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A dohány nagy- és kisárudák 
engedélyezésére vonatkozó uj 

rendelkezés Ausztriában.
Ausztriában most lépett életbe a dohány 

nagy- és kistőzsdék engedélyezésére vonatkozó 
uj törvény, melyet alábbi lenyomatban azért 
reprodukálunk, mert annak szükségessége 
nálunk is fennforog.

A legfelsőbb meghatalmazás folytán a cs. kir. 
pü. minisztérium a dohány nagy- és kistőzsdék 
engedélyezése tekintetében a pü. hatóságoknak 
oly rendeletét adott ki, melyből csak a leg
felsőbb engedélyem alapján lehet elérni.

A különös rendelkezések a következők :
A dohány nagy tőzsdék engedélyezése csak 

nyilvános verseny utján történhetik.
A dohány nagyárusok jutalmazása áll a) a 

dohánytőzsérek nyereményében és az azzal 
kapcsolatos dohánytermékeknek kicsinyben való 
clárusitásában ; b) az elárusított termékek után 
az árlejtési feltételekben kitüntetett és l.r,/io°/o_<)l- 
meg nem haladó provízióban, r) a körülmények
hez képest a kis dohányárusoknak eladott ter
mékek utáni provízióból.

Az árlejtésben az elmúlt 12 hónapban tény
leg elért elárusilási eredmény szolgál a nélkül, 
hogy jövőre erre kötelezettség vállaltatnék.

Minden ajánlattevő tartozik nyilatkozni :
1. hogy úgy a dohány nagy-, mint kisárusokra
vonatkozó s e téren még hozandó rendelkezés
nek magát aláveti : 2. hogy mely házban s 
annak melyik helyiségében akarja a nagy és kis 
dohányárudat gyakorolni ; 3. vájjon a dohány- 
nagyárudát kizárólagosan vagy más iparral 
akarja-e gyakorolni, illetőleg mily természetű 
az ipar és vájjon elvállalja-e a felelősséget, 
hogy az iparvállalatát a dohány tőzsdétől elkü
lönítve akarja gyakorolni : 4. vájjon ő vagy a
vele közös háztartásban élő családtagok bir- 
nak-o vagy birtak-e már dohány nagy- vagy 
kistőzsdóvcl s vájjon a jelenlegi ajánlat egy
úttal azt is jelenti, hogy a már eddig birt 
dohánytőzsdével felhagy : 5. milyen javadalma
zásra tart igényt ; i>. hogy az ajánlatát az
ajánlat felbontásától számított 0 hónapig fenn
tartja-e.

Minden ajánlattevő tartozik bánatpénzt le
tenni, melynek magassága az évi forgalomnak 
1/a%-ában van megállapítva és a hirdetményben 
közzé van Léve. A bánatpénz az államkincstár 
javára esik akkor, ha az ajánlattevő hat hóna
ljon belől, melyre obligóban maradt, az ajánlat
tól visszalép, vagy tekintettel a kitűzött határ
időre, a dohány nagyárudára vonatkozó szerző
dést szabályszerüleg át nem veszi.

Az ajá illathoz a következő okmányok mellék
lendők : 1. A letett bánatpénzről szóló nyugta; 
á. a nagykorúságot igazoló bizonyitvány ; bizo
nyítvány, hogy osztrák honpolgár vagy osztrák 
honos, t. i. hogy az osztrák birodalmi gyűlésen 
képviselt királyságok s országok valamelyik 
községének kötelékébe tartozik : ii. egy-két hónap
nál nem régibb hatósági erkölcsi bizonyitvány ; 
4. egy tervrajz azon helyiségekről, melyekben 
az elárusilást gyakorolni szándékozik.

A dohányáruda annak engedélyeztetik, a ki 
az árlejtésnél a legkisebb provízióra tart igényt.

Az elfogadásra nem alkalmas ajánlatoknak 
tekintendők azok : I. melyek oly egyénektől
származnak, a kik a polgári törvények szerint 
nem szerződésképesek vagy a kiknek saját 
vagyonuk feletti rendelkezés módjukban nincsen,
2. a melyek tényleges szolgálatban lévő udvari

s állami alkalmazottaktól erednek ; 3. külföl
diektől ; 4. melyek oly ajánlattevőktől erednek ; 
a kik bűntény vagy lopást, sikkasztást elkövet
tek vagy abban mint részesek elítéltettek, a 
mennyiben annak hatálya az 1867. évi november 
15-én kelt törvény értelmében még tart, vagy 
a kik ilyen megtorlandó tények miatt vizsgálat 
alatt állanak ; 5. melyek oly egyénektől ered
nek, a kik csempészettel való kereskedés, 
súlyos jövedéki áthágás vagy a dohányegyedáruság 
védelmére alkotott törvény kijátszása in iatt 
cl lettek ítélve, a mennyiben a büntetés kiszabása 
óta három év még le nem telt, vagy a kik ezek 
egyike miatt bűnvádi kereset alatt állanak ;
0. melyek oly egyénektől származnak, a kiktől 
üzletelhanyagolás czimén a dohány nagy- és 
kisáruda el lett vonva ; 7. oly egyénektől, a 
kiktől fel nem tehető, hogy üzletüket rend
szerint fogják vezetni : 8. oly egyénektől, a kik
nek a dohánygyártmányok elhelyezése s épség
ben tartására megfelelő helyiség nem áll rendel
kezésére : L*. melyek dohány nagy- és kisárusok 
vagy velők közös háztartásban élő személyektől 
erednek, a mennyiben az adott kijelentésükben 
nincsen biztosítva az, hogy itt csak változásról 
s nem a dohányárudák egyesüléséről van szó.

A legkedvezőbb ajánlat elfogadására első 
sorban a pénzügyi hatóság, esetleg az országos 
pénzügyi hatóság van feljogosítva, a melynek 
szabadságában áll egy uj versenytárgyalást 
kiírni.

A 6-ik ponttól egész D-ik pontig bennfoglalt 
kizárási okok miatti ajánlat elutasítás a pénzügy
minisztérium ügykörébe van utalva, a mely az 
elfogadás felett oly esetben is határoz, ha bíró
sági személyekről volna szó.

A dohány nagyárusnak beiktatása vagy az 
elsőfokú pénzügyi hatóság vagy annak kikül
döttje által történik. Az elfogadott ajánlattevő- 
nek a dohányelárusitásra vonatkozó szaaályok 
egy példánya kézbesítendő, a ki annak kézhez 
vételét oly kijelentéssel tartozik elismerni, hogy 
magát úgy a jelen, valamint a jövőben hozandó 
szabályoknak aláveti. Az erről felvett jegyző
könyv ép úgy az uj dohány nagyárus, mint azt 
vezető tisztviselő által aláírandó. Utólagos a 
szerződési viszonyt módosító megegyezések 
ugyanezen jegyzőkönyv hátulján fiiggelékképon 
bejegyzendők s ugyanazon módon mindkét fél 
által aláírandó.

A bánatpénzről szóló nyugta, valamint az 
ajánlathoz mellékelt okmányok azonnal kiszol- 
gáltatandók, a mennyiben bizonyossá vált, hogy 
az illető ajánlat figyelembe véve nem lesz. 
Az uj dohány nagyárusnak a bánatpénzről szóló 
nyugta csak az üzlet átvétele s annak a szük
séges dohánygyártmányokkal való ellátása után
lesz kézbesítve.

A dohányelárusitás a fogyasztóknak, kivéve 
az egyes eseteket, az állami raktárból lesz 
gyakorolva: 1. a dohánytőzsdékben, 2. oly ven
déglőkben, a melyek tulajdonosai dohányeláru- 
sitási engedélylyel bírnak és ülő vendégeiket 
kiszolgálhatják (házi dohány tőzsdék). Oly dohány- 
tőzsdékben, a melyekhez a nagyárudák is tar
toznak. meg van engedve az «általános tarifá
ban* foglalt s az illető közigazgatási kerületre 
megállapított dohánygyártmányokat elárusítani : 
a házi dohánytőzsdék azonban csak szivar, 
szivarka és dohánycsomagok eladására vannak 
felhatalmazva.

Hogy ha szükség fennforog, jogosítva van a 
házitrafiknak a tulajdonosa a pénzügyminisz
térium által meghatározott különlegességi szi
varokat árusítani.

A dohányárusok díjazását képezi : 1. a do
hánygyártmányok beszerzési s elárusitási ár 
közötti különbözet; 2. a megengedett jövedéki 
értékek eladásából folyó s l .6/i0°/0-ot meg nem 
haladó p rovíz ió ; 3. a mennyiben a dohány
tőzsdével lottógyüjtőde is van egybekötve, a 
betétekből eredő százalék.

A dohány tőzsdék vagy nyilvános pályázat 
vagy adományozás utján lesznek betöltve és a 
szerint verseny vagy engedélyezett tőzsdéknek 
vannak megjelölve.

A verseny dohánytőzsdék vagyis nyilvános 
ajánlat utján azon tőzsdék lesznek engedélyezve, 
a melyekben a lefolyt 12 hónapban elért bruttó 
jövedelem következő összegeket meg nem 
haladja : a) a birodalmi fő- és székvárosban, 
Bécsben 1200 frt, b) 50,000 lakost meghaladó 
városokban 000 f r t ; c) oly helységekben, a 
melynek lakosság száma 10,000— 50,000-et tesz 
600 frt, d) oly helyeken, melyekben 2000— 10,000 
lakos van, 500 frt, e) más helyeken 400 frt. 
Mindazon tőzsdék, a melyek ezen nyersjövedé- 
ket meg nem haladták, mint engedélyezett tözs- 
díle ajánlati tárgyalás s a tiszta nyereség vissza
fizetésének kötelezettsége nélkül adatnak meg.

A bánatpénz nagysága az évi nyersjövedelem 
10°/o-ában állapittatik meg.

A dohánytőzsde azoknak engedélyezendő, a 
kik a legnagyobb nyeremény visszafizetését 
megajánlják.

Az engedélyezett dohány tőzsdék elnyeréséhez 
azok, a kik erre szorulnak, a következő 
sorrendben tarthatnak igényt :

I. osztály. A szó tágabb értelmében vett 
udvari s állami alkalmazottak, a kik a hivatali 
állásuk ra visszavezethető testi épség hiánya

i miatt nyugdíj nélkül vagy nem elegendő nyug
díj melleit a tényleges szolgálatból kénytelenek 
voltak kilépni, azután oly udvari s állami alkal
mazottak özvegyei és árvaságra jutott nagykorú 

! gyermekei, a kik a szolgálat közben szerzett 
betegségben meghaltak, továbbá oly udvari s 
állami alkalmazottak nejei, a kiknek férjeik 
tényleges hivataloskodásból észbelileg beszámit- 
hatíanok lettek : végre a hadsereg, tengerészet 

: s az osztrák honvédség közlegényei, a kik az 
ellenség előtt vagy békében teljesített hivatalos 
kötelességük közben nyomorékok lettek és igy 
azon állami kezelés alatt álló üzemeknél alkal
mazottak. a kik az tizemben bekövetkezett 
szerencsétlenség folytán keresctképtelenné vál
tak. továbbá ily katonai, illetőleg mun kasok 

! özvegyei és nagykorú gyermekei.
II. osztály. Nyugdíjban lévő udvari s állam 

alkalmazottak s azoknak özvegyei, a kiknek 
egyenesen leszármazó legalább is két neveletlen 
gyermekről kell gondoskodni, a mennyiben 1. 
osztályba már sorolva nem lettek.

Hl. osztály. Udvari s állami alkalmazottak, 
azok özvegyei, azután mindakét részről elárvult 

' nagykorú, nem férjes leányai, továbbá mindkét 
részről elárvult nagykorú, teljesen keresetkép- 
telcn fiaik, mindnyájan, a mennyiben már az 
I. vagy II. osztályba nem tartoznak : végre 
a doh cin ij(özsdékbe)i alkalmazott f < r/i rayn U()~ 
segédvk, a kik a dohányárusitásban legalább is 
busz évig megelégedésre folytonosan alkalmazva 
vannak.

IV. osztály. Férfiak, a kik a nélkül, hogy 
udvari vagy állami alkalmazottak lettek volna 

az állam körül maguknak különös érdemeket 
szereztek, ép úgy azok özvegyei és árvái, végre 
személyek, a kik a szükséges feltételek hiánya 
miatt az előbbi három osztályba (kizárva a reá
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való szorultságot) be nem sorozluitók. de kizá
rólag csak pénzügyminiszteri engedélyivel.

Az erre vonatkozó kérvények azon első folya- 
modásu pénzügyi hatósságoknál nyújtandók be, 
a melyek területén a folyamodó rendes lakását 
tartja, mindazon okmányokkal felszerelve, a 
melyek alkalmasak arra. hogy az illetőt a fen
tebb elősorolt osztályok valamelyikébe való 
sorozásra igazolják. Az előjegyzés iránti kér
vényben a folyamodó kötelezze magát, hogy 
azon helyen, a melyen a tőzsde létezik, állandó 
lakást vesz, továbbá, hogy a hatóság követelése 
folytán a tőzsdét önállóan, más iparral való 
összeköttetés nélkül gyakorolni fogja.

Az előjegyzések csak tiz évre érvényesek a 
beiktatás napjától számítva, ezen idő elmúltával 
az igénylők törölve lesznek, a mennyiben kér
vényük időközben nem lett megújítva vagy 
teljesítve.

A mennyiben a közzétett időig egy nem elő
jegyzett a megüresedett dohánytőzsdeért pályá
zik, annak betöltése ezéljából rendszerint a 
nyilványos versenyhez kell alkalmazkodni. Oly 
dohánytőzséreknél, a kiknél a nyers jövedelem 
a 200 forintot meg nem haladja, ez esetben 
a hirdetéstől s a bánatpénz letételétől el lehet 
tekinteni. A pénzügyminisztérium fel van hatal
mazva annak engedélyezésére, hogy kisebb for
galmú dohánytőzsdék szabadkézből a szabály- 
szerüleg minősített egyéneknek engedélyeztes
senek, hogy ha a fennálló körülmények közöltjein 
verseny, sem engedélyes tőzsdének felállítása 
megfelelő eredményhez nem vezetne.

Hogy ha egy engedélyes tőzsde, a mely eddig 
egy arra igényt tarló személy által lett gyako
rolva. elhalálozás folytán üresedésbe jött, a 
pénzügyminiszter engedőimével a tőzsde átru
házása a hátrahagyott özvegyre vagy egy 
hajadon nagykorú leányára vagy egy kereset
képtelen nagykorú fiára az előjegyzett személyek , 
k izá rásáva 1 esz k özöl 11 e tő.

Az udvari és állami alkalmazottak özvegyei j 
és nőnemhez tartozó árvái az engedélyes tőzsde j 
elnyerése iránti igényüket elvesztik, ha férjhez 
mennek, vagy pedig, ha nyugdíjazott udvari s 
állami alkalmazottak, a kik ily állapotban 
engedélyes dohány tőzsdével bírtak, a tényleges 
szolgálatba visszatérnek.

Hogy ha az engedélyes tőzsdének nyers 
jövedelme a legmagasabb Léteiben megállapított 
összeget 15 százalékkal meghaladja, akkor az 
illető az elsőfolyamodásu pénzügyi hatóságnak 
az országos pénzügyi hatósághoz előterjesztett 
ajánlatára tartozik a nyereség többletei vissza
téríteni. Azon tözsérek, a kik a nyereségtöbbletet 
visszafizetni magukra nem vállalják, azoknak 
a tőzsde fel lesz mondva.

Azon tőzsdék betöltése, melyek a sajátos 
viszonyoknál fogva csak egy bizonyos helyiség
ben gyakorolhatók (pl. vasúti-állomási tőzsdék) 
pénzügyminiszteri engedélyivel minden további 
eljárás mellőzésével megengedhető. A pézügy- 
miniszteriumnak fenn van tartva erre az első 
vagy második folyamodásu pénzügyi hatóságokat 
felhatalmazni. Vendéglősöknek, a kik aziránt 
folyamodnak, az elsőfolyamodásu pénzügyi 
hatóságok belátásukhoz képest megengedhetik, 
hogy vendégeiknek dohánygyártmányokat eláru
síthatnak : az ilyen vendéglősi iparnak tulaj
donosa alkalmazottjaiért a dohányelárusitás 
körüli teendőkért személyesen felelős marad.

Uj tőzsdéknek felállítása vagy a már meg-

lévőknek beszüntetése a pénzügyminisztérium 
hatáskörébe tartozik. Az uj tőzsdék felállítása 
én uov, mint azoknak beszüntetése és végre az 
anyagnak honnan való beszerzése iránt az or
szágos pénzügyi hatóság dönt. i'ji dohány nagy- 
árudák csak nyilvános verseny utjan| lesznek be
töltve. I'j tőzsdék felállításakor az első engedély 
ideiglenesen csak két évre szól. ......

A teljesen felszerelt dohanykülönlegesscg 
árudáknál a dohányárudákra szóló rendelkezések 
mérvadók oly változtatással, hogy a betöltési 
javaslatok az országos pénzügyi'halósag részéről 
a os. k. dohányjövedéki főigazgatóság utján a 
pénzügyminisztériumhoz folterjesztondök, a mely
nek annak betöltése jogában áll a nélkül, hogy 
magát a legjobb ajánlathoz kötné. Nem tökéle
tesen berendezett vagyis oly árudák, melyek 
csak egyes korlátolt különlegességi fajok claru- 
sitásra szorítkoznak, a pénzügyminisztérium 
engedélyével az úgynevezett engedélyes tőzsének
nek adományozhatók, mely esetben az általános 
elárusítók (dohány nagyárusok, nyilvános tőzsdék 
tulajdonosai) előnyben részesitendők. Az összes 
árudák fnryalmi eredménye, a melyek mint 
versenyző-üzletek szerepelnek, a szerződéskötés
től számilolt 5 év elteltével ri-syiilnl alá veendő.

llu,,,, ha n nyers jöredele.m a: nrlelbelepeslöl, 
illetőid/ n: utolsó 'rizsgtUfiltól HU szdmlékkal 
többel 'csökkent, cikkor ti péiuilyyi hálósát/ egy 
megfelelő javihíst engedélyezhet : hogy h" "  collínul 
a nyers jöredelein a mogfif/yetós alntli illőben 
i/ll százaléknál többre eineikede/l. akkor az [Hehne.- 
uyeknek eyy rney felelő leszállilás/i eszközlendö.

Ezen rendelet f. é. április hó l-en lépett életbe. 
Ezen nappal megszűntek az eddig érvényben 
volt összes e tárgyra vonatkozó irányadó ren
delkezések.

*
Minthogy Ausztriában éppen most lépett tör

vényi jogerőre a dohány- és szivarnak kicsiny- | 
ben és nagyban való darusítása, szükségesnek 
találnék, ha nálunk, Magyarországon is, hasonló 
törvény létesülne.
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Árlejtési hirdetmény.
A gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság által 

közhírré tétetik, hogy a kezelő csődbe jutása 
miatt elmozdítása folytán üresedésbe jö tt szarvasi 
dohány nagyárudának nyilvános pályázat utján 
Írásbeli ajánlatok beadása mellett való betöltése 
iránt folyó évi május hó 80-án d. e. Liz órakor 
ezen kir. piiigazgatóság hivatalos helyiségében 
tárgyalás fog tartatni.

K/en dohány nagyáruda, melyhez Szarvas, 
Öcsöd. H.-Szent-András és Kondoros községek 
dohány kisárusai vannak anyagbeszerzés végett 
utalva, a dohány és szivar készletét a budapesti 
dohányáruda raktárból szerzendi be.

Ezen dohány nagytőzsdével 1 l/a°/o jutalék 
mellett bélyegeladási jog és kötelezettség van 
összekapcsolva.

A dohány nagyárudának 1 898. évi forgalma 
£ (>5°/0 kezelési dij mellett 09418 frt 80 kr. volt, 
a kir. kincstár azonban ezen forgalmi eredmény 
állandóságát nem biztosítja, mi okból későbbi kér
vények a vállalat dij felemelése iránt tekintetbe 
vétetni nem fognak, kárpótlási igények sem 
támaszthatók.

Egyedül a dohány és szivar nagybani eladását 
igénybe vett dij képezheti az ajánlat tárgyát és 
a tőzsde azon pályázónak fog adományoztatok 
ki legkisebb 0 dijl  vesz igénybe. Azonban fen- 
tartalik a jog, hogy a pénzügyi hatóság a pályá
zók között szabadon választhat.

A vállalkozó köteles magát 14 napi 4000 frt 
értékel képviselő dohány- és szivarkészlettcl 
ellátni, mely a rendkívüli igények fedezésére 
szolgáló érintetlen készlet alapját képezendi és 
mindig k iegészi Len dŐ.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében 400 
fr lo la z  50 kros bélyeggel ellátott sajátkezüleg alá
irt lepecsételt ajánlathoz csatolni és e czim alatt.

« Ajánlat a szarvasi dohány nagyáruda iránti 
kezelés elnyeréséért» a pénzügy igazgatóság főnöke 
vagy helyettesénél legfeljebb folyó évi május hó 
80-án d. e. 0 óráig benyújtani.

Az ajánlathoz egyúttal a nagykorúságot, pol
gári állást és erkölcsi kifogástalanságot igazoló 
hatósági bizonyítványok csatolandók.

Oly ajánlatok, melyek más pályázók ajánlatára 
hivatkoznak, valamint azok is, melyek a meg
batározott időn túl adatnak be, vagy határozat
lanul szerkeszlvék vagy a megjelölt kellékekkel 
ellátva nincsenek, figyelembe nem vétetnek, 
egyenlő ajánlatoknál pedig az igazgatóság magá
nak tartja fenn az intézkedés jogát.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtatnak a tárgyalás befejezése után 
fognak kiadatni, a vállalkozóé pedig a rendes 
anyagkészlet beszerzéséig visszatartatik.

Ila a vállalkozó a dohány nagyáruda kezelé
sét 4 hét alatt azon értesítéstől számítva, hogy 
a nagybani dohányárulás joga reá ruházlaloll, 
el nem vállalja vagy ajánlatától később önkényt 
visszalépne, bánatpénzét elveszti és a nagytőzsde 
kezelése iránt újabb pályázat fog birdetletni.

A körülményesebb feltételek és az eladással 
összekötött kötelezettségek alólirt kir. pénzügy
igazgatóságnál és a b.-csabai ni. kir. pénzügyőri 
biztosságnál megtekinthetők.

Gyulán, 1890. április hó 10-én.

M . kir. pénzügy igazgatóság.

§  HIRDETMÉNY. A
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a gya r  K i r á ly i  P é n z ü g y m in is z té r iu m  ellenőrző közegei a 

Magy. Kir. Szabadalmazott Oszlálysorsjáték ( IV .  so rs já ték ) I. osztályain szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föeláru- 
sitóknak elárusilás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1899. övi május 18. és 19-én lesz. A húzások a M a g y a r  k i r á ly i  e lle n ő rző  h a tó sá g  
és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Vigadó termeiben. —  Sorsjegyek a Magy. Kir. Szabadalmazott 
Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók.

Budapest, 1899. évi április hó tö-án.

M a g y . K i r .  S z a b a d a lm a z o t t  
O s z t á ly s o r s já t é k  I g a z g a t ó s á g a .Lónyay. líazuy.
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(O R G A N  DÉR  TA BA K -G R O SS -  U N D  K L E I N  V E R S C H L E IS S E R  U N G AR N S ) .

I N H A L T . D hs  noue Geset/, betrefl'eml Errichtung und Iiesotzung von Tabnkverlilgen und Tubaktrufiken liriefkiisten dér Hedaktion. Annouceu.

Has iioikí (ícsftiz liotrclfeml Erriclitung 
und Hcsdzung von Tabakverliigen 
mid Tabaktraliken in Oesterreicli.

Aui‘ < írund Allorhöchster Erin&chtigung hat 
das k. k. Finanzministerium hinsichtlich dós 
\'orfahrons bői der Hcsclzung und Krrichtung 
von Tabakvorliigen und Tabaktraíiken. dann in 
BotrelT dór diesbezüglichen Befugiiisse der Fi- 
nan/.bohörden Beslinunungen erlassen, von wel- 
clion nui* auf Grund Allerhöchster Ermilchtigung 
abgegangen wcrden darf.

Dió wesenllichsten Bestimmungen sind fol- 
gende:

Dió Heselzung dór Tabakvorlage crfolgt stets 
in 1 W’ oge dór Öffentlichen Konkurrenz. Dió Ent- 
iohnung dór Tabakverleger besteht a) in dóm 
Tralikantcngewinne aus doni mit dóm Verlage 
vorbundonen Detailverschleisse von Tabakfabri- 
katc*n an dió Consumenten; A) in dér Frovision 
von dón in dór Verlagstraíik abgesotzton VVerlli- 
zoichon des Gobührengefülles in oinom in dér 
Konkurrenz-Kundmachung festzusetzenden I ő 
Forzont nichl überstoigonden Ausmasso; r ) nach 
Uinstanden überdies in einor Tabakverlags-Pro- 
vision von dón an dió Verschlcisser abgogobenen 
Tabak-Materialien.

In dér Konkurskundmachung werden dió lak- 
tischen Vorschleissergebnisse lür dió letztabgo- 
laufenon Iá MonaLo. jedoch ohne irgond welche 
Haltung für dórén EintroíTen in dér Zukunft 
bekanntgegeben.

Jeder ÓITerent hat zu erkliiren: I. dass er 
síeli dón jeweilig goltendon Vorscliriften für die 
Tabakverlager und dón Vorscliriften für die 
Tabaktrafikanten, sowie dón im Dalimon dicsér 
Vorscliriften ergehenden Woisungen dér Ver- 
schleissbehördo unterwirft; 2. in wolohem llause. 
und in welchon Lokahtiiten or dón Verlag und 
insbesondere dió Verlagstraíik auszuübon ge- 
donkt: 3. ob or dón Verlag selbslandig odor in 
Vorbindung mit einein Goworbo führcn vvorde, 
oventuoll wolclier Art dieses Gewerbe ist. und 
ob or die Verpílichtung zűr vollslandigen riium- 
lichon Trennung des Verlages odor docli dór 
Verlagstraíik von doni Goworbo libernimint;
4. ob or odor Personen, welche mit ihm in ge- 
moinschaftlichem Haushalto lobén, bereits cinen 
Tabakvorlag odor oine Tabaktraíik führcn odor 
geführt habon, eventuell dass bei dór Erlangung 
des angostrobten Verlages die OlTertstellung zu- 
gloich als Kündigung des bishor bosorglen Ta- 
bakvorschleiss-Goschaftes zu belrachlen ist;
5. welche Dozügo or beansprucht; 0. dass er 
mit seinem Anboto sochs MonaLo vöm Tagé dór 
ülíertorOllnung an im YVorle bioi bt.

.ledor OlTorent hat óin Vadiuin zu orlogon, 
dessen Hüho mit V9 Porzent des Jahrcsum- 
satzos in oinom abgorundeten lietrago bostimmt 
und in dór Kundinachung bekannt gegobon 
wird. Das Vadium verfiillt zu Gunston des 
Aorars, vvonn dér Offeront innorhalb dór sechs- 
monatlichon Frist, binnen wolclier or im W orte 
zu Ideiben erklarte, von seinem Anboto zurück- 
tritt odor falls dersolbe ohne Bücksicht auf 
dieso Frist nach rochtzeitigor Annahmo seines 
OíTertes dón Verlag nicht vorschriftsmassig am 
bestimmten Tagé übernimmt.

Doni OlTerte sind folgende Dologé anzu- 
schliossen: 1. dió Kassaquittung übor das erlogte 
Vadium; 2. óin die erreichte Grossjahrigkeit nach- 
weisendes Zeugniss; óin Nachweis übor dón 
Bositz dór bsterreichischon Slaatsbürgorschaft, 
boziohungswoiso übor dió Iloimats-Zustandigkeit 
in oine Gomeindo dór im Keichsrathe vertro- 
tonon Kdnigreicho und Liinder; 4. óin obrigkeit- 
lichos, spiitostons vor zwoi Monaton ausgostelltos 
Wohlvorhallungs-Zeugniss; ő. oine Dinearskizze 
dér Lokálitaton, in welchon dér Verlag ausgeübt 
werden soll.

Dió Vorgebung dós Verlages crfolgt an jenen 
geeignoten OíTcronten, dessen Gosammtforderung 
an Vorlagsbezügen die geringste ist.

Als zűr Annahmo ungeoignet sind zu botrach- 
ten die Oll’orto; 1. von Personen, welche nach 
dón bürgerlichen Gosotzon nicht verpílichtungs- 
fahig sind. odor denen dió freie Vorfiigung übor 
ihr Vormögen nicht zusteht; 2. von aktivon 
Hof- und Staatsbedionstoton; 3. von Auslandorn;
4. von Bewerborn, welche wegen eines Vor- j 
brechens odor wegen dór Uobortretung des Diob- i 
stahls, dór Veruntreuung, dér Thoilnahmo an 
donsolbou odor dós Botruges verurtheilt worden 
sind, insoforn dió Reclitsfolgen diesor Verur- 
thoilung im Sinno des Gosetzes voin 15. Novem
ber 18(57 nocli fortdauorn odor welche wegen 
eines diesor Dolikte sich in strafgerichtlicher j 
IJntersuchung befinden; 5. von Personen, welche 
wegen Schleichhandels, wegen einor schweren j 
Gofálls-Uobortretung odor wegen einer Uober- 
trotung dér zuin Schutze dós 'l’abakmonopols 
bestehenden Gosetze verurtheilt worden sind, j 
insoforn vöm Zeitpunkto dór Strafverbüssung 
noch nicht drei Jahre verstrichon sind, dann 
von solchen, welche wegen eines diesor Dolikte | 
in gefallsstrafgericlitlichor l'ntersuchung stehon; 
b. von Personen, welchon wegen nachlassiger , 
Geschaftsführung cin Tabakverlag oder ciné 
Tabaktraíik strafwoise ontzogen worden ist;
7. von Personen, von wolchen eino befriodigende ; 
Geschüftsführung nicht erwartet worden kaim:
8. von Personen, wolchen cin für die rationelle 
Lagerung und Konservirung dór Tabakfabrikate 
vollk mimen goeignotos Lokál nicht zűr Ver- i 
fügungsteht; 9. von Tabakverlagern und Traíikan- 
ton odor mit solchen in gerneinsamem Haus
halto lebondon Personen, insoforn nicht durcli 
die abgegobonen Erklarungen sichergestellt ist, 
dass os sich nur um cinen Wechsel, nicht um 
die Kumulirung dér Tabakverschleiss-Geschiifte 
lián dél t.

Dió Annahme des OíTertes des Bestbietors 
liogt im Wirkungskroise dér Finanzbchörde 

; orster Instanz, oventuoll dér Finanz-Landesbe- 
hördo, wolcher es auch freisteht, eino noue 
Konkurrenz-Verhandlung anzuordnen. Die Zu- 

! rückweisung eines OíTertes aus einom dér in 
Zalil l) bis 9 angogobonon Ausscliliessungsgründe 
ist dóm Finanzministerium vorbehalten, welchos 
auch über dió Annahme allfalliger OlTerte 
juristischer Personen entscheidet.

Dió Bostollung zum Verliigor erfolgt nach go- 
LrolTener Entschoidung bei dér Finanzbohördo 
I. Instanz odor durcli einon Delegirton dorselben. 
Doni OlTorenten ist ein Exemplar dér geltendon 
Vorschleissvorschriften oinzuhandigen, (lessen 1 
Empfang er mit dér Erklarung zu bestatigen 
hat, dass er sich denselbon, so wie dón künftig- 
hin von dór Vorschleissbohorde zu erlassenden 
Vorschriften und VVoisungen untorwirft. Das 
hierüber von amtswogon aufzunehmonde Proto
koll ist vöm Ersteher, sowie vöm Leitől* zuiler- j 
tigon. Nachtriiglicho, das Vertragsverhaltniss 
modiíizirende Vereinbarungen sind auf jenem 
őrsien Protokolle anhangsweise anzusetzen und 
beidersoits zu untorfertigon.

Die Zurückstellung dér Vadiahjuittung und 
dór sonstigen OlTortboilagon hat unvorweilt zu 
erfolgon, sobald foststoht, dass das botrefTonde 
OÍTort nicht weiter in Betracht konnnt. An den 
zum Ver láger bestcllton < MTerenten wird dió 
Vadialquittung erst nach dór Geschilfts-Ueber- 
nahme und nach vorschriftsmássigor Bovor- 
rüthigung des Verlages zurückgestellt.

Dér 'rabakvorschleiss an die Consumenten 
wird, abgesohen von den Fallen direktor Abgabo 
aus iirarischon Niederlagen, ausgeübt: 1. in den 
Tabaktraíiken; á. in jenen Gastgewerben, déren 
Inhaber eino Tabakverschleiss-Befugniss mit dér 
Boschrankung aufihre sitzenden Giisto erhalten 
(Haustraliken). In dón Tabaktraíiken, zu wolchen 
auch dió Verlagstraíiken gohören, ist dér Ver- 
schleiss aller im «allgemeinen Tarile* dér Tabak- 
regie aufgeführton, für das betrelfonde Verwal- 
tungsgebiet bestirnmte Tabakfabrikate gestattet; 
dór Verselileiss in dón Haustraliken dagegen 
ist auf Zigarren. Zigarrcttcn und Bauchtabako 
in Briefen und Piickchen des allgemeinen 'Pari-

fes beschrankt. W’enn ein Bodürfniss hienach 
vorlianden ist, kaim dér Verschleiss dór Haus- 
Lraíikon auch auf dió vöm Finanzministerium 
bozeichneten Sorton von Zigarren und Zigarrel- 
ten (les Spezialitaten-Tarifos ausgedehnt werden.

Die Lntlohnung dér Tabaktrafikanten bildet;
1. dór aus dern Untorschiede zwischen dóm 
Vorschloisspreise und doni Gonsumentonpreise 
dér verkauften 'Tabakfabrikate sich ergebende 
Gewinn; 2. eino Provision von dóm jedem rl’a- 
baktraíikanten gestatteten Verschleisse von 
Werlhzeichen dós Gobührengefalles in einem in 
dér Konkurrenz-Kundinachung festzusetzenden 
1*5 Perzont nicht überstoigonden Ausmasse;
3. insoforn eino Tabaktraíik mit einer Lotlo- 
kollektur vereinigt ist, eino porzontuelle Provision 
von den übernoinmenen Spieleinlagen.

Dió Tabaktraíiken werden entwedor im Woge 
ölTontlicher Konkurrenz-Verhandlung oder durcli 
konzessionsweise Vorloihung besetzt und hienach 
als Konkurrcnz-Traliken, beziehungsweise als 
Konzessionstraíiken bezoichnet.

Als Konkurronz-Traliken, mithin durch ölTent- 
licho OlTortvorhandlung, sind jene Tabaktraíiken 
zu besetzen, dérén Brutto-Gewinn vöm Ver
schleisse dér Tabakfabrikate in dón letzton zwölf 
Monalen nachfolgende Grenzen überschritten 
hat; a) im Gemeindegobiete (ler Beichshaupt- 
und Residenzstadt W ien 1200 11., b) in Stadlen 
mit einor BevOlkerung von mehr als 50.000 
Einvvohnorn 900 II., c) in Ortschafton mit einer 
Bevölkerung von 10.000 bis 50.000 Einwohnern 
600 II.. d) in Ortschafton mit einer solchen von 
2000 bis 10.000 Einwohnern 500 fi., e) in den 
übrigen Ortschaften 400 II. Allé jone Tabak- 
trafiken, dérén Brutto-Gievvinn die vorstehenden 
Grenzen nicht überschritten hat, werden als 
Konzessions-Traíiken, mithin ohne OlTertverhand- 
lung und ohne Forderung einer Gewinnrüek- 
zahlung, vergeben.

Dió Ilöhe des zu erlegenden Vadiums ist mit 
otwa 10 Perzent dós ausgewiesenen jahrlichen 
Bruttogevviftnes in einem rundén Betrage zu 
bosti mmen.

Die Tabaktraíik ist an jenen geeigneten OíTe- 
renton zu iibertragen, welcher die höchste 
( iewinnrückzahlung anbietet.

Zűr Bewerbung um Konzessions-Traíiken sind 
die nachstehond bezeichneten Personen im 
Falle ihrer Bedürftigkoit in dér folgenden 
Reihung berechtigt:

I. Klasse. Hof- und Staatsbodicnstcte im wei- 
teren Sinno des Worles, welche in Folge eines 
auf die Ausübung ilires Dienstes zurückzu- 
führenden Gebrechons entwedor ohne Ruhe- 
gonuss oder ohne ausreichenden Ruhegenuss 
aus dem activen Dienste ausseheiden mussten, 
dann VV’ itwen, sowie grossjiihrige, beidersoits 
vervvaiste erwerbsunfiihige Kinder von solchen 
Hof- und Staatsbediensteten, welche in Folgo 
eines auf die Ausübung des Dienstes zurückzu- 
führenden I.eidens gestorben sind; weiter die 
Gattinnen von Hof- und Staatsbediensteten, 
welche wiilirend ihrer aktivén Dienstleistung in 
eine Geisteskrankheit verflelen; endlich Personen 
des Mannschaftsstandes des lleeres, der Marino 
nnd der österreichischen Landwehr, welche 
durch eine vor dem Feinde oder im Frieden 
bei einer dienstlichen Uebung erhaltenes Ge- 
breclien, sowie Arbeiter staatlicher Betriebe, 
welche durch cinen Betriebsunfall ilire Erwerbs- 
fiihigkeit eingebüsst habén; endlich die W itwen 
und die beiderseits verwaisten grossjahrigen 
erwerbsunfahigen Kinder solcher Militarpersonen, 
beziehungsweise Arbeiter.

II. Klasse. Im Huhestande befindliche Ilof- 
und Staatsbedienstete, sowie dérén Witwen, 
wenn denselbon die Verpllegung und Erziehung 
von mindestens zweien der Éhe des Hof- und 
Staatsbediensteten entsprossenen unversorgten 
Kindern obliegt, insoferne nicht schon die Ein- 
reihung in die erste Klasse stattzutinden hat.

III. Klasse. lm  Huhestande belindliche Hof- 
und Staatsbedienstete, dérén Witwen, dann Ilire 
beiderseits verwaisten grossjithrigen, nicht ver-
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lieiratheten Töchter, ferner ihre beiderseits ver- 
waisten grossjilhrigen, glinzlich erwerbsunfahigen 
Sülnie, sümmtlich insoferne sió nicht in (lie I. 
oder II. Klasse zu reihen kommen; endlich 
Tabakverschleiss-Gehilfen (Gehilíinnen), welche 
wenigstens oine zwanzigjáhrigezufriedenstellende, 
ununterbrochene Beschaftigung in k. k. Tabak- 
verschleiss-Geschiiften aufzuweisen habon.

IV. Klasse. Miinner, welche —  ohne Hof- 
und Staatsbedienstete gewesen zu sein —  sich 
um den Staat besondere Verdienste erworben 
habén, sowie dérén Witwen und Waisen, end
lich Personen, dérén Einreihung in eine dér 
drei ersten Klassen wegen Mangel einer dér 
aufgestellten Bedingungen (Bedürftigkeit aus- 
genommen) unthunlich ist, jedoch nur über 
spezielle Bewilligung des Finanzministeriums.

Die diesbezüglichen Gesucho sind bei dér 
Finanzbehörde erster Instanz, in dérén Sprengel 
dér Bewerber seinen ordentlichen Wohnsitz 
hat, einzubringen und mit allén Dokumenten 
zu belegen, welche geeignet sind, den Anspruch 
auf Einreihung in eine dér obigen Klassen zu 
begründen. lm Vormerkungsgesuche hat sich 
dér Kompetent zu verpflichten, dass er in dem 
Orte, in welchem sich die Tabak trafik befindet, 
seinen bleibenden Wohnsitz nehmen, ferner 
dass er über Verlangen dér Verschleissbehörde 
die Trafik selbstandig, ohne Verbindung mit 
einem Gewerbe, ausüben werde.

Die Vormerkungen gelten nur auf die Dauer 
von zehn Jahren vöm Tagé dér Eintragung an 
gerechnet, nach dieser Zeit werden die vor- 
gemerkten Kompetenzen gelöscht. falls dérén 
Aufrechterhaltung nicht vorher nachgesucht und 
bewilligt worden ist.

Falls innerhalb dér kundgemachten Frist kein 
vorgemerkter Bewerber um die erledigte Trafik 
kompetirt, ist in dér Hegel zűr Besetzung im 
W ege dér öffentlichen Konkurrenz zu schreiten j

Bei Tabaktrafikén, derén Brutto-Gevvinn den 
Betrag von 200 fi. nicht übersteigl, karín von | 
dér Einschaltung einer Kundmachung in den ! 
Zeitungén, sowie von dér Forderung eines 
Vadiums Umgang genommen werden. Das i 
Finanzministerium ist ermiichtigt, zu gestatten, ! 
dass Trafikén von geringem Betriebsumfange | 
freihiindig an vorschriftsmassig qualilizirte Per- ' 
sonen verliehen werden, wenn die obwaltenden 
besonderen Verhaltnisse von dér Durchführung 
des Konzessions-, beziehungsvveise Konkurrenz- 
Verfahrens cinen entsprechenden Értőig nicht 
gewiirligen lassen.

W'ird eine Konzessions-Traíik, welche bisher 
von einer anspruchsberechtigten Person besorgt 
wurde, durch Todesfall erledigt, so karín mit 
Bewilligung des Finanzministeriums die Uober- 
tragung dér Trafik an die hinterbleibende W itwo 
odor aber an eine zurückgelassene unverhei- 
rathete grossjfihrige Tochter oder einen erwerbs
unfahigen grossjalirigen Sóim ohne Zulassung 
dér Bewerbung vorgemerkter Personen erfolgen.

Die W itwen und weiblichen Waisen von llof- 
und Staatsbediensteten verlieren die Berechti- 
gung zűr Bewerbung um eine Konzessions -Traíik 
durch die Eingehung einer Éhe, oder aber wenn 
ein Hot- oder Staatsbediensteter des Ruhe- 
standes, welcher wiihrend desselben eine Kon- 
zessions-Tralik erlangt hat. in den aktiven Diensl 
zurückkehrt.

Ueberschreitet dér Brutto-Ertrag einer kon- 
zessionsweise verüehenen Tabaktrafik die fest- 
gesetzte Maximalgrenze um mehr als 15 Per- 
zent, so hat dér Inhaber eine von dér Einanz- 
Landesbehörde über Antrag dér Finanzbehörde 
erster Instanz zu bestimmende Gewinnrück- 
zahlung zu leisten. Trafikanten, welche die ihnen 
auferlegte Gewinnrückzahlung auf sich zu neh- 
men sich weigern, erhalten die Kiindigung.

Die Besetzung jener Trafikén, welche in Folgo 
örtlicher Verhaltnisse nur in einem bestimmten 
Lokálé ausgeiibt werden kőimen (z. B. Bahn- 
traíiken), kaim mit Genehmigung des Finanzmi
nisteriums ohne Einleitung des Verfahrens zűr 
Vergebung von Tabaktrafiken slattíindon. Es ist 
dem Finanzministerium überlassen, diesbezüglich 
den Finanzbehördon erster und zweiter Instanz 
eine beschriinkte Befugniss einzuraumen.

Inhaber von Gastgebern kőimen über ihr Kin— 
schreiten nach dem Ermesscn dér Finanzbehörde 
erster Instanz die Befugniss zum Tabakver- 
schleissc an ihre sitzenden Giiste erhalten; dér 
Inhaber eines solchen Gastgewcrbes bleibt für 
die Mandlungen seiner Bediensteten riicksicht- 
lich dér Ausübung dér Tabakverscldeiss-Befug- 
niss persönlich haftbar.

Die Errichtung neuer und die Aufliebung be- 
stehender 'fabakverlage ist dem Finanzministe- 
rium vorbehallen. líeber die Errichtung neuer 
Tabaktrafikcn, sowie über die Auflassung von 
Trafikén, endlich über die Material-Fassungszu- 
weisung derselben entscheidel el i<» Finanz-
Landesbehörde. Neuerrichtete Tabak verlage wer
den stets im Wege öffentlicher Konkurrenz 
beselzt. Bei dér Errichtung von neuen Tabak- 
traíiken erfolgl die erste Besetzung provisorisch 
auf die Dauer von zwei Jahren.

In BetreíT dér vollstündig assortirten Ver- 
schleissgeschiifte fiir Tabak-Spezialitaten habén 
die vorstehenden Bestimmungen für die Tabak- 
verlage mit dér Modifikation sinngemiis.se An- 
wendung zu finden, dass die Besetzimgsvor- 
schliige seitens dér Finanz-Landesbehörden stets 
im W ege dér k. k. Generál-Direktion dér 
Tabakregie dem Finanzministerium vorzulegen 
sind, welchem die Vergebung des Geschilftes 
zusteht, ohne an das Bestbot gebunden zu sein. 
I nvollstiindig assortirte, das heisst, auf einige 
Sortén von Fabrikaten beschriinkte Spezialitiiten- 
VerschleissgeschiifU* werden mit Genehmigung 
des Finanzministeriums konzessionswoise ver
liehen, wobei die Verkaufsorgane des allgemei- 
ncn Verschleisses ('fabakverliiger, Inhaber von 
öffentlichen Trafikén) vorzugsweise zu bm-iiek- 
sichtigen sóin werden.

Die Ertragsverhaltnis.se aller Vorschleiss- 
geschiifte, welche sich als Konkurrenzgeschaflo 
darstellen, sind vöm Vertragsabschlusse an ge
rechnet, nach je fünf Jahren einer Hevision zu 
unterziehen. Wenn dér Brutto-Ertrag seit dér 
Bestellung des Verschleissers, beziehungsweise 
seit dér letzten Hevision, um mehr als 50 Per
zent abgenommen hat, so wird die Finanz
behörde ein(‘ angemessene Aufbesserung dér 
Bezüge bewilligen; wenn dagegen dér Brutto- 
Ertrag in dér Beobachtungs-Poriode um mehr 
als 50 Perzent gestiegen ist, so hat eine ange
messene I lerabminderung dér Bezüge einzutreten.

Dicse Verordnung Lritt mit 1. April <1. J. in 
Kraft. Mit dicsem Tagé erlischt die Giltigkeit 
aller bisherigen, dicsen Gegenstand betrelTenden 
Normatív-Bestimmungen.

*
W ir veröffentlichen im Vorstehenden das in 

Oesterreich soeben in Kraft getretene Geselz 
bezüglich dér Besetzung von 'fabak-Gross- und 
Kleintraíikcn, indem wir auf die dringendc Notfi- 
went liíík eit hinweisen. auch bei uns ein ahn- 
liches Gesetz zu schaflen.

liriefknsten d»̂ r Itodaktion.
Herrn K. W., Budapest. W ie  Sie aus dem vor

stehenden A r ti kel ersehen, gibt es für die Er- 
theilung ch‘r 'fabak-'IVafiklizenzen in Oesterreich 
ein Gesetz und hatos dórt auch stets (‘ in solehes 

-gégében. Besonders bcachten.swerth ist dér Passus, 
worin es heissf, dass ein Ausnahmsfall nur durch 
die allerhochste ( Inadc Sr. Alajos fiit eintreten kaim.

I lilfsrodnkttMir : Ferüinnnd Holtai.

f i m

„LE G R IFFO N
„LE S U B L IM E

anerkarint bestes und feinstes echt französisches

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

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S .
weil von J(‘<Ioi'iiiiiiiii vei-langt.

G E N E R A L - D E P O T :

BUDAPEST, "U-.. Sas-utcza 2©.
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