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— k. A pénzügyminisztérium kebelé
ben ismét változás történt, mely változás 
kereskedelmi természetű, a mennyiben u 
különböző osztályok másnemű beosztá
sáról van szó. Egyszersmind kijelentjük, 
hogy nagyfontosságunak tartjuk ama vál
tozást, mely szerint a dohányszakosztály 
vezetését más veszi át s véleményünket 
Íme nyilvánítani is fogjuk.

A  monopólium ügyeinek ketté vá
lasztása, mellesleg mondva abszurdum, 
a minisztérium XIII. osztályának óriási 
terheket ró a vállára s ezen terhek leg
nagyobb része nem lenne, ha a gyártás 
és adminisztráczió egy kézben lenne. 
Igen gyakran megakad a hivatalos 
működés is, miután egyik rész (a gyár
tás) a másik résztől (adminisztráczió) 
függ. Ehhez járul még, hogy szomszé
dunk Ausztria is igen gyakran beleszól 
s ezáltal minden vonalon nehézségek 
bukkannak fel, melyek az üzleti mene
tet nagyban megakadályozzák. Tudjuk, 
hogy egynémelyek tiltakoznak eme ki
jelentéseink ellen, de mi sokkal inkább 
ismerjük a tényállást, sokkal többször 
láttuk azon eseteket, semhogy ezen dol
gokról szakszerű, mérvadó véleményt ne 
mondhatnánk.

Már a gyártás ügye maga is igen 
sok nehézséggel küzd, mikre itt ki nem 
terjeszkedhetünk, de mennyivel nehe
zebb az adminisztratív vezetés ügye, 
mely a vollaképeni lelke az egésznek. 
A  kettéválasztás mindenütt mint óriási 
akadály áll útjában.

Az ügyek gyors elintézése a jól 
iskolázott hivatalnoki kar érdeme, de 
azért szerencse, hogy nincsenek unos- 
untalan illetékességi kifogások, mert 
az elintézendő ügyek ezt lehetővé teszik.

Tekintsünk vissza, mi történt a 
dohány-monopolium terén az utóbbi 25 
évben s látni fogjuk, hogy csak az 
utóbbi 3 évben történt némi feljegyezni 
való.

Addig nem láttunk egyebet, mint 
kicsinyeskedést az üzemben s emez 
osztályvezetése csak azzal törődött, hogy 
kinek adjon vagy kitől vegyen el do- 
hánytermelcsi vagy eladási engedélyt. 
Semmi nagyobbszerü, semmi, a ;ni 
magasabb röptű lett volna, nem történt 
ez idő alatt. Ezen petyhiidtséget még a 
hivatalnoki kar is megérezte, sőt még 
ma is érzi. S ha néha egy szerencse!! 
akár protekczióból, akár más egyéb 
csodás okból gyorsabban nem mászta 
volna meg a ranglétrát, azt hihetnők, 
hogy a dohányegyedáruság hivatalnokai 
részére az előre jutás lehetetlen.

Bizonyos körökben, úgy látszik,

azokat, a kik a dohány-monopoliummal 
! némi összeköttetésben vannak, kevésbbéjó 

hivatalnokoknak tartják.
Három év óta valami frissesség 

lengi át az egészet s ez magának az 
ügynek s annak vezetőinek is nagy hasz
nára van. .

Abban az irányban, melyben mi 
magunk is működünk, tudniillik az el- 
árusitás körében, annyi újításra és or- j 
voslásra volna szükség, hogy mi a J  magunk részéről csak azt kívántuk, 1 
miszerint ezen osztály uj vezetője, tel- i 
jesitse ama reményeket, melyeket az 
ország dohányárusai jöveteléhez fűztek.

Nem kicsiség ez az ügy, mert ama 
{ szegénysorsu osztályról van szó, a kik 
az állam egyedáruság termékeit majd- 

] nem ingyen árusítják. A  mint pedig 
!  már többször említettük, hogy egy j 

munkaerő, a mit nem fizetnek meg, nem j 
| is vehető teljesen igénybe, erről azonban 
i most csak annyit említünk, hogy igen j 
I sok újítás vár ezen a téren teljesülésre 
[ s az elárusitás érdekében lenne, ha amaz 
| akadályokat, melyek az elárusitás útjá

ban vannak, elhárítanák.
Ismerik nagyon jól a minisztérium 

kebelében ezen akadályokat s csak az 
uj vezetőtől függ, hogy ezen osztály 
felvirágozzék. Reméljük, hogy nem- 

j sokára már érezni lógjuk ama különbség 
határát, mely az uj teremtő systéma s 
a régi ezopfos között van.

A nagyárusok értekezlete.
Néhány fővárosi és vidéki nagyárus is

mételten kísérletet tett az iránt, hogy a fővá
rosban értekezletre gyűlnének össze, melyen 
megbeszélnék ügyes-bajos dolgaikat. Bennünket 
felhatalmaztak arra, miszerint ezen értekezletet 
hívjuk össze és mi ezen kívánságot örömmel 
teljesitjük. Eme gyűlést az érdekeitek tu
domására hozzuk, hogy indítványaikkal, véle
ményeikkel bennünket felkeresni szívesked
jenek.

Hogy miről van szó, azt ama nagyárusok, 
kik már több évo vezetik üzletüket, úgy is 
tudják, azonban kötelességünknek tartjuk azon 
nagyárusokat, kik időközben jöttek ez üzlet
ághoz, felvilágosítani.

Magyarországban körülbelül G00 dohány- 
nagyárus van. Ezen emberek, kik az államnak 
évente 80 millió koronányi jövedelmet hajtanak 
bJ, oly csekély javadalmazásban részesülnek, j 
melylyel a legszerényebb munka sincs meg- j 
fizetve. Sőt szomorú tény az is, hogy vannak 
dohánynagyárusok, a kik teljesen ingyen dol
goznak, ennek aztán egyenes következménye, 
hogy a másik részt is nagyon rosszul fizetik. 
Eme rossz fizetség daczára, még más terheket ,

, is raknak a dohányérusok amúgy is terhelt 
váMára.

Nem akarunk itt részletekbe bocsátkozni, 
hogy minden nagyárus tudja jól, hányadán i

van. A nagyárusok nagy előszeretettel okolják 
ezért a minisztériumot, mely a bajon nem se
gít. Pedig nincs igazuk, mert ha harmincz év 
előtt összeálltak volna s azt kérték volna, hogy 
a provízió legalább egy bizonyos, olyan mini
mális összeget tegyen ki, melyért érdemes 
dolgozni. Ha a reájuk rótt súlyos ládakérdést 
annak idején egymás közt megbeszélték volna, 
biztos, hogy a minisztérium talált volna módot, 
hogy az ekkép súlyosan megterhelt nagj árusok 
helyzetén segítsen. De mindez ideig semmit 
sem tettek. De nincs is a világon oly magas 
hivatalos fórum, mely egyesek titkos óhaját 
teljesítené! Már rég kellett volna az ország 
GOO nagyárusának egyesületté tömörülni, vagy 
legalább is többszöri összejövetelek, értekezletek 
által érdekeiket mogóvni s előbbre vinni. Ez 
azonban nem történt meg. Minden nagyárus 
megy a maga utján s természetesnek is tartja, 
hogy ez úgy van. De különösek is ennél a 
szakmánál a vélemények. Mindenekelőtt elfelej
tik, hogy állampolgárok s hogy mint ilyenek
nek nemcsak kötelességeik, de jogaik is vannak, 
még a proletárok sem mondanak le eme jo
gaikról, a nagyárus igen, mert folyton szeme 
előtt lebeg, hogy ő az államtól él. Feltéve, 
hogy tényleg igy volna, miszerint a nagyárus 
tényleg az államnak köszöni jövedelmét, mit 
bizonyítana ez ? Meg van akkor tiltva nekik, 
hogy kérelmezzék, miszerint munkájuk, befek
tetett tőkéjük után megfelelő jövedelmük is 
legyen, vagy ha jogtalanság történnék rajtuk, 
az ellen felszólaljanak ? A mint mondtuk tehát, 
már rég össze kellett volna államok, hogy érde
keik megvédése czéljából értekezletet hívjanak 
össze. Eddig ez nem történt meg úgy az ösz- 
szesek, mint az egyesek kárára.

Hogy mit remélünk ettől az értekezlettől? 
Létérdekeik megbeszélését s semmi egyebet. 
Ebből a diskussióból aztán majd kiviláglik, 
hogy mit is kell tenni. A kinek tehát valami 
mondanivalója, indítványa, módosítása lenne, 
jelentse be nekünk, forduljon hozzánk legna
gyobb bizalommal s rri majd elintézzük az 
ügyét.

Az értekezletet mi fogjuk egybehívni, a 
mint több vidéki nagyárus jelentkezett, mert 
igaz ugyan, hogy többen jelentkeztek, mi 
azonban úgy szeretnők, hogy az érdekeltek 
mindnyájan összegyűljenek s beszéljék meg 
ezen értekezleten fontos ügyeiket.

Szivarjainkról.
Eddigelé minden alkalommal, mikor a 

magyar dohányjövedék gyártmányairól kicsiny- 
lőleg vagy rosszakaratulag nyilatkoztak, fel
emeltük tiltakozó szavunkat és védelmünkbe 
vettük minden igaztalan támadás ellen. Most 
is, mikor több oldalról, leginkább a közönség 
köréből panaszos leveleket kaptunk, mely leve
lek túlnyomólag az E Kuba és 13B szivarok 
rosszabbodását konstatálták, első kötelességünk
nek tartottuk, mind a jó orvos, a baj oka után 
kutatni. Ennek kitudására pedig legkompeten- 
sebb hely a m. kir. dohányjövedék központi 
igazgatósága. Munkatársunk fel is kereste Van- 
(jel Károly pénzügyi főtanácsos urat, mint a 
dohánygyártási osztály főnökét. A  főtanácsos 
ur a legszívesebben fogadta munkatársunkat s 
a feltett kérdésre a lehető legkimeritőbb fele
letet adta. Kérdésünk az volt, hogy miért rósz-
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szabbak pár hónap óta az E Kuba és Britan- 
nica-szivarok. Hogy a szivarok tán az iga2 i 
dohányosnak most nem izlenek, úgy mint 
azelőtt, az nagyon könnyen lehetséges — 
mondta mosolyogva a főtanácsos ur —  de 
annak oka maga a közönség.

A szivaros ember nap-nap után moles- 
tálja a trafikost, hogy rriért nem tart világos 
szivart (t. i. világos fedőlapot), a melyről pedig 
mellesleg megjegyezve, egyáltalában rém lehet 
még a szivarok erősségére vagy gyengeségére 
következtetni. A kistrafikos már a nagyárust 
zaklatja, kér, könyörög, igénybe vesz minden 
lehető és lehetetlen protekcziót, hogy világos 
jelzésű szivart kaphasson. De hisz a dohány- 
nagyárus is csak abból adhat, a mi van s 
végre sem tartozik sem rá, sem pedig a kis- 
árusra, hogy minden embernek, a ki egy ötös 
Kubát vesz, egyszersmind felvilágosítással is 
szolgáljon, miszerint, tiszteit uram, azért mert 
ennek vagy annak a szivarnak a fedőlapja 
sötét, az azért lehet gyenge szivar, mig a vi
lágos fedőlappal ellátott szivar lehet nagyon erős.

Ez már a publikum baihiedelme.
A  nagyárus már mosta dohán}raktárban 

mozgósít mindent, hogy világos szivarokat 
kapjon, a dohányraktár pedig a gyárnak adja 
tudomásul, miszerint a jelszó : „világos" szivar.

Már most a központi d hányjövedéknek 
mi a dolga? Ezen kívánságoknak eleget tenni 
s lehetőleg világos szivarokat szállítani.

így tehát a dohánytermelő is olyan uta
sítást kap, hogy a dohányleveleket még világos 
korukban (azaz éretlenül) szedje le.

Ezek az úgynevezett világos fedőlapok, 
melyek helyenként még zöldek.

Az ilyen szivarok ize aztán nem lehet jó, 
már a  szakértő dohányosnak, p z  izük keser
nyés s kiérzik az éretlen dohány.

Hja, de ez a közönség hangulata! Ez 
kell ma ! így tehát, ha a publikum ama része, 
mely ért a szivarokhoz, azt mondja, hogy ma 
a szivarok mintha rosszabbodnának, valót 
mond, de ennek oka a fentebbiekben rejlik.

Ennyit hivatalos helyről.
A mi véleményünk a dologban az, hogy 

a dohányjövedéknek kellene irányítania a kö
zönség Ízlését és barna, egészséges szivarokat 
gyártania, nem pedig a közönség beteges han
gulatát követve, zöld, azaz világos szivarokat 
adni, mert végeredményben az utóbbi szivarok 
mégis csak rosszak. A külföldön is már kez
denek ama véleményhez visszatérni, hogy jobb 
lesz sötét szivarokat készíteni, igy főleg a latin 
népeknél.

Eddig a németek sötét, majd világos, majd 
pedig egérszürke szivarokat készítettek s jelen
leg épen a „Mausgrau" szivarok (világos, éret
len) divatosak, de már szintén kezdenek arra 
a véleményre jutni, hogy a szivarok ily álla
potban ízetlenek, tartalmatlanok s a szivaros 
emberben azt a benyomást kelti, mintha nem 
is dohányt, hanem dohánylébe áztatott valamit 
szívnának, a mi ott gyakran elő is fordul.

Mindenesetre köszönetét mondunk Vampel 
Károly főtanácsos urnák szives útbaigazításáért 
s kérjük egyszersmind, vegye figyelembe az 
előbb elmondott kotiklusiónkar. A jövőben tehát 
ne az legyen a jelszó: „világos szivar", hanem 
aromatikus, ép szivar.

I i .  K.

Vegyes hírek.
Dr. Balásy Antal miniszteri sogédiitkárt. 

a ki a XIII. ügyosztályba volt beosztva, ő fel
sége miniszteri titkárrá nevezte ki.

Ámbár mi nem szeretjük a személyi 
kultuszt, mindamellett ki kell jelentenünk, hogy 
ezen kinevezés megelégedéssel tölt el bennün
ket, mert tanúságul szolgálhat arra nézve, hogy 
szorgalom, tehetség, képzettség és igazságsze
retet még mindig ér valamit. Dr. Balásy egyike 
azon fiatal hivatalnokoknak, kiknek munka
erejét azért kell dicsérnünk, mivel nem gép 
szerű, hanem érett, praktikus és okos gondol
kodás gyümölcse.

Épen mai vezérczikkünkben említettük 
az ilynemű tevékenység nagy fontosságát s 
már mielőtt ezen kinevezésről tudomásunk lett 
volna, megemlékeztünk ama tevékeny hivatal
nokokról, kiknek egyike épen a most kineve

zett dr. Balásy. Kívánjuk, hogy a jövőben is 
megteremje gyümölcsét a dr. Balásy szakszerű 
és becsületes tudása és törekvése.

Az orth. zsidó dohánykisárusok tudva
levőleg beadványt intéztek a miniszterhez, hogy 
a zsidóünnepeken üzletüket zárva tarthassák. 
Erre a beadványra a miniszter a következő 
körrendeletét adta ki :

A  rnag-y. kir. pénzügym inisztertől.
29210. szám.

Körrendelet
valamennyi m. kir. pénzügyigazgatóságnak s

a zágrábi kir. pénzügyigazgatóságnak.
Az izr. dohánykisárusok részéről hozzám 

érkezett kérelmek elintézésekén* értesítem az 
igazgatóságot, hogy a dohányárusok üzleti he
lyiségeinek nyitva tartását szabályozó 1902. évi 
szeptember hó 22-én kelt 42732. számú s a 
Pénzügyi Közlöny 1902. évfolyamának 24. 
számában megjelent körrendeletben foglalt 
rendelkezések épségben tartása mellett meg
engedem, hogy az izraelita dohánykisárusok 
szombati napokon a dohányeladást üzlethelyi
ségeikben e czélra külön elkerített helyen 
megbízott által gyakorolhassák, mindazonáltal 
tartoznak gondoskodni arról, hogy ezen elkü
lönített dohányelárusitó hely üzletük főbejárata 
utján legyen hozzáférhető, hogy az eladás 
folytonossága biztosíttassák és hogy a fogyasztó
közönség igényeinek kielégítésében fennakadás 
ne történjék.

Az elárusító helynek ezen intézkedésem 
folytán esetleg szükségelt átalakítása folyó évi 
junius hó végéig lesz foganatosítandó.

Budapest. 1903. április 5.
Lukács s. k.

A láda-kérdés. A minisztérium már meg
kapta az e kérdésre vonatkozó adatokat, igy 
tehát reméljük, hogy ezen kérdés nemsokára 
a felek teljes megelégedésére el lesz intézve.

_  31621.
VÍI.|903.

Árlejtési hirdetmény.
A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről a nagyméltóságu m. kir. pénzügymi- 
nisterium f. évi junius hó 6-án kelt 41101. sz. 
meghatalmazása folytán közhírré tétetik, misze
rint az avasujvárosi dohány nagyárudával egye
sített sz.-váraljai (Szatmár m.) dohány nagy 
árudának Szinyér-Váralja székhelye leendő be
töltése czéljából a nevezett igazgatóságnál 1903. 
évi julius hó 27-én d. e. 10 órakor Írásbeli 
ajánlatok által versenytárgyalás fog tartatni. 
Ezen nagyárudához 189 dohány-kisárus van 
beszerzés végett utalva.

A nagyáruda készletét a dobreczeni m. 
kir. dohány nagyáruda raktárából szerzi be és 
eddig az avasujvárosi dohány-nagyárus 24/i«-tóli, 
a szinváraljai dohány-nagyáius pedig 2%-tóii 
tőzsdijat élvezett.

Ezen nagyárudával össze van kötve a 
bélyeg- és váltóürlapok elárulásának kötelezett
sége 172% eladási jutalék élvezete mellett, 
ebbeli készletét a sz.-váraljai kir. adóhivatal
tól szerzendő be.

A nagyáruda haszonbére az arra alkal
masnak talált legcsekélyebb tőzsdedijat igénylő 
pályázónak fog adományoztatni, csakis ezen 
tőzsdij képezheti az ajánlatok tárgyál.

Ezen egyesitett nagyáruda forgalma át
lagosan véve dohány és szivarban 121.450 ko
ronára tehető nyers értékben.

A nagyárudával mindég kicsinyben do- 
hányárulási jog is van egybekötve.

A magas kincstár az évi forgalmi eredmény 
állandóságán, úgy a kis tőzsdék számára nézve 
kezességet nem vállal, a tőzsdedij utólagos fel
emelését nem engedélyezendi bárminemű kár
pótlási igényt tekintetbe nem veend.

Ellenben vállalkozó köteles a dohány- és 
szivaranyagkészlet szállítására szolgáló * tar
tályokat és ládákat a megállapított eladási ár
nak a magas kincstár részére leendő megte
kintése mellett tulajdonul átvenni, —  köteles 
továbbá 14 napi fogyasztásnak megfelelő tar
talék készlet 4980 korona esetleg egy későbbi

rendelettel meghatározott értékben beszerezni 
és folyton érintetlen teljességben tenntartani s 
ezenkívül a napi szükséglet igínyelte anyag- 
készletet is beszerezni.

A dohány nagy-árudát és vele kapcsolatos 
kis tőzsde Sz.-Váraljon élénk forgalmú helyen 
tökéletesen száraz bolti és raktárhelyiség, a 
vállalkozó által személyesen kezelt ndő s a do
hányeladási szabói} ok 42. §-ában részletezett 
könyvek kifogástalanul vezetendők.

A pályázók kötelesek bánatpénz helyében 
a fent kijelölt csonkithatlan dohányanyag kész
let összegének 10%-át azaz (572) ötszászhet- 
venkettő koronát készpénzben vagy állam pap - 
rokban, esetleg állami biztosítékul elfogadható 
más értékpapírokban, melyek azonban a tőzs
dén jegyzett értékek 20° o-ának levonása mel
lett mutatkozó értékben fogadtatnak el, ezen 
kir. pénzűgyigazgatóság székhelyén avagy kerii- 

j  leiében levő valamelyik kir. adóhivatalnál pénz
ügyben letétbe helyezni, s az arról szóló ere
deti nyugtát a fent meghatározott nap d. e. 10 
óráig benyújtandó, 1 koronás bélyeggel ellátott 
lepecsételt és sajátkezüleg aláirt ajánlataihoz 
mellékelni s az igy ellátott ajánlatot a m. kir. 
penzügyigazgató főnökéhez beküldeni.

Az ajánlat a következő lentebb megjelölt 
alakban szerkesztendő :

a) a letett bánatpénzről szóló nyugta,
b) nagykorusági bizonygat,
c) a magyar honosságot és a magyar 

nyelv tudásának igazolása,
d) hatósági erkölcsi és vagyoni állapotát 

igazoló bizonylatok.
A tekintetbe nem vehető ajánlattevő vál

lalkozók bánatpénzei a versenytárgyalás be
fejeztével vissza fognak adatni, a legkedvezőbb 
ajánlattevő bánatpénze az árudának dohány- 
anyaggal való teljes ellátásáig visszaiartatik.

Azon vállalkozó pedig, ki a dohányárudé
nak kezelését a neki előlegesen ludtul adandó 
napon át nem venné, letett bánatpénzét el
veszni.

Oly ajánlatok, milyek a fent elősorolt 
feltételeknek meg nem felelnek vagy melyek 
más pályázók ajánlataira hivatkoznak, épp 
oly kevésbbé fognak figyelembe vétetni, mint 
azok, a melyek a kitett zárt idő után adat
nak be.

A versenyben részt nem vehetnek azok. 
kik terhes szerződéskötésre nem képesek, to
vábbá valamely bűntény, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágás miatt vagy az állam 
biztonsága ellen elkövetett áthágások miau 
elítéltettek, avagy a pénzügyigazgatóság által 
egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak talál
tatnak. —  Nemkülönben kizárvák a verseny
ből azok is, kik Szinérváralján állandóan nem 
laknak.

H t ezen akadályok egyike vagy másika 
csak az üzlet átadása után jutna a pénzügy
igazgatóságnak tudomására, az eladási engedély 
minden előzetes felmondás nélkül azonnal be 
fog vonatni.

Az egyenlő tarialniu ajánlatok feletti in
tézkedést ezen királyi pénzügygazgatóság fen- 
tartja.

A további feltételek és a dohány-nagy- 
áruda kezelésével összekötött kötelezettségek 
ezen királyi pénzügy igazgatóság és a szatmári 
királyi pénzügyigazgatóságnál meg'ekimhetők.

Ajánlati okmány.
Alólirott késznek nyilatkozom a szinér- 

varaljai dohány-nagyárudát, melylyel kicsiny
be™ dohány-, bélyeg- és váltó-ürlap-eladósi 
jog is összekötve vau, az e részben fennálló 
szabályok pontos megtartása mellett, és pedig 
a dohányeladást . . . száztóli azaz . . . tőzsdij 
mellett olvállalni.

Az 572 korona bánatpénz, esetleg nyugta 
és a hirdetésben kívánt bizonyítványok ide 
mellékeltetnek.

Egyszersmind kijelentem, hogy ezen hir
detményben kikötött és egyéb ezen nagyáruda 
betöltését tárgyazó feltételek előttem ismerete
sek és azoknak magam alávetem.
(Sajátkezű aláírása, polgári állása és lakhelye.)

Kívül ivandó;
Ajánlat a színén óraijai dohány-nagyáruda 

elnyerése végett.
M. kir. pénzügyigazgatóság.
Nag}-Károlyban, !903. junius 12-én.

Kemény.

Segédszerkesztő; Holtai Nándor.



D eu tsch er  Theil,

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VER SCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T  : Leitartikef — Konforenr. dér Grosstrafikanten.

— k. lm Scnosse des Kína? zministenums 
hat sich abormals eine Wandlung vollzogen, 
vvelche allerdings nur gescháftlicher Na'ur ist, 
nachdem es sich blos um eino and re Einthei- 
lung in dér Leitung dér verschiedenen Sektionen 
handelt. Gleichwohl haltén vvir die Thatsache, 
dass eine andere Persönlichkeit die Sektion für 
das Tabakwesen leitet, für viel zu wichtig, als 
dass wir hierüber nicht unsere Meinung áus- 
sern sollten.

Die Zweitheilung im Belriebe des Tabak- 
Nlonopols, nebenbei gesagt ein Absurdum, das 
auf Schritt und Tritt als ein solches nachge- 
wiesen werden kann, legt námlich dér Sekiion 
XIII des Finanzministeriums eine Riesenlast 
von Arbeit auf, von welcher ein grosser Theil 
erspart werden könnte, vvenn Beide, námiich 
Fabrikation und Administration in einer Hand 
lilgen. Ausserdem stockt nicht selten dér Gang 
des Gescháftes, da gewissermassen ein Theil 
von dem anderen abhángig ist.

Dazu kommt noch, dass in manchen Be- 
ziehungen, auch unser Nachbar Österreich háu- 
fig mitzusprechen hat, wodurch auf allén Dinien 
Schwierigkeiten entstehen, die natürlieh den Ge- 
scháftsgang wesentlich hemmen. Wir wissen, 
dass uns von mancher Seite in dicsér Bezie- 
hung widersprochen werden wird, alléin wir 
kennen die Sachlage zu genau, wir habén die 
Falié, vvo derartige Schwierigkeiten vorgelegen 
sind, schon zu oft gesehen. als dass wir darü- 
ber eine Meinung abzugeben uns nicht für be- 
rufen fühlen würden.

Hat schon die Leitung des Fabrikations- 
wesens mit manchcn Schwierigkeiten zu kám- 
pfen, die hier nicht erwiihnt werden sollen, weil 
sie zu weit führen würden, um wieviel mehr 
aber die Leitung des geschaftlichen Theiles des 
Tabak-Monopoles, welche die eigentliche Seele 
des Ganzén bildet. Die Zertheilung im Betriebe 
steht ihr überall hindernd in dem Weg, sie mag 
beginnen vvas sie will. Wird auch so mancher 
bureaukratischc Schneckengong bei Erledigung 
dér Angelogenhehen durch geschulte und vor- 
treffliche Beamte vermieden, so kann gleich
wohl an eine leichte und rasche Abwickelung 
dér Goscháfte kaum gedacht werden und kann 
mán nur vöm Glücke sagen, dass es dabei 
keine Kompetenz S.roitoreien gibt, nachdem die 
Yerschiedenartigkcit dér zu erlcdigenden Agcn- 
den solche möglich macht. Blickcn wir auf das, 
was in den letzten 25 Jahren auf dem Gebieie 
des Tabak-Monopols geschehen isi, so können 
wir leider nur die letzten drei Jahre als solche 
betrachten, wo in dér That Nützliches und 
Erspriessliches gcschalíen wurde. Bis dalun se- 
hen wir nichts anderes als Kleinigkeitskrámerei 
in dér Verwaltung. Das ganze Bestreben dér 
Leitung dicsér Sektion schien dahin gerichtct 
gewesen zu sein, Lizenzen wegen Anbau des 
Tabakes oder Verkaufcs zu ertheilen oder zu 
enlziehen. Nichts Grosses, nichts Bedcutendea, 
nichts was dér Maschine einen höheren Schwung 
verleiht, wurde geschaffen. Unter dieser Schlaf- 
sucht litten sogar die braven Mitarbciter, die 
wackercn Beamten des Tabak-Monopoles, die 
viele Jahre in ein und derselben Stellung ge
sessen und noch heute sitzen. Und wenn nicht 
hie und da durch ein ausserordentliches Wun- 
der, welches eigentlich Protoktion heissen sollte, 
irgend ein Glückskind die Síufenleiter rasch er- 
klommen hátte, so könnte mán glauben, dass es 
für die Beamten des Tabak-Monopols überhaupt 
kein Vorwiirtsschreiten gibt. In gevvissen Kreison 
scheint mán überhaupt Jeden, dér mit dem 
Tabak-Monopol in irgend welchem Konnex 
steht, für minderwerthig zu haltén, das heisst 
natürlieh blos dessen Arboitsleistung !

Seit ungefiihr drei Jahren ist ein regeres 
Schaffen bemerkbar und die dermaligc neuo 
Leitung dieser Sektion findet bereits eine 
Schaflenslust und eine eifrige Thátigkeit vor,

die dem Leiter selbst sehr gut zu Statten kom- 
men wird.

Das Gebiet, welches unsere eigene Thátig
keit in Anspruch nimmt, das Verschleisswesen 
im Betriebe des Tabak-Monopols. es erheischt 
eine Mentre solchor Neumingen, und anderseits 
Sanirungen von Uebelstánden, dass wir nur 
wünschen kömnn, der neue Leiter dieser Sek- 
tio.i möge die Hoffnungen erfüllen, welche die 
Gross- und Kleinverschleisscr des Landes an 
sein Können knüpfen.

U.id es ist keine Kleinigke.t, un die es 
sich dabei handelt, indem dermalen eine Armee 
von Menschen den Verschlriss der Tabak-Pro- 

; dukte besorgi, welche im strengsten Sinne des 
Wortes diese ihre Tt á'igkeu dem Staate bei- 
nahe umsonst wídmen. Und so wie wir schon 
des Öfteren ausgefiihrt habén, dass eine Arbei*, 
die nicht entlohnt wird, auch nicht Anspruch 
darauf maciién kann, eine vollstándige, eine 
tadellose zu sein, so können wir auch jetzt 
nichts anderes sagen, als dass in dieser Rich- 
tung Reformén dringer.d nothwendig wáren, und 
dass es nur im Interessé des ílotten Absatzes 
der Tabak-Produkte liegen würde, wenn jedes, 
den Verschleiss drückendc Hinderniss beseitigt 
würde.

Mán kenut im Finanzministerium jedes 
dieser Hindernisse genau und wenn sie aus 

' dem VVege geschaflt werden sollen, bedarf es 
i nur der Rührigkeit und des Willens des Leiters 
i dieser Sektion, um Segensreiche« zu schaffen.
' Wir wollen hoffen, dass sich schon in naher 

Zeit der Triumph einstellen wird, den das neue,
I schaffenst'reudige. kundige System gégén den 

Zopf von Einst davontragén wird.

Konferenz der Grosstrafikanten.
Aberrnals habén einige Grosstrafikanten 

der Hauptstadt urd der Provinz die Absicht 
eine Konferenz einzuberufen, um jene Standes- 
interessen zu besprechen, welche besprochen 
werden mtissen, soll cndlich Ordnung in den 
Verháltnissen platzgreifen. W ir sind ersucht 
worden, diese Konferenz im Namen mehrere 
Grosstrafikanten einzuberufen, welchem Wunsche 
wir recht gorre entsprechen. Gleichwohl möch- 
ten wir jcdoch diese unsere Absicht zűr Kennt- 
niss unserer Leser bringen, damit auch Jeder. 
in dessen Interessé diese Konferenz liegf. Ge- 
logenlieit finde, entweder seine Theilnahme an 
derselben anzumelden oder uns mit Rathschlá- 
gen, Antrágen, Meinungsáusserungen an die 
Hand zu gehen.

Um was es sich handelt, ist denjenigen 
Grosstrafikanten, welche schon viele Jahre ihre 
Grosstraíik führen, bekannt, dagegen haltén 
wir es für nothwendig behufs Aufklárung der 
neu hinzugekommenen Grossverschleissern, Fol- 
gendes zu sagen :

In Ungarn existiren circa BOG Tabak- 
Grossverschleisser. Diese Gescháítsleute, welche 
alljührlich ungefáhr achtzig Millionen Kronen 
für den Staat vereinnehmen, erzielen bei die- 
sem ihrem Berufe eine derart geringe Ent- 
lohnung, dass die bescheidenste Arbeitsleistung 
damit kaum bezahlt wiire. Ja. es ist soimr 
leider eine traurige Thatsache. dass viele 
Grossverschleisser. oline den geringsten Ge- 
winnst zu erzielen umsonst arbeiten. Die Ur- 
sachen dabei sind Nebensache, die Konsequenz 
ist gleichwohl die, dass der andere Theil da- 
durch obenfalls schmáhlich entlohnt wird. 
Trotz dieser sehr geringen Entschádigung für 
geleistete schwere Arbeit, würden dem Gross
trafikanten noch manclie Opfer auferlegt, welche 
seine Existenz in Fragc stcllen, háuíig sogar 
gonz unmöglich maciién. Es füllt uns n:cht 
ein hierüber uns liier des Nüheren zu iiussern, 
weiss es doch jeder Grossverschleisser selber, 
vvoran er in dieser Beziehung ist. Mán gibt in

den Kreisen der Grosstrafikanten so gerne die 
Schuld dem Finanzministerium, welches nach 
dieser Richtung Ilin keine Abhilfe schaflt. Da
mit thut jeder Unrecht, denn das ist nicht der 
Fali. Hátién die Grosstrafikanten schon vor 30 
Jahren begehrt, dass die Provision einen ge- 
wissen Prozemsatz ausmachen müsse, dass 
mán eine Minirralsumme für Provisionen fcst- 
stellen müsse, gewiss, sie hátten ihren Wunsch 
erfüllt gesehen. Wáren sie wegen der vollstán- 
dig ungerechten Einführung bezüglich der 
Uebernahme der Kisten, seinerzeit eingeschritten, 
hátten sie untercinander besprochen, auf welche 
Weise diese üusserst drückende Last zu besei- 
tigen wáre, gewiss, mán hátte im Finanzmi- 
nisterium schon lángst etwas gethan, um die 
Grossverschleisser schadlos zu haltén.

Nun aber hat das bisher kein Mensch 
begehrt. W o gibt es aber auch eine Aints- 
stelle in der Welt, welche die geheimen Wünsche 
irgend welcher Person oder Gemeinschaft er- 
rathen und bewilligen würde!

Lángst hátten die 600 Grossverschleisser 
des Landes, derén Interessen, wie bei keinem 
anderen Berufe durchaus miteinander verknüpft 
sind, irgend einen Verband, einen Véréin orga- 
nisiren müssen, oder aber zumindest durch 
öftere Konferenzen, die sie einberufen hátten 

I sollen, ihre Standesint.eressen von Zeit zu Zeit 
besprechen. Das ist nicht geschehen. Ein jeder 
von den (Irossverschleissern gelit seine eigenen 
Wege und findet es ganz natürlieh, dass dies 
so isi. Mán ist aber in dieser Branche von 
merkwürdigen Ansichten befangen, Ansichten, 
welche nicht zutreffen. Mán vergisst gánzlich 
daran, dass maii in erster Reihe Staatsbürger 
ist und als solcher nicht nur Pflichten, sondern 
auch Rechte besitzt. Der geringstc Proletarier 
verzichtet auf diese seine Rechte nicht, der 
Grosstrafikannt dennoch, denn er huldigt der 
ebenso unriclitigen, wie falschen Meinung, 
dass er vöm Staate lebe. Aber gesetzt den 
Fali, es wáre richtig. gesetzt den Fali, dass 
die Grosstrafikanten in Wirklichkeit ihren Ver- 
dienst dem Staate zu danken hátten, was will 
das besagen ? Sollte es ihnen darum ver- 
wehrt sein, Vorstellungen zu maciién, wenn 
ihnen ein Unrecht geschieht. sollte es ihnen 
untersagt sein, den Lohn zu begehreen. den sie 
für Arbeit, investirtes Kapital als Gescháíts
leute zu beanspruchen habén ?

Wie gesagt, lángst hátte die Gesammt- 
heit der Grossverschleisser bereits zusammen- 
treten müssen, um all das, was im Interessé 
des Standes gelegen, zu besprechen. Bis heute 
ist das nicht geschehen und wahrlich nur zum 
grossen Nachtheile jedes Einzelnen, wie der 
Gesimmtheit.

Was wir von einer Konferenz erholfen ? 
Die Besprechung der Standesinteressen und 
nichts anderes. Aus dicsér Diskussion wird 
sich auch all das ergeben, was in Zukunft zu 
geschehen hat. Wer die Nothwendigkeit einer 
solclien Konferenz einsieht, wer irgendwelche 
Vorschliige, wer irgend etwas zu sagen hat, 
der wende síeli an uns, wir werden Alles nach 
Gebühr erledigen.

Die Konferenz selbst werden wir cinbe- 
rufen. sobald uns aucli die Theilnahme mehrerer 
Grosstrafikanten aus der Provinz angemeldet 
werden wird; denn obgleich cin Theil dersel
ben seine Anwesenheit zugesagt hat, möchten 
wir doch wünschen, dass je mehr Interessenten 
an dieser sehr wichtigen Besprechung theil- 
nelimen sollen.

Die Kistenfrage. Die votn Finanzministe
rium oingeholten I)aten bezüglich der Kisten 
sind bereits eingelangt und wird nach Fertig- 
slellung des hierüber zu liefemden Referates 
in naher Zeit wahrscheinlieh eine endgiltigc 
Lösung dieser Frage erfolgen.
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