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— k. Bízvást állíthatni, hogy a
dohányegyedái uság Magyarországon 
aránylag rövid idő alatt óriási lendüle
tet vett. Nagyipuirá fejlődött ki, éppoly 
jövedelmező, mint másrészt technikailag 
tökéletes állami iparrá alakult ki cs az 
utolsó években be is vált.

Ez nem akar puszta dicseiét lenni, 
ellenkezőleg a lentiek egyúttal kifejezik 
abbeli sajnálatunkat, hogy sok-sok éven 
át egészen máskép volt, miáltal úgy az 
államkincs, mint az eláiusitók és fogyasz
tók szenvedtek. Es még egyéb hátrá
nyok hárultak belőle a közvetlenül ér
dekeltekre, oly hátrányok, melyek még 
ma is érvényesülnek cs a melyek a hússá 
váltbürokratikusczopfrendszer folytán épp 
oly nehézkesen mint költségesen jutnak 
kifejezésre. Eitjük ezalatt az ősi, éppen 
nem tiszteletreméltó, hanem pedáns kép
telenségeket az ügy vitel terén, a melyekre 
eddigelé, ügy látszik, nem gondoltak ; 
mert ha ez megtörtént volna, ha szent 
előtt tartották volna azokat a mull szá
zad első felétől származó szokásokat, elő- 
irásoltal, hivatalos eljárásokat, a melyek 
ma is éppúgy mint abban at időben még 
dívnak, ha megfontolnák ezeknek gya
korlati haszontalanságát cs czélszci iitlen- 
séget a haladás szelleme, a mely 
egyébkent a dohánymonopoiium terén 
mindenütt észlelhető, itt is alaposan tisz
togatna es selejtezne.

I logy ezen ósdi maradványok nagy 
számából csak egyet kiragadjunk, nteg- 
emlékszünk a tőzsdeengedélyek meg
adásáról.

A hivatalos működés ezen ágazata, 
mely az államkincstárt legalább évi két 
millió koronával szegényebbé teszi, a 
nélkül, hogy többet érnénk vele, mintha 
csak fél millió koronába kerülne, mi mel
lett az eljárás gyorsabb, kényelmesebb 
és mindenesetre jobb lehetne, mint a 
mostani és a mely csak annyiban fon
tos, hogy alkalmas és tisztességes el
árusítókat válogathat ki. a dolgok mai 
állása mellett egyszerűen hasznavehetet
lenné vált, a mi abban mutatkozik, hogy 
ezen ügykezelés sok pénzbe kerül, hogy 
nehézkes és unalmas cs hogy nem bir 
oly elárusítói szervezetet létesíteni, a 
milyenre szükség volna.

Szóljunk a világosság kedvéért egy
előié a fővárosról. Itt a tőzsdeügyet cs 
eddig azok, melyek csak az engedélyre 
vonatkoznak, több hivatalnokot teljesen 
foglalkoztatnak, az iktatóban, kiadóban, 
szamvivőségekben, a tiz pénzügyi biz
tosi hivatalban stb. stb. jelentékeny 
számú tisztviselőt nagyrészben annyira, 
hogy munkaidejük felét a tözsdeügyík

| foglalják el. Ez megközelítőleg felvett 
adatok alapján bízvást állítható, hogy a 
körülbelül 100 engedély, amit évente 
részben átírásokként, részben mint újon
nan nyitott üzletet kiadnak, az államnak 
nem kevesebbet mint évi 60- 70.000 

: korona kiadást okoznak.
Jól tudjuk, ez állítás bámulatot, sőt 

talán nevetést is fog kelteni, azonban a 
kétkedőknek ajánljuk, hogy nézzék meg 
ama tengem} i sok folyamodványt, a 
mely óriási fontossággal kezdve, legalább 
negyven kézen megy keresztül, mig he
tek múlva elintézést nyer. Es nézzék 
meg pl. a napidijasok és kiadó tisztek 
rendkívül nehéz munkáját, a kik ilyen 
folyamodványt 10 1-1 napig kezeik kö
zött tartanak, mig továbbítják és aztán 
—- aztán jönnek természetesen előbb a j 
felfolyamodások. Az elutasítottak most 
újból ugyanezt a munkát okozzák, a 
mit már egyszer végeztek, a mig egyik 
vagy másik módon véglegesen eldől. Es 
mit végeztek e rengeteg munkáért, csak 
idő cs így sok pénzért ? Mintegy 60— 70 
engedély t más névre írtak át, oly munka, 
melyet két-három hivatalnok, ha az ok 
mányok rendben vannak, kényelmesen 
elvégezhet egy délelőtt folyamán. Mint
egy 20 oj engedélyi adtak ki, agy b izo
nyára nem időt rabié) munka, minthogy 
az engedély megadását egyszeitien bizo
nyos előírásokhoz kellene kötni. Es ez 
utóbbit illetőleg azt a tengernyi sok 
folyamodványt már benyújtásukkor vissza 
kellene utasítani, ha nem felelnek mega 
követelményeknek. A szóban levő ügy 
oly fontos a magy. kir. dohányjövedéki' , 
hogy annak kellene vele foglalkoznia, 
nem pedig a pénzügyigazgaté>ságoknak. 
Ez utóbbiaknak, tekintettel más fonto
sabb teendőikre, c tőzsdeügyek nem le
hetnek mások, mint rájuk tukmált, mű
ködésük keletébe nem illő munka. Nem 
is egyéb, és mi ezt jól értjük. Mert ha 
pl. egy hivatalnok egészen a dohány
monopoiium ügyével foglalkozik, ha a 
jelenben és a jövőben mindig fsak ez 
foglalkoztatja, akkor az egészen más, 
mintha csak nuilónn egy szakmát müvei, 
mely alapjában véve nem felel meg neki.

Mikor a dohányepyedáruságot fel
állították, még nem volt dohányjövedék, 
de másrészt is akkorában néhány millió 
forintnyi fogyasztásról volt szó. Csak 
tei meszelés volt, hogy a pénzügyigaz
gatóságoknak minden egyéb elképzel
hető állami jövedéken kivid a dohányéra 
is fel kellett ügyelniük. De az idők gyö
keresen változtak. Ma van egy kir. do
hányjövedékünk, mely egyedül hivatva 
volna, mindent magába foglalni, a mi

csak némikép is vele összefügg. Külön 
elárusitási osztályt kellene szerveznie, az 
engedélyeket neki kellene megadnia és a 
tőzsde felügyelete is reá tartoznék, vé
gezhetne pedig ezt igen csekély appará
tussal, a pénzügyi közegektől pedig egé
szen levétetnék minden teher. Egy a 
dohányjövedék nél c czélra felállítandó 
hivatal, melynek élén egy osztálytaná
csos állana, e tőzsdeügyeket az egész 
országra kiterjedőleg igen csekély költ
séggel gyorsan, és a mi fő, czélszerüen 
elintézhetné.

Egy ily hivatal természetesen, kény
telen lenne szigorú előírások szerint el
járni, a melyektől semmiképp eltérni nem 
szabadna, a rr.i nem vihető nehezen ke
resztül. Az aldásdus következményei ön
magoktól beállnának. A dohányjövedék 
oly elárusítókkal rendelkeznék, a milye
nekre szüle égé van. maguk az elárusí
tóknak nem volna és nem lehetne pana
szuk és az állam sok munkaerőt taka
ríthatna meg, a melyet minden körül
mények között meg is takaríthat.

Ajánlati hirdetmények.
Sz. 13.292 903. IV.

A sz-jkolyudvarh d > i m. kir. pénzügyigaz- 
ga óság rűs/érül ezennel közhirrd tétetik, hogy 
az elhalálozás folytán megürült székelj udvar
helyi deltám-nagy- és dohány- és szivarkülön
legességi oruda kezelésének elnyerésé végett 
irasbeii zárt ajánlatok utján, ezen kir. pénzügy- 
igazgatóság hivatalos helyiségében HJU-i. évi 
(i/trilis hó '17-én délelőtt 0 órakor versenytár
gyalás fog tartatni.

Az ár ej és tárgyát ugyan a versenyezek 
állal a dohány eladás igénybe veendő ellátási 
dij fogja képezni, mindazonáltal a kir. kincst r 
fenntartj i magának i jogot arra, hogy a ver
senyezne között szabadon válasz hasson s igy 
valamely versenyez > semmi esetre sem tá
maszthat igen\t a betöltendő dohány-nagvártt- 
dának, valamint a dohány- és szivarkülönleges
ségi átudának adományozására csupán azon 
okbó’ , n ert eset cg a legcsekélyebb eladási juta
lékot veszi igém be.

A dohány-nagyáruda, melynek -vállal
kozója 2 Só"" azaz kettő egész nyolezvanöt 
s ázaléknyi lózsdijat élvezett, a dohányanyagot 
a marosvusárhelyi dohányáruraktárból szerzi be 
és dohány anyag beszerzése végett hozzá 234 
dohány kisáms van utalva.

\ nagyaruda 1902. évi forgalma összesen 
273.783 kir. is fillért teli, melyből a nagy
árudával kapcsolatos dohány kisárudára 3709 
kor. 10 fillér: f. hozzá utalt kisarudákra
20b.220 kor. 10 fillér; mérsékelt áru dohány 
és t úrnőt eladásra 793 kor. 92 fillér esik : to
vábbá a nagyárudában 32.500 kor. 10 fi'Ier 
értékű bélyegjegy árusittatott cl. Megjegyezte
tik, lu gy a nagyárudának a bélyeg i s váltó- 
űrlapok titán 1' V’ o-nyi eladás; jutalék jár.

A dohány- és szivarkü ötilegességi árud.-’ , 
melynek vállalkozója eddig 41 azaz négy ege sz 
és egy tized százaléknyi lózsdijat élvezett, « 
dohányanyagot a kolozsvári kir. dohán)árt -
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raktárból szerezte be, és ezen árudában 1902. 
- vben elért forgalom értéke 49.739 kor. GO 
fillért tett ki.

A pályázók figyelmezíetnek, hogy az áru 
sok kötelesek a dohány gyártmány ládákat a 
kir. dohányáruda raktárból, a megállapított ér
ték befizetése mellett tulajdonukba átvenni.

A nagyárudára nézve a vállalkozó köteles 
leend 14 napi szükségletnek megfelelő 9000 kor. 
azaz kilenczezer korona, a dohány- és szivar
különlegességi árudára r.ézve pedig 5000 kor.
. . . fillér az íz Ötezer korona . . . fillér értékű 
tartalék készletei érintetlen mennyiségben fenn
tartani, és azon felül a nagy árudát még a 
saját kisárudája, valamint a hozzáutalt kisáru- 
sok ellátására kivántató szükséglettel ellátni, 
továbbá a dohány-nagy- és azzal egybekötött 
kisárudát, valamint a dohány- és szivarkülön- 
legességi árudát Székely-Udvarhely városában 
élénk forgalmú helyen, tökéletesen száraz és 
csinos bolti helyiségben elkülönítve minden 
más üzlettől, és személyesen kezelni, és a 
dohány gyártmányok eladására vonatkozó sza
bályok 44. $-ában megjelölt könyveket ponto
san vezetni s üzlethelyiségét a dohány- és 
szivarkülönlegességi árukból csinos kirakatul 
ellátni.

A kincstár az átadott árudának bizonyos 
összegben meghatározott jövedelmet nem biz
tosit, és ez okból sem az eladási dij felemelése 
iránti későbbi kérvények figyelembe nem vétet
nek, sem pedig kárpótlás igények nem támaszt
hatók.

Mindegyik pályázó köteles a dohány , 
nagy és különlegeséül dohány- és szivarárudára j 
nézve bánatpénzül 1000 azaz egyezer koro
nát vagy készpénzben, vagy a budapesti tőzs
dén jegyzett állampapírokban 1 koronás bélyeg- 
Jegygyel ellátott és sajátkezüleg aláirt lepecsé
telt ajánlatához csatolni és az ajánlatot az alábbi 
minta szerint szerkesztve, magyarhonosságát, 
polgári állását és erkölcsi kifogástalanságát iga
zoló hatósági bizonyítványokkal ellátva legké
sőbb 1903. évi április hó 20-án délutáni 4 óráig 
ezen igazgatóság főnökével benyújtani.

Oly ajánlatok, melyek a felsorolt kellékek
kel el nem látnák, vagy más pályázó ajánlatára 
hivatkoznak, valamint azok is, a melyek hatá
rozatlanul szertkesztvék, vagy elkésve nyujtat- 
nak be s végre távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A versenyzőből kizáratnak azok, kik tör
vény szerint szeiződc^ kötésre nem képesek. 1 
továbbá a kik valame y bűntett, csempészet ! 
vagy más nemű jövedéki kihágás miatt jog- 
érvényesen elítéltetlek, vagy azok alól csak bizo
nyítékok elégtelensége miatt mentettek fid.

Továbbá kizárat \ak az államegyedárusági 
tárgyak volt e adói, ha ily üzlettől egy Ízben 
már elmozdittaitak.

A vállalkozó köteles leend a dohány-nagy 
és dohány- és szivarkülönleg.*sségi árudát az 
ezen kir. pénzügyigazgatóság által kitűzendő 
napon átvenni; ellenkező esetben t. i. ha az 
árudát a kitűzendő határidőben át nem venne, 
vagy pedig ha ajánlatával önként visszalépne : 
a bánatpénzét elveszíti és az áruda kezelőjé
nek biztosítása végett a visszalépő költségére 
újabb pályázat fog kiíratni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek aján
latai tekintetbe sem vétetnek, a versen . tárgya
lás végleges befejezése után vissza fognak 
adatni, mig az elfogadandó ajánlatot tevő bá
natpénze az árudának átvételéig vissza fog 
tartatni.

Az ezen vállalatoknál mérvadó részletes 
feltételek és az ezzel egybekötött kötelezettsé
gek úgy ezen kir. pónzügyigazgatóságnál, mint 
a pénzügyőri biztosoknál megtekinthetők. 

AJÁNLATI MINTA.
En alulírott k sznek nyilatkozom a székely- | 

udvarhelyi dohány-nagyárudát az erre es külö
nösen a dohány anyag kész’etre nézve fennálló 
szabályok pontos megtartása mellett . . . °«>, 
s zó va l............százaléknyi tözsdij mellett, to
vábbá ugyancsak a székelyudvarhelyi és szivar
különlegességi árudát az erre vonatkozó szabá
lyok pontos megtariása mellett............« ,,, szó
val százaléknyi tőzsdij mellett elvállalni, és 
feltétlenül alávetem magamat a pályázati hir
detményben foglalt határozmányoknak.

A hirdetményben megjelölt okmányok és 
bánatpénz ide csatoltatik.

K e l t .....................................................
N .  N .

A lepecsételt ajánlat boritékára Írandó : 
„Ajánlata székelyudvarhelyi dohány-nagy- 

és dohány- és szivarkülönlegességi áruda elnye
rése végett.*

M. kir. pínziigvigazgatóság. 
Székelyudvarhely, 1903. márczius 19-én.

M oln á r
kir. piSn/.llííyiíía/.gatő.

13418 1903. A nagykárolyi kir. pénzügy- 
igazgatóság részéről közhírré tétetik, hogy a 
Avas-Újváros községében (Szatmármeg> e) a 
dohány nagyárudának betöltése czéljából neve
zett igazgatóságnál 1803. évi április hó 30-án 
d. e. 10 órakor Írásbeli ajánlatok által verseny
tárgyalás fog tartatni.

Ezen nagyárudához 30 dohánykisárus 
van beszerzés vegeit utalva.

A nag\ áruda készletét a debreczeni m. 
kir dohányáruda raktártól szerzi be és eddig 
24 to" ,,-lóli tözsdijat élvezett.

Ezen nagyárudával össze van kötve a 
bélyeg és váltó űrlapok eladásának kötelezett
sége í a" o eladási jutalék élvezete mellett 
ebbeli készlc:ét a szinérváraljai kir. adóhivatal
tól szerzendi be.

A nagváruda haszonbérbe az arra alkal
masnak talált legcsekélyebb tőzsdij igénylő 
pályázónak fog adományoztatni, csakis ezen 
tőzsdij képezheti az ajánlatok tárgyát.

A nagyáruda forgalma átlagosan véve 
dohány és szivarban 53.904 koronára tehető 
nyers értékben.

A nagy árudával mindig kicsinybeni dohány 
árulási jog is van egybekötve.

A magas kincstár az évi forgalmi ered
mény állandóságára, úgy a kis tőzsdék szá
mára nézve kezességet nem vállal, a tőzsdij 
utólagos feleTielését nem engedélyezendi, bár
minemű kárpótlási igénvt tekintetbe nem veend.

Ellenben vállalkozó köteles a dohány ós 
szivar anyag készlet szállítására szolgáló tartá
lyokat és ládákat a megállapított eladási árnak 
a magas kincstár részére leendő megtérítése 
mellett tulajdonul átvenni, köteles továbbá 14 
napi fogyasztásnak megfelelő tartalék készlet 
2520 korona, esetleg egy későbbi rendelettel 
meghatározott értékben beszerezni és folyton 
érintetlen teljességben fenntartatni s ezen kívül 
a napi szükséglet igényelte anyag készletet is 
beszerezni.

A d hány nagváruda és vele kapcsolatos 
kistőzsde Avas-Újváros községben élénk for
galmú helyen tökéletesen száraz bolti és rak
tári helyiségben a vállalkozó által személyesen 
kezelendő s a dohány eladási szabályok 42. 
§-ában részletezett könyvek kifogástalanul veze- 
tendők.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében 
a fent kijelö.t csonkíthat lan dohány anyag kész
let összegének 10% azaz 252 korona keitőszáz- 
ötvenketlő koronát készpénzben, vagy állam
papírokban, esetleg á'lam biztosítékul elfogad
ható más értékpapírokban (melyek azonban a 
tőzsdén jegyzett érték 20°;vának levonása mel
lett mutatkozó értékben fogadtatnak el) ezen 
kir. pénzügy igazgatóság székhelyén, avagy kerü
letében levő valamelyik kir. adóhivatalnál, pénz
ügyi letétbe helyezni s az arról szóló eredeti 
nyugtát a fent meghatározott nap d. e. 10 óráig 
benyújtandó 1 koronás bélyeggel ellátott lepe
csételt és sajátkezüleg aláirt ajánlataihoz mellé
kelni s az igy ellátott ajánlatot a m. kir. pénz
ügyigazgatóság főnökéhez beküldeni.

Az ajánlat a következő lentebb megjelölt 
alakban szerkesztendő, ugyanis :

a) A letett bánatpénzről letett nyugta.
b) Nagykorusági bizonylat.
c) A magyar honosság és a magyar nyelv 

tudásának igazolása.
d) Hatósági, erkö'csi és vagyoni állapotát 

igazoló bizonylatok. A tekintetébe nem vehető 
ajánlattevő vállalkozók bánatpénzei e verseny- 
tárgyalás befejeztével vissza fognak adatni, a 
legkedvezőbb ajánlattevő bánatpénze az árudá
nak dohány anyaggal való teljes ellátásáig visz- 
szatartatik.

Azon vállalkozó pociig, ki a dohányárudá- 
nak kezelését a neki elölegesen tudtul adandó 
napon át nem venné, letett bánatpénzét el
veszti.

Oly ajánlatok, melyek a fent elősorolt föl
tételeknek meg nem felelnek, vagy melyek más 
pályázókajánUtairaliivatkoznak, éppoly kevósbbé 
fognak figyelembe vételni, mint azok, melyek 

: a kitett zárt idő után adatnak be.

A versenyben részt nem vehetnek azok, 
kik terhes szerződés kötésre nem képesek, 
továbbá valamely bűntény, csémpészet vagy 
más nemű jövedéki kihágás miatt, vagy az ái- 
lambiztonsága ellen elkövetelt áthágások miatt 
elítéltettek, avagy a pénzügyigazgatóság által 
egyéb okoknál fogva alkalmatlannak találtat
nak. Nemkülönben kizárandók a versenyből 
azok is, kik Avas-Ujvaros közrégb?n állandóan 
nem laknak.

Ha ezen akadályok egyike, v.igy másika 
csak az üzlet átadása után jutna a kir. pénz
ügyigazgatóságnak tudomására, nz eladási en
gedély minden előzetes felmondás nélkül azon
nal be fog vonatni.

Az egyenlő tartalmú ajánlatok feletti intéz
kedést ezen kir. pénzügyigazgatóság fenn
tartja.

A további feltételek és a dohány nagy
áruda kezelésével összekötött kötelezettségek 
ezen kir. pénzügyigazgatóság s a nagybányai 
m. kir. pénzügyőri biztosságnál megtekinthetők.

Ajánlati okmány 
( I koronás bélyeggel)

Aluiro t késznek nyilatkozom az avas- 
újvárosi dohány nagyárudát, melylyel kicsiny
beni dohány, bélyeg és váltóürlap eladási jog 
is összekötve van, az e részben fennálló szabá
lyok pontos megtartása mellett és pedig a 
dohány eladást . . . száztóli azaz . , . tőzsdij 
mellett elvállalni.

A . . . kor ma bánatpénz, esetleg nyugta 
és a hirdetésben kívánt bizonyítványok ide mel
lékelteinek.

Egys.rs nind kijelentem, hogy ezen hir
detményben kikötött és egyéb ezen nagyáruda 
betöltését tárgyazó feltételek előttem ismere
tesek és azoknak magamat alávetem (sajátkezű 
aláírása, polgári állása és lakhelye.)

Kívül Írandó.
Ajánlat az avas-újvárosi dohány nagy

áruda elnyerése végett. Nagy-Károly, 1903. évi 
márczius hó 13 ón. M. kir. pénzügyigazgatóság.

0909 V 1903*. A veszprémi m. kir. p *nz- 
üg\ igazgatóság részéről közhírré tétetik, hugy 
a Veszprém \ ármegyében fekvő Bánk község
ben elhalálozás folytán üresedésbe jött dohány 
nagyáruda kezelésének betöltésére zárt Írásbeli 
ajánlat U’ján 1903. évi április 4-én d. c. 10 óra
kor a kir. pénzügyigazgatóságnál versenytárgya
lás fog tartatni.

Az árle j lés tárgyát ugyancsak a verseny
zők által az iladás után igénybe vehető cl átási 
(kezelési! jut .lek fogja képezni es a dohány 
nagyáruda kezelése iránti jogosítvány annak 
fog átengedtetni, a ki az üzlet ellátásáért a 
pénzügyi hatóságnál a legelőnyösebb ajánlatot 
teszi, vagyis a legcsekélyebb kezelési (eladási) 
dijat követe'endi.

Máskülönben is a kincstár fenntartja 
magának a jogot, hogy a versen yzők  között 
szabadon választhasson, mivégből is az aján
latot tevő semmi esetben sem támaszthat igényt 
azon okból, mert ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány nagyáruda kezelője a 
nagyáruda kezeléséért (31 >) Három egész és 
egynegyed " "  kezelési dijat élvezett.

A fent jelzett dohány nagyáruda 1902. évi 
összes nngvagforgalma volt a) a nagytőzsdé
nél : 143.433 kor. 48 fiit. és b) a vele járó kis
tőzsde forgalmára 3719 kor. 78 MII. Á nagy- 
árudához anyagbeszerz és végett 80—  100 dohány 
kisárus van utalva.

A dohány nagy árudával bélyeg jegv és váltó- 
űrlapok eladásának kötelezettsége is (l'/a.) egy 
és fél " "  eladási jutalékkal van egybekötve.

_ Ajánlatot tevők kötelesek 20Ö0 kor. azaz 
kettőezer korona bánatpénzt készpénzben vagy 
tőzsdén jegyzett elfogadható állampapírokban 
letenni, esetleg annak valamely kir. adóhivatal
nál eszközölt letételét pénztári nyugtával igazolni.

A mondott dohány nagyáruda kezelésével 
összekötött egyes kötelességek és teendök|iránt 
felvilágosítást adni ezen kir. pénzügyigazgató
ság V. ügyosztálya, valamint a m. kir. pénz
ei yőri biztosságok hivatvák. Veszprém, 1903. 
márczius .hó 7-én. A veszprémi m. kir. pénzügy
igazgatóság.

Közgazdaság.
Első leány klházasitási egylet m. sz. lí/.cn 

intézet XI.. rendes közgyűlése márczius 25 én 
a tugok élénk részvétele mellett tartatott meg.
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IN H A L T  : Loitartikol. — Vormischtos.

k. Mán kann sagen, dass das 
Tabak-Monopol in Ungarn in verhalt- 
nissmassig sehr kurzor Zeit einen riesi- 
gen Aul'schwung genommen hat. Es hat 
sich zu einer Grossindustrie herangebil- 
det, es hat síeli zu einer ebcnso crtrag- 
nissreichen, wie andererseits technisch 
vollendeten, leistungsfáhigen staatlichen 
Industrie ausgestaltet und in den letzten 
Jahren auch bewiihrt.

Das soll keineswegs Lob alléin sein, 
im Gegentheil, unser Ausspruch driickt 
auch gleichzeitig das Bedauern aus, dass 
es so viele-vicle Jahre ganz anders war, 
wodurch sowohl dér Staatsschatz als 
auch dic Verschleisser und Konsumen- 
ten gelitten hatten.

Und noch andere Nachtheile sind 
hieraus den dabei zunachst Interessir- 
ten entstanden, Nachtheile, die noch 
heute wirken, Nachtheile, welche in Folge 
eingefleischter bureaukratischen Zopf- 
systems ebenso schwerfállig, wie kost- 
spielig zuni Ausdruck gelangen. W ir 
nteinen das Althergebrachte, keineswegs 
Ehrwürdige, sondern pedantisch Absurde, 
in dér Geschaftsluhrung, an die mán bis- 
her nicht gedacht zu habén scheint, denn 
ware dics dér Fali gewesen und würde 
mán sich so manche dér aus dér ersten 
Halfte des vorigen .íahrhunderts stam- 
mcndcn Gepflogenheiten, Vorschriften, 
Amtshandlungen, die heute geradeso wie 
damals noch in Gebrauch sind, vor 
Augen führen, über das Unpraktische 
und Unzweckmássige derselben nacli- 
denken, gewiss die fortschrittliche Ten- 
denz, die sich, wie erwahnt, sonst überall 
auf (lem Gebiete des Tabak-Monopols 
bemerkbar macht, würde auch gründlich 
reformiren und aufriiumen.

Unt blos cin Einziges von dér Zahl 
vieler derartige Überbieibsel aus altér 
Zeit herauszugreifen, envithnen vvir blos 
eines Umstandes, und das ist dieErthei- 
lung dér Trafiklizenz.

Diescs Fach amtlicher Thiitigkeit, 
welches den Staatssiickel um zumindest 
zwei Millionen Kronen jahrlich ürmei- 
macht, ohne dass damit mehr erziclt 
würde, als wenn derselbe blos ciné halbc 
Millión Kronen kosten würde, wobei das 
Verlahren rascher, bequcmcr und jedcn- 
falls bcsser sein könnte als dies jetzt 
dér Fali ist, dieses Fach, demeinzigund 
alléin blos jene Wichtigkeit inne wohnt, 
dass es sich tüchlige, geeigncleund an- 
stándige Verschleisser zu wiihlen wussle, 
ist bei dem heutigen Stand dér Dinge 
einfach unbrauchbar gcwordcn. Die Fol- 
gen dicsér Unbrauchbarkeit iiussern sich 
darin, dass die Manipuláljon sehr viel 
Geld kostct, dass sie Für Zeiten schwer- 
fiillig und langweilig ist, Center dass sic 
kein geeignctes Verschleissernetz, wie mán 
es Iliiben müsste, zu organisiren vcrmag.

Sprechen wir dér Deutlichkeit hal- 
ber vorláufig blos von dér Hauptstadt. 
Hicr beschiiftigen die Trafik-Angelcgen- 
heiten, und zwar jene, dic auf das blosse

Lizcnzwesen Bezug habén, ntehrere 
Beanite vollstandig, und int Einreichungs- 
protokoll, Expedit, Rechnungsabtheilun- 
gen, den zehn I'inanzkomniissariaten 
ctc. etc. eine bedeutende Menge Beamte 
derart zum grossen Theil, dass mán die 
Halfte ihrer Arbeitszeit auf líonto des 
Trafikwesens schreiben könnte. An dér 
Hand dieser approximativ aufgenomme- 
nen Daten kann ntan kühn behaupten, 
dass die ungefahr 100 Lizenzen, welche 
alljahrlich hier theils als Umschreibun- 
gen, theils als iieu gegründete Geschafte 
ertheilt werden, dem Staate nicht weniger 
als 00— 70.000 Kronen alljahrlich kosten. i 

W ir wissen es recht gut, mán wird 
über diese Behauptung staunen, vielleicht 
sogar lachon, alléin meine Herren, die 

i Sie das bezweifeln, schauen Sie sich 
vorerst diese Tausende von Gesuche an, 
die allé mit einer kolossalen Wichtigkeit 
behandelt, durch zumindest vierzig 
Hiinde gehen, bis sie nach Wochen er- 

I ledigt werden. Und dann schauen Sie 
sich zum Beispiel die ausserste schwie- j 
rige Arbeit dér Diurnisten und Expe- 
dienten an, welche ein solches Gesuch 
10 14 Tagon in lliinden habon, bis

j sie es von sich gehen und dann 
und dann kommen natürlich erst 
die Appellationen. Die Abgewiesenen 
verursaclten nur aufs Neue dieselbe Ar
beit, die ntan bisher schon angcwandt 
halté, bis es endlich zu einer oder dér 
anderen Weise komnit. Und was würde 
sehliesslich fiir diese Summe von Arbeit, 
die viel Zeit, daher viel Geld kostet, ge- 

i leistet ? Geleistet ? Mán hat ungefahr 
! 60 70 Lizenzen auf andere Namen um-

schrieben, ciné Arbeit. die im Yerlaufe 
eines einzigen Vormittags, wenn die 
Dokumente entsprechen, von zwei bis 
drci Beamten hiitte verrichtet werden 
können. Matt hat ungefahr 30 neue Li
zenzen ertheilt, eine Arbeit, die doclt ge
wiss nicht zu den zeitraubenden ziihlt, 
zumal hier einzig und alléin gewisse 
Vorschriften massgebend für die Erlhei- 
lung sein müsste. Und in Berticksichti- 
gung dieses Letzteren, müssten daher 
auch dic viele tausende cingcreichte 

j Gesuche schon bei ihren Einlangen sofort 
zurückgewiesen werden, wenn sic den 
gestellten Anfordcrungen nicht entspre
chen. Dic Angelegenheit, unt die es sich 
handelt, ist einerseits für die k. u. Tabak- 

| Régié so wichtig, dass sie selbst sich 
damit befassen müsste, nicht aber dic 

: Finanzdirektionen. Für dic Finanzdirck- 
! tionen können dicse Trafik-Angelegen- 
heiten in Anbclracht dessen, dass sie viel 

. wiehtigere Agcnden zu besorgen habén, 
niemals ettvas Anderes sein, als eine ihr 
aufgedriingte, in den Rahmcn ihrerTha- 
tigkeit nicht passende Arbeit. Und sie 
ist es auch und wir können das recht 
gut begreifen. Denn wenn sich ein 
Bcamtcr zum Beispiel dem Zwcige des 
Tabak-Monopol-Wesens vollstandig zu- 
wendet, wenn cr in Gegenwart und Zu-

kunft stets mit dem Ariikéi zu thun 
hat, so ist das ganz etwas Anderes, als 
wenn er blos zeitweilig sich mit einem 
Fache beschiiftigen soll, das ihn im 
Grunde genommen nicht entsprechen 
kann. Als das Tabak-Monopol eingeführt 
wurde, da halté mán fürs Erste noch 
keine Tabak-Regie, fürs Zweite handelle 
es sich damals um einen Konsum von 
einigen Millionen Gulden. Es war daher 
natürlich, dass die Finanzdirektion nebst 
allén erdenklichen staatlichen Zufiillen, 
auch dasjenige des Tabakes beaufsichti- 
gen müsste. Nun aber habén sich die 
Zeiten gründlich geiindert. Heute exishrt 
eine k. Tabak-Regie, welche alléin be- 
rufen wáre, AUes in sich zu fassen, was 
irgendwie mit ihr zusammenhangt. Diese 
müsste auch ciné eigene Abtheilung für 
den Verschleiss errichten, die Lizenzen 
müssten von ihr ertheilt werden und 
auch die Aufsicht über die Trafikén 
müsste ihr unterstehen. Die Tabak-Regie 
könnte das mit einem sehr geringen 
Apparat besorgen, so dass dic Finanz- 
organe vollstandig entlastet werden 
könnten. Eine bei dér Tabak-Regie zu 
diesem Zwecke errichtete Amtsstelle, 
dérén Chef ein Sektionsrath sein könnte, 
würde mit dem Aufwande sehr geringer 
Kosten dicse Trafik-Angelegenheiten für 
das ganze Land rasch, und was dic 
Hauptsache ist, zweckentsprechend erle- 
digen können.

Freilich ! Eine solche Amtsstelle 
müsste mit Vorschriften arbeiten, von 
denen in keinem Falle abgewichen wer
den dürfte, was doch sicherlich sehr 
leicht zu bewerkstelligen ware. Die se- 
gensreichen Folgen würden sich dann 
von selbst ergeben. Die Tabak-Regie 
hiitte solche Verschleisser, wie sie diese 
benöthigt; die Verschleisser selbst könn
ten und hatten nichts zu klagen und dér 
Slaat würde eine Masse von Arbeits- 
kraften entbehren können, die auch unter 
allén Umstánden entbehrt werden kann.

Vermischtes.
Eine Versammlung dér Tabak Kleinver 

schleisser in Wien. Ein grosser 'l'heil dér Tabak- 
Kleinverschleisser in Wien hat kürzlich cino 
Versarmnlung zu dem Zwecke abgehHlten, 
einige Fragen zu besprechen, welche im Inter
essé des Traíikantenberufes gelegen, einer 
gedichtischen Lösung entgegengcfübrt werden 
solten. !n erster keibe war es dér Antrag einiger 
Verschleisser, wvgen Erzielung einer höheren 
Provision för Stempel und Briefmarken, welcher 
allgemcinen Beifall gefunden hatte. Dér An- 
irag lautet dahin, dic Tabak-KFinvorschleisser 
Österreichs mögen sowohl dem Finanzminister. 
wie auch dem Handelsininister die Bitté unter- 
breiten, die Verschh issprovision für Post- und 
Stempelwerthzeichen auf 4%  zu erhöhen. 
Dieser Antrag wurde iiuch einstimrrig zum 
BeschlusFe erhoben. Des k erneren wurde gégén 
die Vcrmehrung dér 'Piaíiken, speziell in Wien 
Stellung genommen und beschlossen, dem 
Finanzministerium die Bittó zu unterbreiten, 
diesor müge nur in dnngenden Fftllen noue 
Lizenzen crtheilen. W ie mán sielit, habon 
die österreichischen Kleintralikanten dieselben 
Sűhm rzen, wie ihre ungarische Kollegen.
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Az évi jelentésből, mely kiemeli, hogy i.z inté
zet 1902. keze éai év végével fennállásának 
negyvenedik évét töltötte be, kivehető, hogv 
az 1902. üz'eti év daczára a nehéz kereseti vi
szonyoknak kedvező és kié1 ég nő volt, ami az 
alábbi számszerű adatokból, melyek az évi mér
legből és jelentésből kitűnnek, beigazolást nyer.

Uj beiratkozás v« lt 11.837 jutalokrész K 
12.001.40 biztosított lökével ; a biztosítási Ado
mány az év végével K 46,128.450 volt. 
Ezen állomány zöme az utolsó évtized felvéte
leiből származik és miután a beirt kedvezmé
nyezettek a legfiatalabb korosztályokhoz tartoz
nak, az egy fiatal biztosítási állomány, melylyel 
szemben az alább közölt megfelelő mathemati 
kai tartalékok fennállanak.',

Dij- és mel ékilletékek bevétele az elmúlt 
évben volt K 2,285.864-93, tehát 119,30812 
koronával több mint az 1901. évben. Értékpapír
kamat, Házbér és Takarékbetét kamatok czimén 
372.393-10 vagyis 04,371.20 koronával több 
vételeztetett be n int az elmúlt évben, a mi fő
leg a két intézeti bérház jó jövedelmezőségre 
vezetendő vissza.

Kiházasitási jutalék és visszafizetések czi
mén 663.721*97 K utaltatott ki, ezen összeg 
a múlt év hasonló tételét 33.456*76 koronával

haUdja meg és 392 kedvezményezett között 
956 jutalék részszel oszlik meg, me y között 25 
árva kedvezményei éti 54.000 K összegével fog
lal helyet.

A díjtartalékhoz K 1,192 324 csatoltatott 
és érnek összege az 1902. év végevei korona 
8,131.691 86 volt.

Az újonnan szervezett ár felyamkö ömfcö- 
zeti tartnlrk 50.0C0 K összegében nagy n ej*- 
elégedcsr-el fogadiaiotl, miután ez az értékpr pir- 
készlet je állom ánya  mellett, mely az elmúlt 
évben i.-mét 1,719.973*34 koronával gyarapo
dott, és mérlegszerűen 5,112.028 K kivé,el nél
kül első osztályú á 1« mpapiiokban és zálogleve
lekben van kimutnívfl, esetleges árfolyam vesz
teségek elleni biztosítási Opeljából jó  ésczélsze- 
rünek monoha ó.

A fennmaradó kezelési felesleg korona 
165.752*16 az alapszabályok értelmében alap- 
szabályszerű javadalmazások, nászjutalék fel
emelési alap és külön tartalék lédéire osztar dó 
fel, nuly utóbbiak 894.493*48 km  nára mennie. 
A hi vntalnoki nyugdíjalap 107.680 51 K kép
visel, méh nek a közgyűlés áltat 5000 K szavaz
tatott meg. Tetemes leírások után a mérleg 
végösszege K 9.323.257*91, rrely végösszege 
kizáiólag reális ért előételekben nyeri fedezetét.

A felügyelő bizottság irditvám óhoz képest 
a mérleg és jelentés egyhangúlag jóváhagyólag 
tudomásul vetetik és az igazgatóságnak a fel
mentvény megadatik. Tanay József és Kenj vési 
Adolf tag indítványára pedig az igazgatóságnak, 
ez összes i. tézeknek, különösen ptdig Schu« íz  
Ármin elnöknek és Kohn Arnold vezérigazgató
nak köszönet és elismerés szavaztatik.

A felügyelő bizottságnak volt tagjai, úgy
mint : dr. Alexander Bemát, dr. Simonyi Zsig- 
n ond, lléger József, Wertheimer Albert. Seiíen- 
skder József és Weil J. Dávid egy év tar a- 
mára újból megválasztatnak.

Miután még a f. hó 16-án dr. Stamberger 
Ferencz kir. közjegyző jelenlétében megejtett 
és a jelentésben foglalt ,D “ osztályú nyere
ménykötvények kisorsolasára utalás történt, 
melynek eredményét alább közöljük, az agg 
elnök lelkes éltetésével a közgyűlés bezáiult.

1675 B r a u n  Mór ur, Budapest. 3281 
S zabó  Benedek ur, Budapest. 1383 B indfeld  

! Márkur, Hatvan. 4504 Büch ler Mór ur, C surgó.
! 5625 S zik la i Sándor ur, Gyón. 6481 ( ’. inter 
i Áron Salamon ur, Szczuczin. 946091 Cseles 

József ur, Szt-Gotthard. 374 7 Papo Juda Cía- 
I vriel, ur Sarajevo.

.Segédszerkesztő : Heltai Nándor.

A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

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

Áltestes

renom irtes Fabrikat 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

r
F e ltö r ő

D EL IC
Minden liirdetós felesleges, a do

hányzó egyszer veszi 6s többé 

mást nem szíhat ------------------------—

legjobb valódi franczia

sz ivarkapap i r  és szivarkahf ively.
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
V., Nas-iitc/.a tS9 . szám.
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