét itt említett tényező 
hozzájárul a dohányárusok üzleti menetének 
rosszabbra való fordulásához.

A magy. kir. dohányjOvedéki igazgatóság, 
illetve a dohányegyedáruságra ezen tünetek 
amennyiben azok valók, kevés jelentőséggel 
bírnak. Az első pillanatra, úgy látszik, hogy az
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általános fogyasztás írintotlenül maradi, mi
által természetesen elesik ennek rossz követ
kezményeket tulaj doni tani.

Azonban az ügyállás másképen áll. A dohány- 
elárusitók hálózatának nagyobbitása okozza azt, 
hogy a dohánytermék annyiban kárt szenved, 
amennyiben annak terjeszkedése túlságos nagy 
és azon dohányárudák száma mindig kevesebb 
lesz, amelyek a valóságban üzletüket reálisan 
kezelik. Igaz. hogy nagyon jól tudjuk, hogy nem 
épen szükséges, miszerint az árusok óriási 
szivarkészlettel rendelkezzenek, azonban az 
óriási és majdnem semmi kOzütl van mégis 
különbség és épen ez az utóbbi eset papiroson 
a gyakoribb. Daczára a legjobb akaratnak, 
daczára a legnagyobb szigornak, a melylvel az 
engedélyek kiadásánál eljárnak,majdnem minden
kinek sikerül azt elérni, a kinek csak némileg 
befolyásos protektora van. A helyett, hogy a 
dohány-tőzsdék száma apadna, szaporodik 
számuk, különösen a vidéken. Hogy lehet 
ennélfogva az üzletpangásról, az áruk készleté
ről s jóhiszemű üzletről beszélni ?

Ami a különlegességi szivarnemeket illeti, 
erről már többször nyilvánítottuk vélemé
nyünket. —  Mi nem látunk abban az állam- 
kincstárra semmi hasznot, hogy ha a külön
legességi szivarnemok emelkednek, hanem 
ellenkezőleg a dnhányárusokra csak kárt. Hozzá
járul még, hogy közönyösen nézik, miként 
lesznek az összes kávéházakban s korcsmákban 
a különlegességi szivarnemek árusítva, miálta. 
azok terjedése megmérhellen. Hogy a külön
legességi szivarnemek fogyasztása ne növe
kedjék, azoknak elárusitására szánt üzletek 
csak nagyon kevés mérvben lesznek felállítva; 
másfelől azonban egészen nyugodtan nézik, 
hogy azok oly szélesen terjeszkednek, amint az 
tényleg történik, s minden kétséget kizár, 
mintha azoknak terjeszkedése kivántalnék.

Talán eltaláljuk az igazat, hogy ha el
fogadjuk. miszerint ezen két megnevezett 
mizéria a rossz üzletmenetet előidézi. Hogy 
vájjon ez igy jól van-e vagy czélszerü-e V 
Vájjon nem tennénk-e jobban, hogy ha az 
általános elárusitásra egész figyelmünket fordí
tanék s mindent elkövetnénk, ami annak hasz
nára válnék ? Ki jönne e tekintetben zavarba, 
ezen kérdésekre megfelelni. Mi azon voltunk s 
vagyunk, hogy az elárusítót keresctképessé kell 
tenni s hogy azzá legyen és hogy annak a 
czikknek, a melyről itt szó van. egész tevékeny
ségét szentelje. Oly dohányárusok, akik haris 
nyál, vagy legtöbbször prózai dolgok elárusi- 
tásával foglalkoznak, soha a dohányegyedáruság 
hasznára nem válnak és ezt tessék szem előtt 
tartani s ebben fekszik az okos üzletvezetésnek 
jobbra vagy balra fordulása, amely előbbinek 
vezetésére a magy. kir. pénzügyminisztérium 
van hivatva.

Vegyesek.
A Magyar dohánykereskedelmi részvénytársa

ság lísys). évi márczius hó l-sö napján d. u. 
il1, órakor saját helyiségeiben (Budapest, V. 
kerület, Bálvány-utcza 10.) rendes évi közgyű
lését tartja. Napirend: 1, Az igazgatóság jelen
tése az elmúlt évi működésről. 2. Felügyelő- 
bizottság jelentése. 0. A múlt évi zárszámadások 
előterjesztése, u mérleg jóváhagyása s a nyere
ség felosztása iránti határozathozatal. 4. Az igaz
gatóság- és felügyelő-bizottság részére meg
adandó felmentvény iránti határozathozatal 5. A 
felügyelő-bizottság megválasztása. 6. Egy igazga
tósági tag választása. ?. Az alaptőke felemelése 
iránt hozandó határozat.

Hamisított dohányok ás kivonatok. Majd nőm 
hihetetlennek látszik, hogy az élei mi s élve
zeti czikkek hamisítása már oly nagyon elter
jedt, hogy most már semmiféle czikket tel
jesen valódinak mondani nem lehet. Ma már 
minden hamisítva lesz, a mi a vegytan .segít

ségével nem is csoda, de már a dohánynövény, 
a mely ha akarjuk óriási mennyiségben nő és 
sikerül, mégis a hamisítástól megkímélhetnék. 
I’ersze nálunk, a hol e fölött a dohányegyed
áruság őrködik, ez nem olyan könnyen megy 
és e tekintetben a dohányegyedáruság minden 
országnak csak áldást hoz, a mennyiben kizárt-, 
nak látszik, hogy a dohányegyedáruság hamisí
táshoz folyamodjék. Azonban tudvalevőleg akad
nak mindig gourmánok s pedig olyanok, a kik 
előszeretettel a csempészett dohányt megszer
zik és ezek azok. a kik abban a veszedelemben 
forognak, hogy jó  pénzükért dohány helyett 
semmi egyebet nem kapnak, mint —  halljad és 
bámulj kukoriczaszálakat. Ezen szárított
kukoriczaszálak, melyek tudvalevőleg legfiatalabb, 
leglinomabb szálakból állanak, ezek azok, hogyha 
öregebbek lesznek, a legíinomabban vágott török
dohányhoz hasonlítanak s azzal elcserélhetők. 
Egy kis dohány kivonatot hozzáadva, előidézi 
azt az illatot, a mely természetszerűleg az orrba 
megy. addig persze, inig ezen dohány nem lesz 
meggyujtva. Hogyha ez megtörtént, akkor az 
ártatlan reászedett kapkod minden után, a mint 
szokás mondani, mint Bernül a mennykőhöz, 
mert az a rosszaidét, amely ezután nyilatkozik, 
hajszálnyira hasonlít a tengeri betegséghez.

Ezen ham is gyárt mányuak kereskedése Német
országból származik, a hol újabb idő. óta gyárak 
keletkeztek, a melyek kizárólag ezen hamis 
czikkek gyártásával foglalkoznak. Hogy ezen üzlet 
nagyon jövedelmező lehet, magától értetődik és 
a hamisítók bizonyosak is, hogy az igy reásze
dett vevőktől milsem kell tartamok, mivel ily 
dohány» vevői ezt feljelenteni, saját jól meg

fontolt érdekükben, nem merik.
A statisztikai értékmegállapító bizottság. A

kereskedelemügyi miniszter Bálint Sándort, a 
kőbányai gőztéglagyár r. L. igazgatóját, a magyar 
áruforgalmi statisztikai állandó értékmegállapító 
bizottság Vili. szakértői osztályának elnökévé. 
Ilcller ( iábori. a lleller M. és társa ezég főnökét 
(Budapest), Strausz Mórt, a lledrich és Strausz 
ezég beltagját (Budapest), Kntremont Alfrédet, 
az Kntremont és társa ezég tagját (Budapest), 
Boriik Bélát, a Monaszterly és lvuzmik ezég 
tagját (Budapest). Bischor Simont, a Eischer 
Simon társai ezég tagját (Budapest.), Mecht 
Adolfot, a lleclit .Jónás liai ezég tagját (Buda
pest). Beer Ármint, a Beer S. Bősenberg ezég 
tagját ( Budapesti. Kanitz ( lézát. a Kanitz Ignácz 8. 
fia ezég tagját i Budapest . Birnbaum Lászlót, a 
Birnbaum Jakab ezég tagját (Budapest). ílopony 
Márton papirgyárost ( ITázsmár). Holfmann A l
bertét. az Eggonberger könyvkereskedő ezég 
főnökét (Budapest i. Hüttnep Jánost, a Iiermaneczi 
papírgyár társtulajdonosát ( I lermanecz), Láng 
Lajost, a budapesti szivattyú- és gépgyár igaz
gatóját (Budapest). C.serliáti Jenőt, a < ianz és 
társa r. L elektroteknikai osztálya igazgatóját 
t Budapest). Ileiurieli I Vpencz vasnauvkereskodöt 
(Budapesti. Bolnai Sándort, a szab. osztrák- 
magyar államva.-ul!ársaság központi felügyelőjét 
(Budapesti. Küszler Henriket, a magyar élelmi
szer r. t. igazgatóját Budapest) pedig ugyan
azon bizottság tagjává kinevezte.
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Ajánlati hirdetmény.
A nagyváradi m. kir. p. ii. igazgatóság részé

ről ezennel közhírré tétetik, hogy Biharmegyébe 
kebelezett Beél nagyközségben üresedésbe jött 
dohány nagyáruda kezelési betöltése végett Írás
beli ajánlatok beadása utján IS !)!), márczius 
hó 21-én d 0. ' H» órakor a p. ü. igazgatóság
nál verseny-tárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igénybe vehető ellátási ju
talék fogja képezni és a dohány nagyáruda 
kezelése annak fog átadatni, ki a legcsekélyebb 
eladási dijl lógja követelni, mindazonáltal a 
kincstár fentartja magának azon jogot, hogy 
versenyzők közölt szabadon választhasson, mi 
okból az ajánlattevő semmi esetben sem támaszt
hat igényt azért, mivel ajánlata el nem fogad
tatott.

Az eddigi dohány nagyárus a nagyáruda keze
léséért '.K7ö"„ tőzsdijt élvczell.

A dohány nagyárudának utolsó három évi 
nyers forgalmának átlaga 1(5.002 triót tett ki és 
ahhoz anyagbeszerzés végett 44 kisárus van 
utalva, továbbá az áruda kezelésével a hebeg
és váltó-űrlapok eladásának kötelezettsége 11V*.. 
eladási jutalék mellett, valamint a havanna 
szivarok eladásának jogosultsága is egybe van 
kötve, mely utóbbi eladásra 11 VV„ vagy ennél 
kisebb tőzsdijnak igénybevétele mellett adatik 
meg az engedély.

Az ösizes gyártmány-készletek a nagyváradi 
dohányáruda raktárból, a bélyegkészletek pedig 
a lénkéi kir. adóhivatalnál lesznek beszerzőn 
dők.

A dohány nagyármla és evvel egybekapcsolt 
kistőzsde Beél nagyközségben élénk forgalmú 
helyen, száraz bolti és raktári helyiségben sze
mélyesen kezelendő és az üzletről azon öt rend
beli könyvek pontosan vezelendök, melyek a 
doliányeladási szabályok I!). §-ban részletezve 
vannak. A pályázók kötelesek bánatpénz fejé
ben 80 Irtot készpénzben, vagy tőzsdén jegyzett 
állampapírokban 50 kros bélyeggel ellátott, saját
kezű ig  aláirt lepecsételi ajánlatukhoz csatolni, 
vagy pedig ezen összeget valamelyik állami pénz
tárnál lefizetni, az arról szóló nyugtát az aján
lathoz mellékelni és az ajánlatot ezen ezim 
alatt: « Ajánlat® a beéli dohány nagyáruda el
nyeréséért legkésőbben 1800. márczius 21-én 
(1. e. 0 óráig a p. ü. igazgatóság főnökségénél köz
vetlen vagy posta utján benyújtani.

Nagyváradon, 1800. évi február hó 12-án.

71/. kir. péneügyigaegatóság.

M E G H Í V Ó .

A Salgó-Tarjáni kőszén 
bánya részvénytársaság
folyt) évi márczius hó <i-ik napján délelőtti 10 órakor 
fogja budapesti központi irodájában (V ., Krzsébet-tér |<>.i

XXXI. reniies évi közgyűléséi
megtartani, melyre a t. ez. részvényeseit meghívja.

N a p iren d : 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizott
ság jelentése az 1808-ik évről. 2. Az 1808. évi mérleg 
előterjesztése, a tiszta nyereség megállapítása és hatá
rozathozatal ennek hovaforditása iránt. 3. Az igazgató
ságnak és felügyelő-bizottságnak adandó felmentvény az 
18!)8-ik évre vonatkozólag. 4. Indítvány az alaptőkének 
felemelése és 38,000 darab uj részvény kibocsátása iránt. 
r>. Kilenez igazgatósági tag választása. 0. Alapszabály 
módosítások. Budapesten, 1800. február hó ö-ik napján. 
A z igazgatóság. Megjegyzés, felkérjük az ezen köz
gyűlésen rész tvenni akaró t. ez. részvényeseket, hogy 
részvényeiket az alapszabályok 10. g-a értelmében leg
későbben bezárólag folyó hó 25. napjáig vagy a társulat 
iont megjelölt központi pénztáránál, vagy pedig a « K. k. 
priv alig. österr. Bodenerodit-Alistait»-nál Béesbcn (I., 
Teinlált-Strasse (!.) tegyék le. Minden 25 részvény egv 
szavazatra jogosít, de 10 szavazatnál többet saját nevé
ben senki sem gyakorolhat. Az alapszabályok 52. §*a 
értelmében az évi mérleg és az évi jelentés 1800. évi 
február hő 25-ik napjától kezdve nyomtatásban t. ez. 
részvényeseinknek társulatunk központi irodájában ren
delkezésre állanak.
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Unordnungen.
Das Verschleissemntz, welches dcn 

Riesenkonsum dér ferligen Tiibakpi'odukle 
in den Handel zu bringen, beziehungs- 
vveise an die Konsuinenten zu vernbreichen 
Ind, belmgl eiiisebliesslich dér Haupt- 
und Grosstrafikanlen, sowie dér Speziali- 
tatengeschafte derniulen ca. 43,000 Ver- 
schleissberechügte. Mán wird zugeben, 
dass dicse stattliche Anzahl Verschleisser 
cin gewisses Verschleissprograiuiu, sowie 
Vorschriflen über alldas beanspruchen 
kaim, was auf dicsem Gebiete gcscbehen 
oder uiiierlassen werden soll. Es isi nicht 
das ersle Mai, dass wir die Thalsache 
elvűimen, cs wareii die bestebenden 
Vorschriflen Iheils verallel, Ihcils durch 
neue ersetzt wordcn, Iheils sind im 
Zeitenlaufe solche Neuerungen eingoführt 
worden, welclie ebenso die altén, wie die 
neueren Vorschriflen amlerungsbedii ifiig 
machen. Und so oft wir dies erwiihnlen, 
habén wir auch darauf hingewiesen, dass 
es nunmehr cin dringendes Bedürfniss ge- 
worden ist, dicse Vorschriflen zu revidiren, 
den Zeilverhülliiissen anzupassen und all 
das ausser Kraft zu setzen, was in dicsér 
Beziehung aus friiheren Epochen stammt.

Nichts ist seitber darin geschehen. Die 
eitian dér widersprechendsten Vorschriflen 
bestehen weiter und die Auslegung, 
welche dieselben namentlich von Seite dér 
Finanzwaehorgane in derProvinz erfahrcn, 
bewirken es, dass den Grosstrafikanlen, 
sowie den Kleinverschleissern das Leben 
milunler recht sauer gemacht wird.

Und das brauchl nicht Wunder zu 
Ildimen. I)er Finanzwach-Kommissar 
ninnnt das anfangs dér í)0er Jahre ge- 
druckle, in dér Thal aber aus den sieb- 
ziger Jahrcn stanunende Verordnungsbucli 
her und schöpfl darausseine lnstruktionen, 
olme zu wissen, dass dicse seitber durch 
spiitere Finanzdirektions-Erliisse und Mi- 
nisterialverordnungen geiinderl wurden. 
Als vor ungefahr 4 Jahrcn den VVirthen 
und Ual'étiers das Kechl. enlzogcn wurde, 
ilire Zigarreneinkiiufe bei den Grosstrafi- 
kanten zum Engros-I’ reise zu machen 
und dieselben gemiiss dicsér Verordnung 
verbalten wurden. die Einkiiufe zum 
Uetailpreise zu bewerkstelligen, da mochte 
wohl dicse Verordnung siimmtlicben Fi- 
nanzdiroktionen zugegangen sein, welche 
dieselbe wohl aucli zűr Kenntniss ge- 
noimnen haltén ; alléin, wie viele Finanz- 
kommissare und Respizieuten wurden 
seitber ernannl? Und wer gibl dicsen 
Eculen Aufschluss ilarüber, dass die Ver
ordnung aus dem Verordnungsbuche 
bereits veraltet isi und dass sie gar nicht.s 
mebr gill, nacbdem cin spiiterer Elláss 
des Finanzministeriunis das Gegenlbeil 
(lessen verfiigt bal, was dórt zu lesen 
ist ? Dodi das isi nur ciné Kinder- 
spielerei gégén jene erlassenen Vorschrif- 
ten. an die bereits vergesseil wurde 
und an welche sicb kein Menscb mebr 
zu orinnern scheint. So z. B. wurde 
unseres Wissens nacli von Seiten des

kön. míg. Finanzministeriunis eine Ver
ordnung erlassen, wonach verschimmelte, 
nassgewordenc oder wahrend des Trans- 
portes zerbrochen gewordene Zigarren 
in den kön. ung. Zentralmagazinen 
anstandslos uingelauscht werden müssen 
und dies brevi maim, ölnie vorherige 
Untersuchung. Wir glauben kamu, dass 
cin Tabuk magazin in Ungarn von dieser 
Verordnung Kenntniss besitzt, zuinindest 
schliessen wir dies tlaraus, weil uns 
fortwiibrend Klagen zugehen, welche das 
Gegentbeil beweisen. Und noch eine 
Menge solchcr Vorschriften bestehen, das 
beissl blos auf dem Papiere, zumal maii 
ganz und gar vergesseil hat, wie es auch 
Vorsshriften gibl, dereit Erfüllungüberhaupt 
gar nicht mehr verlangt werden kaim, weil 
Manches und Vicles anders geworden.

Wie sehr eine solche Unordnung ge- 
eignet isi, sowohl die Verschleisser zu 
schadigen, wie auch ihnen die Ausübung 
ihres Berul'es zu erschweren, das kölnien 
wir érméssén, die wir sehr oft in die 
Lage koniiiien, Füllé zu sehen, wo so
wohl die Verschleiser, wie auch die zűr 
Aufsieht berufenen Organe im Rechto 
sind. Und ist es auch ein scheinbares 
Recht, eine optische Tauschung, welche 
stets vorliegt, wo es sich um Verschleiss- 
angelegenbeiten, beziehungsweise um die 
Auslegung von dérén Vorschriften handelt, 
so ist die Sache nur umso schlimmer. 
Olme Gefiilirdung dér Interessen Tausen- 
der von Verschleissern, ohne den Ver- 
sclileiss selbst emplindlich zu sehiidigen, 
geht es dabei niemals ab. Ob es aber 
nolhwendig ist, durch cinen derartigen 
Schlendrian so viel Unlieil heraufzube- 
schwören, ob es praklisch ist, Hunderte 
und Tausende von Amtshandlungen jiihr- 
lich vornehmen zu lassen, delien jede 
rechtliche Hasis abgeht, das möcbten wir 
bezweifeln. Wir glauben im Gegentbeil, 
dass es auf dicsem Gebiete klar und 
deutlicb verfasste Satzungen gében inuss, 
in welchen kein Menscb elwas Anderes 
erblicken darf, als die strenge Hand- 
habung alldesscn, was geschehen soll 
oder unlerlassen werden muss. Nur auf 
dicse Art kaim es ermöglichl werden,

| dass die Finaiizbehörden und dérén 
! Organe auch in dér l.age sein werden, 

strenge Aufsieht zu iiben, wie anderer- 
seits die Verschleisser von zahlreichen 
Vexalionen und UebergrilTen verschont 
Ideiben werden.

Und wenn in dem Hinne, wie wir es 
wünscben und liier in Vorscblag brin
gen ein ganz iieues, den Zcilvcrhiillnisseti 
angepassles Vcrordiiungshuch geschaffen 
werden sollte, wobei, wie erwalnil. allé 
in jiingsler Zeit herausgegebencn Erliisse 
beriicksichtigl werden müssteu, dalin erst 
miisste ebenfalls von drei zu drei Jahrcn 
dieses Verordnungsbeft eiuer Revision 
unterzogen werden, als daraus stets das 
Unprakliscbe enlfernt und Neues, Prak- 
ti.sches verorduel werden miisste. Freilich 
gebörl dazu ein minutiöscs Beobachten 
aller Vorkommnisse auf dem Gebiete des

Verschleisserwesens, um dies zu bewerk
stelligen ; alléin, das Tabakmonopol ist 
óimnál nichts Anderes, als eine kolossale 
Industrie, verbunden mit éinem Riesen- 
liandel. Und so wie dér Fabrikant und 
dér Kaufmann verpflichtet sind, den Ab- 
gang ihrer Waaren genauest zu beobach
ten, sowie diese grosses Gewichl darauf 
légén, die Art des Verschleisses keimen 
zu lemen, zu reformiren und zu ver
hessem, wo es nur angeht, so erscheint 
es nicht ininder wichtig, für die Leiter 
des Tabakmonopols, wenn sie mit schar- 
fem Auge allé Vorkommnisse beobachten, 
welche sich hier und dórt zeigen, woraus 
dalin die von uns proponirte Revision 
dér Verschleissvorschriften von Zeit zu 
Zeit sich selbst ergibt.

Mit dér Herausgabe dér hier erwiihnlen 
Vorschriften, wir brauehen dies nicht zu 
betonén, soll von unserem Standpunkte 
aus vielen Unzukömmlichkeiten Einhalt 
gethan werden. Aber ganz abgesehen 

[ hievon. dass dicsen Slandpunkt auch 
! das kön. ung. Finanzministerium ganz 
I gewiss eiiizunehmen wünscht, hangt da- 
! von ein gut Theil des regeirechten, flottén, 

praktischen Geschaftsbetriebes ab, dér be- 
kanntlich heutzutage unentbehrlich ist, soll 

j  ein Artikel stetig an Absatz gewinnen.

Schlechter Gescháftsgang.
Es bestünde ein logischer Zusammenhang 

darin, wenn dér allgemeine Konsum dér Tabak- 
produkle durch die jetzt herrschende schlechte 
Geschilftszeit sleigen würde, anstait zu falién. 
Denn, in einer Zeit, wo die Arbeit in den 

; YVerkstatten rulit, wo das Personal in den 
Geschaftslilden forlwahrend Siesta hűlt, zumal 

, sich Kaufér nicht blicken lassen, in einer solchen 
Zeit miisste naturgemass mehr geraucht werden, 
und thatsachlich geschieht dies auch. Und 
trotzdem wird von Seiten sammtlicher (Iross- 
und Kleintrafikanten über schlechten Geschiifts- 
gang geklagt, und wenn auch die Einnahmen 

1 dér Staatskassen nicht geringer sind. als im 
Vorjahre, so bieten gleichwohl die Ausweise 
dér Verschleisser ein zu klares Bild. als dass 
mán daran zweifeln könnte, es habé mit dem 
schlechten Geschaftsgang seine Bichtigkeit.

Léidéi* sind wir nicht in dér Lage, auf Grund 
posiliver Daten des Riithsels Lösung zu linden. 
und so miissen wir uns nur oberíliichlich mit 
eiiiem Gegenstande vorlaufig befassen, dér 
zweil'ellos wichtig genug wii.re, dass mán den 
(Jrund des l ’ebels (inde. Doch versuchen wir 
es immerhin. Es sind hier nur zvvei Füllé 
mnglich. Entweder breitet sich das Verschleissi’r- 
netz so machtig aus, dass jeder Einzelne eine 
Mindereinnahme zu verzeichnen hat und dadurcli 
dér Konsum bei den Einzelnen sich verringert, 
wiihrend er im Allgemeinen steigt, oder zumindest 
nicht zurückgeht; oder aber nimmt dér Konsum 
dér Spezialifiitensorlen. namentlich dér Ziga- 
retten, im Lande in dér W eise zu, dass dér 
allgemeine Verschleiss darunter leidet. Ein 
Drittes wiire allerdings noch möglich und zwar 
das. wonach die beiden hier genannten Umsti'mde 
mit dazu beitragen, die Geschiiftsverhilltnisse 
dér Tralikanten unglinstig zu gestalten.
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Für dió k. u. Tabakrégió, beziehungsweiso 
das Tabakmonopol, habén diese Frschoinungen, 
ralis sió riohtig sind, nur schoinbar geringes 
Interessé. Für den ersten Augenbliok zeigl sich 
allerdings, dass dér allgemeine lvonsum intakt 
isi. wodurch natürlich dió Notlnvondigkeit ont- 
lallt, irgend welche schlimmo Folgcn darin zu 
orblicken. Indess steht dió Sachlagc anders. Die 
Vorgrösserung des Vcrschleissernetzes bewirkt, 
dass das Produkt insoferne Schadcn leidet* 
weil dessen Ausbreitung eine viel zu grosse ist 
und jene Verschleissstellen immer geringer 
werden, die in VVirküchkeit ihren Geschafts- 
hetrieb rationell vcranlassen. Wohl wissen wir 
recht gut, dass es niclit gerade notlnvondig ist. dass 
die Verschleisser riesig grosse Láger von Zigarron- 
vorrathen besitzen, alléin, zwischen riesig grossen 
und fást gar keinen. giebt es immerhin cinen 
Unterschied und dieses Letztere ist leider der- 
inalen gar hűidig dér Fali. Und das karín auch 
gar nicht anders sein. Trotz dér bestén Vor- 
nahmon, trotz aller Strenge bei Frthoilung dér 
Lizcnzen, gelingt es gleichwohl Jcdem, dór cinen 
halbwegs einllussreichen Protektor hat, ciné 
Lizenz zu erlangen. Anstatt dass die Trafikanlen 
sich verringern sollten, vermehren sic sich, 
namentlich auf doni Lande. W ie kann da alsó 
von einor Abwirthung des Geschüftes, von cinen 
Vorrathe an Waaren, von cinem rationollen 
Hetriebe gesprochen werden V

Was die Spezialitlltensorten betriíTt, so habon 
wir darüber schon oft unsere Meinung gesagt. 
W ir erblicken in dem L'rnstande, wonach die 
Spezialitütensorten steigen, keinerlei Nutzen fiir 
den Staatsschatz, wohl aber einen Schaden fiir 
die Verschleisser. Dazu kommt noch, dass mán 
es ruhig mit ansioht, wie in samintlichen Gasl- 
und KalTeehiiusern Spezialitatonsorten verkauft 
werden, wodurch natürlich derén Ausbreitung 
eine immense wird. Um dón Konsum dér Spe- 
zialitatensorten nicht auszubreiten, werden dérén 
Verschleissstellen nur schr wenige errichtet, 
anderseils liisst mán es ruhig geschehcn, dass 
dieselben eine Verbreitung erlangen. wie dics 
thatsachlich geschieht. in einer Weise, die jódén

Zweifel ausschliosst, mán wünsche dórén \ er- 
breitung.

Fs wird wohl auch das Hichtige sóin, wonn 
wir annehmen, dass diese beiden genannlen 
Misoron den schlechlen Goschaftsgang horvor- 
rufen. Ob dics gut, ob dics praktisch istV Ob 
mán nicht bcsser Unité, doni allgemeinon Vor- 
schleisse die ganze Sorgfalt zuzuwonden und 
Alles aufzubieton, was denselben gedeildioh 
maciién kann? Wor würde da in Verlogonheil 
sein, diese Fragen zu boantworlen? W ir waren 
und sind sets dafür gewesen, dass dér Ver- 
schleisser erwerbsfühig gemachl werden inüsse, 
damit er ein solcher sei, und damil or 
doni Ariikéi, um welchem es sich handoll, 
seine ganze Thíitigkeit zuwendo. Mit Ver
seli lei ssern, die bei ihrem Strickstrumpf odor 
oftinals nocli prosaischeren Dingen ilir Geschiift 
betreiben, kann und wird dem Tabakmonopol 
niemals gedient sein. Das wolle maii stets vor 
Augen haltén und darin liogt auch das ganze 
lm  und Auf einer weisen GeschiifLsführung. 
welch letztere das k. u. Finanzministorium zu 
lei tón bernien isi.

Dér Zigarren-Automat.
Wührend wir mit Selinsnolil. <lon IOrlöser 

in (lóstul! des Zigurron-Automalon orwarten, 
damit dicsér endlicli dió gowiinschte Somit ags- 
nílie hringc, vollziolit síeli liinlor dón < ’oiilisson 
Intrigue, welche geeignot isi, den < I:int»* dór 
Angologenlieit zumindost antzuhalton. I>e 
knnntlicit hal in Wien das F iirst W’ redo'sche 
Konsortimn die Liofernng dór Antóniáién 
von Seilo des österroichischen Fiiianzminis- 
tor nms zugewieson erhalten, nachdem diesor 
Autóinál sorgsam gepnift. und lur ausge- 
/cicimet fimktionim id hofundon wurde. I )as 
selho Konsortimn Ind delin aueli dór miga- 
risohen Tahakrogio ihre Mustorautomateu 
vorgestollt. di(* jedocli hói den Yersnohen 
immer kleine Müngol aufwiescn. Non slcdlt 
sich heraus, dass einer dér Mediámkor, 
weloher mit dér Ausstclhmg hetraut war, 
das Vertrauen des Konsortiums doshalh miss 
brauchte, woil er solhor auf oigencr Faust 
um die Licfcrung dór Antóniáién oinzu- 
schroiton hoahsic.htigt. Wohl ist darun nicht

zu zwoifeln, dass das kön. míg. Fim inz" 
ministorimn sich schon doshalh in keine 
Verhandlungen mit dieser Konkurrenz oin- 
lasson wird. weil dieses Manőver zu klar 
ersiclitlich isi und woil auch dériéi Auftriige 
óin grossos Yfaass von Vertrauen zűr 
I ioistungslahigkeit heanspruchen. <lloichwohl 
wird dadurcli dió sóit, .JahrosIVist schwohonde 
Angclogonheit nutzlos verschleppt und wonn 
die Trafik autón dadurcli auf die Finlurung dór 
Sonntagsruhe lángéi* warton imissen, als diós 
nőt Ing würo, so ist dics wohl nicht, wie wir 
kürzlioh hohauptoten, dór ScliuM des Finanz- 
ininistoriums zuzusidireihon, als viehnohr 
jener hasslichon Konkurrenz und Brotneid, 
die leider auf allén üebieten sich hroil- 
machond. kein Mittol unvorsiioht lásson, um 
ziim Ziole zu golangen. I hadi was tinit s ! 
Au d i das wird vorühorgohen und dió Sonntags- 
rulio wird gleichwohl eiiigeführt werden, 
trotz solcher Schwierigkoiton, die, wie wir 
liior schon, von Finzclncn lierheigofühit 
werden, welche dió Millió und den Sohweiss 
undoréi* Leütő fin* sich und zu ihrem Yor- 
theilc niisiiützcn möchten.

Vermischtes.
Ungarische Tabakhandels - Aktiengesellschaft

Die diesjahrigo ordentliche (Jonoialversamni- 
| ni lg dér Ungarischen Ja ballt ami els - Akiien- 
f/rsr/larhafi íindot a,in I. Miirz <1. -1. hall) 1 l hr 
Naclnnittags im Ihireaulokai dór (Jcsellsclialt 
in Ihidapest (Y ., Bálvány utcza Itt) slatt. 
Au f dór 'ragesordnung dór (ieneralversainni* 
liing stehon aussor den regulüron Borathungs- 
gegenstiinden ein Autrag dér Direktion auf 
Jirhöhuvg fles A let icnkuji itals von ÖlMt.OOO ( iá i
dén auf eine M illión , fornor die mit dór 
kapitnlscrhöhimg iu Yerhindung stehende 
Modifikál ion dér Statuten. Die Ililánz des 
ahgelaufonon ( ieschüftsjaiiros 181)8 schliesst 
mit oinoui Iteingewinn von /I 172,900.81, óin 
Frgehniss, wolohos sicherlich als glünzend 
hezoichhot werden kann und einer ií 'd  Ver- 
zinsnng des A ktionkapit als entspricht. Die 
von dór Diroktimi vorgoschlagono Kapitals- 
verniohrung stelil mit dór woiteren Ausge- 
staltnng dós ( iescliáftes dór ( iesellsohaft in 
Ziisammonhang. 11

11 ilfc rc < iu k ti‘ i i r : Fen linand  H o lta i.
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anerkannt bestes und feinstes echt französisches

/ , i i r \ i i m i : \ i > i i , i i : u .
Unentbehrliclier Ariikéi in den k. n. Tabak-Gross- und Kleintrallkon!

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