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T. ez. előfizetőinknek.
Azon előfizetőink, kik az előfizetési 

dijat még be nem küldték, felszólittat- 
nak, miszerint azt haladéktalanul beküldeni 
szíveskedjenek. Egyszersmind megjegyez
zük, bogy azon pénzeket, melyeket f. 
hó 15-ikeig be nem küldenek, postai 
megbízás utján fogjuk beszedetni.

A kiadóhivatal.

A helyzet javul.
Körülbelül négy hét óta a trafik- 

cngedelyert folyamodók kivétel nélkül 
azon megjegyz ssel kapják vissza folya
modványaikat. hogy a trafik viszonyai 
lényeges át'alakifása miatt engedélyek nem 
ad/tnak ki. Ezen örvendetes tényt azon 
megjegyzéssel tesszük közzé, hogy ez szol 
nem csak azoknak, akik engedélyért 
folyamodnak, hanem azoknak is. akik el- 
ámsitási engedélyivel üzérkednek.

Köszönettel tartozunk meltoságos 
Graenzenstein Béla államtitkár úrnak, ki 
ezen állapotok megszüntetésen fáradozott

és véget vetett oly állapotoknak, hogy 
trafik trafik hátán volt. Utalunk az eddigi 
állapotokra, mely valóban tarthatatlan 
volt. A mit a legjobb akarat éveken ke
resztül nem vitt ki, amit a sok panasz 
beadvány nem birt megjavítani, azt meg- 
cselekedte azon magas állású hivatalnok, 
ki humánus es kötelességét mindig pon
tosan teljesítő gondolkodásával meg birta 
valósítani az általunk annyiszor sürgetett 
reformot, mely által kiérdemelte a dohány
árusok hivatott faktorainak köszönetét.

Mint előbb említettük, nem kis dolog 
e szakmán rendet csinálni. Hisz a re- 
putáczió, a dohányárusok hátrányára 
a mennyien nyertek engedélyt protekezió- 
val? Igen sok esetre emlékezünk, melynek 
említésénél a férfiúnak arczába szökik 
a ver. S mindent eddig el kellett, hogy 
tűrjék azok. a kik p *hez munkájok után 
oly csekély nyereségre tesznek szert.

A kis es nagyárusok ime láthatják, 
hogy jogos panaszaik meghallgattattak. 
Láthatják, hogy vannak még oly hivatal
nokok. a kik hivatásukat komolyan fogják

fel. Mivel itt nem csak arról van szó, a 
mit czikkünk elejen említettünk. Oh, 
korántsem! A dohányárusok összes 
panaszai, kéréséi jóakaró fülekre fognak 
találni. Uj szellem vonul be a pénzügy
minisztériumba, mely éltető elemet ád a 
kincstár egyik főtámaszának a dohány- 
egyedáru ságnak. Sok remény nyel nézünk 
a jövőnek elébe es reméljük, bogy vegre 
javulni fog azok helyzete, kik egész 
erejűket és munkásságukat a kincstár
nak szentelik.

Instrukcziók.
(Kisárusok használatára a m. kir. dohányáruk ulárusitásánál.)

Tekintettel arra, hogy igen gyakran 
olyanok is foglalkoznak a dohányáruk 
elárusitásával, a kik ahhoz nem igen 
értenek, továbbá a vevők néha az el
árusítóhoz a gyártást vagy minőséget, 
illetőleg kérdéseket intéznek, megkísérel
jük az ily kérdéseket az őket megillető 
feleletekkel együtt reprodukálni. Kiveheti 
belőlük az olvasó, hogy a már-már el
harapódzó nezet, miszerint a dohány-

A bankok ertekpapirállománya az 
utolsó másfél évtized alatt igen tetemes 
ingadozásoknak volt alávetve: 1887-ben 
28 millió forintot tett es innét 1882-ig, 
amidőn a fii milliót elerte, rohamosan 
emelkedett. Ezen időponton túl nagy
mérvű realizácziók álltak be, úgy, hogy 
1888-ban az ertekpapirállomany már csak 
48 milliót, 18811-ben pedig 4 millióval 
többet tett. 1890. 1891. es 1892-ben,
daczára az egyes bankokban mutatkozó 
eleg érzékeny változásoknak —  meglepő, 
hogy egészben veve mégis ogy es 
ugyanazon színvonalon tartotta magát; 
leven 1890-ben f>8‘ 1891-ben 581 . es 
18112-ben .r)S;‘ ,, milliót; 1893-ban 577# 
millióra emelkedett es igy az egész idő
szak maximumát érte el. A  múlt ev 
<>2.5 millióval záródott es igy' az előbbi 
ev mögött 5 millióval visszamaradt. Az 
utolsó ev alatt a következők voltak az 
egyes intézeteknél előforduló nagy'obb 
változások; szaporította értékpapirbirto- 
kát az Általános Hitelbank 1*3 millió 
forinttal, ellenben csökkenést mutat a 
Budapesti Eővárosi Takarékpénztár 1.4, 
a Jelzálog I litelhank 2.3, a Leszámítoló 
Bank 1.4 millió forinttal.

T  Á  R  C  Z  A.
A budapesti pénzintézetek üzleteredmé

nyei 1894-ben.
Az intézetek száma 27-et tett. 1 bí

rom az év folyamán keletkezett és mér
leget nem készített. A két földhitelinté
zet leszámításával fenmaradó 2 2  rész- 
venytársulat részvény tőkéje 84,1>20.92fi 
forintra rúg, tehát 0,431.000 millió fo
rinttal többre, mint az előző évben. Az 
üzleti eredmény ismét kedvezőnek mond
ható, amennyiben az összes tiszta nye
reség 13,100.000 forintot tett ki, ami az 
alapszabályszerü leírások, valamint a I 
múlt évről áthozott nyereségek számba
vételé nélkül 1 5 1 , százaléknyi kamato
zásnak felelne meg. A tiszta jövedelem
ből osztalék gyanánt 9 ‘ t millió forint 
jutott kifizetésre, inig 13 0 százalék tar
talékba tetetett; a (emnaradó rész juta
lékokra ( 8 -fi százalék), jövő évi átvite
lekre (7*4 százalék) stb. fordittatott. A 
legnagyobb osztalékot a múlt évben is 
a I Iazai Takarékpénztár fizette (40 szá
zalék), inig utána ismét az Egyesült Kő
városi Takarékpénztár következik (19‘ :, 
százalék), a Központi Takarékpénztár 
(137# százalék), a Pesti Kereskedelmi

bank (12 százalék), az Általános Hitel
bank (11 százalék), a Jelzálog Hitelbank 
(! ) 1 százalék), a Magyrar Iparbank, a 
Leszámítoló Bank es a Terézvárosi Ta 
karékpénztár (8 °/«), az Általános Taka- 
rekpenzt u*; a Fővárosi Bank, az Ipar
os Kereskedelmi Bank es a Kőbányai 
Takarékpénztár (7 s/ázalek), a Központi 
Váltóüzlet, a Magyar Kereskedelmi Rész
vénytársulat, a Belvárosi Takarékpénztár, 
a Takarékpénztárak Jelzálogbankja es az 
Erzsébetvárosi Takarékpénztár (5 száza
lék), a 1 lermes Váltóüzlet (4 százalék). 
A Giro-egyesület nem fizetett osztalékot.

A takarékbetétek, amelyek a fővá
ros egyesítése: idejeben 42 milliót tettek, 
a múlt évben 14fi millióra rúgtak. A 
váltótárcza. az Osztrák-Magyar Bank 
tárczáját nem számítva, a múlt évben 
99*9 millióról 109*1 millióra szaporodott.

A lombard-iizlet fi0*5 millióról fi8 *fi 
millióra emelkedett, azonban az Osztrák- 
Magyar Banknál 1*3 millióval csökkent.

Jelzálog-kölcsönökben nem kevesebb, 
mint 298 millió forint, tehát Ifi millióval 
több, mint a múlt évben, van elhelyezve. 
Községi es törvényhatósági kölcsönök 
137*3 millió forint erejéig voltak kiadva.
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áruk eladásához szakismeret nem kíván
tatik, nem helyes, sőt az üzlet vezeté
sűre hátrányos. A  dohány és szivarnemüek 
eladása igen könnyű már csak azért is, 
mivel ezen áruk egy árban árusittatnak 
mindenfelé, mindamellett igen gyakran 
előfordul, hogy a vevő, kivált, ha idegen, 
kérdéseket intéz az árushoz, melyekre 
hazájában bizonyára a legkisebb tanoncz 
is a legkifogástalanabb feleleteket adná. j 
Természetes, hogy nem a dohányárus j 
hibája, ha egyről másról nem tud kellő ) 
felvilágosítást adni. Honnan is szerezné i 
az ide kívánható ismeretet? Hisz nálunk 
nincsenek dohány vagy szivar üzletek, j 
mint azon államokban, a hol monopol J 
nincs, igy tehát praktikus ismeretekre | 
szert nem tehet. Mindamellett mégis | 
szükséges a szakismeret. A  vevőt az j 
nem érdekli, hogy az, a ki ma m. kir. 
dohányárus, tegnap még szabó, vagy | 
varrónő volt? Az idegen mindjárt azt j 
mondja, hogy itt oly üzletet vezetnek, j 
melyhez abszolúte nem értenek. Ezen 
következő kérdések megkívánják szüntetni 
emez állapotot s azt hisszük, hogy a 
dohányárusok nagy része köszönetét 
mond nekünk ezért.

íme tehát megkezdjük a kérdéseket 
és feleleteket:

Vevő: Mely pipadohányt ajánlhatja 
nékem ?

Árus: Raktárunkon van fin. magy., 
legf. magyar kis és nagy csomagokban.

Igen érdekes és biztató eredménye
ket mutat a tartaléktőkék állapota. A  
rendes tartalékok összege 32 millió fo
rint volt, úgy hogy az —  a nem rész
vényekre alapított 2  földhitelintézetet, 
úgymint a Magyar Fölehitelintézet 137-, 
millió és a Kisbirtokosok Földhitelinté
zete 1  Vs millió forintjának számon kívül 
hagyása mellett a részvénytöke 24-4“/o 
százalékának felel meg. De közel annyit 
tesz a rendkívüli tartalék is. Egy inté
zetnél, tudniillik a Hazai Takarékpénz
tárnál a tartaléktöke tetemesen túl is 
haladja az alaptőkét, amennyiben ugyanis, 
a 4 millió alaptőkével szemben, ugyan
annyi tartaléktöke és még 1G’9 millió 
forintnyi külön tartalék áll. A  nagyobb 
intézeteknél a tartaléktöke aránya az 
alaptőkéhez a következő: a Hazai Ta
karékpénztárnál 372.4°/o (rendkívüli tar
talék 100-0), az Egyesült Fővárosi Ta
karékpénztárnál 98-5% (24*9%), a Köz
ponti Takarékpénztárnál 61-8% ( 1 1 -8 %), 
az Általános Hitelbanknál 20-l"/o (— ) a 
Pesti Kereskedelmi Banknál 43-4% 
(23-4%), a Budapesti Bankegyesületnél 
20-0°/o (— ), a Magyar iparbanknál 17-0”/o 
(— ) a Magyar Jelzálog Hitelbanknál 
20‘6% (5-8%. Leszámítoló Banknál
7.5% (— ).

Eszerint a budapesti bankintézetek 
összes tartaléka a részvénytöke 38-4% -ét 

teszi.

Vevő: Egy könnyű fajtát szeretnék, 
melyik az ?

Árus: Tessék akkor Vio kiló erdélyi 
vagy verpelétit venni.

Vevő: Mely fajták kaphatók kis
csomagban, szintén könnyű dohány faj
tákból ?

Árus: Középf. magyar 4 krért 30 
gr., a fin. magyar is meglehetősen 
könnyű dohány.

Vevő: És mely dohányt ajánlana 
nékem csibukba ?

Árus: Ha könnyű dohányt sze- i
rét, akkor tessék középf. törököt 1 0 0  ' 
gr. vagy 20 gr. csomagban venni. Van
nak ezenkívül magyar csibuk dohányok 
is, mint pl. legf. magyar 2 0  gr. erdélyi, 
vagy a hosszú vágató rétháti.

Vevő: lin jobb fajta és mégis könnyű ! 
csibuk dohányt kérek ?

Árus: Akkor tessék Igf. török pipa- j 
dohányt pléhdobozban á 250 gr. vagy 
20 grammos csomagokban venni. Ezen
kívül fin. török 1 0 0  grammos vagy 2 0  
grammos csomagokban, ezen utóbbi igen 
könnyű.

Vevő: Mely török pipadohány al
kalmas a czigaretta készítésre ?

Árus: Mindegyik fajta, de azt ajánl
hatjuk, hogy inkább kis csomagot tessék 
venni, mint nagyot, mivel a dohány a 
kis csomagban kisebb szálakban van, 
kivül sokkal nedvesebb és frissebb, mint 
a nagy csomagokban lévő.

Vevő: Kérem, egyáltalán meg van-e j 
engedve a czigaretták készítése ?

Árus: A saját használatra igen, de 
a tovább eladásra nemcsak, hogy meg 
nincs engedve, de sőit büntető cselek
ményt is képez.

Vevő: Milyen az arány a saját ké
szítésű és a készen vett cigaretta között ? 
Olcsóbba jön, ha a czigarettát magam 
készítem ?

Árus: Mindenesetre úgy lesz, de I 
mi árusok eziránt semmiféle felvilágosí
tást nem adhatunk, mivel ez nem tar
tozik reánk.

Vevő: Hjah, igen, ez talán köteles
ségszegés lenne ?

Árus: Oh nem, de mi a czigarettát 
ép oly szívesen árusítjuk, mint a dohányt 
magát.

Vevő: Legyen szives még kérem
megmondani, hogy jó  burnótot mily ár- \ 
bán kaphatok?

Árus: Oh igen, burnótunk van
különféle, igen jó fajta.

Vevő: Melyek azok?
Árus : Van Fagon d’ Espagne, ez t 

finom őrlésű, igen kellemes aromáju 
sárga burnót. A  fekete burnótok közül 
van Rapé, melynek szemei durvábbak, a | 
finomabb szemű Albániai, tiroli és sans- 
parall, melyek mind olcsók.

Vevő: Mely fekete burnótnak van 
legkellemesebb aromája?

Árus. Az albaniai és tiroli.

Vevő: És a durva szemű rapé?
Árus: Azt a szenvedélyes burnóto- 

zók szeretik, mivel aromája savanykás, 
valamint kissé szúró és csípő hatású.

Vevő: Igen szépen köszönöm.
(Folytatjuk.)

Dr. Krull.

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja lévén a dohánynagy- 

és kisarusok érdekeit minden irányban 
szolgálni; időnket teljesen a dohányel- 
árusitók érdekeinek szentelni; szerkesz
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden t. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárusi- 
tasi szakmába vágó szóbeli vagy levélheti 
megkeresését készséggel elintézzük cs kime
rítő szaktanácsokkal pontosan szolgálunk.

Felkérjük tehát t. előfizetőinket, hogy 
legnagyobb bizalommal forduljanak meg
keresésükkel hozzánk ; szakavatott gyors 
válaszról mindenkit biztosíthatunk.

Szerkesztőségünknek sikerült állandó 
munkatársul oly jogi tanácsadót meg
nyerni, ki esetleges sérelmek törvényes 
utoni orvoslását, szakmába vágó bead
ványok szerkesztését, stb. t. előfizetőink 
részére készséggel fogja elvegezni.

V e g y e s e k .
A 10 filléres áruforgalmi nyilatkozatok élet- 

beléptetése. A  Magyarországból Ausztriába és 
egyéb külföldi államokba feladott vagy onnati 
Magyarországba érkező áruk (vasúti és hajó
szál litmány ok) statisztikai bevallására szolgáló 
2 krajezáros árúnyilatkozatok már nem használ
hatók és junius 1-től kezdve új, 10 filléres áru- 
nyilatkozatok lépnek életbe. A z érdekelt közön
ség az uj nyilatkozatokat is úgy mint a régieket, 
minden íeiiilfizetés nélkül, tehát darabonkint 
10 fillérért, azaz 5 krért a vasúti és hajó
állomásokon szerezheti be. A  régi, 2 krajezáros 
árunyilatkozatok is a vasúti és hajózási állomá
sokon fognak az új nyilatkozatokkal az érték- 
különbözet megtérítése fejében julius hó lö-éig 
becscréltctni.

Miért késnek a levelek ? A  postai tarifában 
intézkedés van ugyan az iránt, hogy különösen 
a nagyobb városokba szóló postaküldeményeken 
a czimzett lakása, a kerület, utcza, házszám stb. 
kiírásával pontosan megjelöltessék. E gyakorlati 
utasítást azonban - mint a postaigazgatóság 
panaszolja a közönség oly kevéssé veszi figye
lembe, hogy naponkint ezer és ezer levél érke
zik Budapestre és más nagyobb városokba, me
lyeken a czimzett lakása nincs megjelölve. Ennek 
azután az a következése, hogy a levelek tekin
télyes része vagy hosszas kérdezósködés után 
elkésve és sokszor illetéktelen embernek kézbe- 
sittetik, vagy egyáltalán nem is kézbesíthető. 
A  most lefolyt postás strájk közben különösen 
nagy fennakadást okozott ez a körülmény: a 
Budapestre szóló levelek nagyobb részének 
czímeiből az utcza- és házszám hiányzott. Ezért 
bocsátja most ki ezt a felhívást a postaigazgatóság 
s reméli, hogy a közönség saját érdekében meg
fogadja a jó  tanácsot.

Olcsó lakások a kiállítás idejében. A  kiállí
tás igazgatósága már most gondoskodik, hogy 
jövő esztendőre a kiállításra özönlő vidékieknek 
és külföldieknek elegendő és olcsó lakások áll
janak rendelkezésükre. A  budapesti szállodások, 
a kik már Ígéretet tettek, hogy a lakások árat 
nem fogjak felemelni, most felszólítást kaptak 
az igazgatóságtól, hogy általános értekezleten
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ismételjék ezt az ígéretüket kötelező formában, 
s már most állapítsák meg a lakások árának 
maximumát. Erre azért is szükség van, hogy 
a külföldet biztosítani lehessen arról, hogy 
Budapesten az élet a kiállítás idejében se lesz 
drága és ha a megállapodás létre nem jönne, 
az igazgatóság más úton, még idejekorán gon- 
doskodhassék, hogy a vidékiek és külföldiek 
elegendő és olcsó lakást kaphassanak. A  keres
kedelmi miniszter elhatározta, hogy azokat a 
szállodásokat, a kik az igazgatósághoz beadják 
maximális árjegyzéküket, a mely a miniszter 
intenczióinak megfelel, a külföldi hirdetésekben 
és reklámokban felsorolják és ajánlani fogják, 
inig a kik nem akarnak árjegyzéket benyújtani, 
azokat nem veszik bele az ajánlható fogadók 
listájába.

Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás 
kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csoportjának
elnökségétől a következő felhívást veszszük:

A z 1896-iki ezredéves országos kiállítás 
kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csoportjában 
több régi irodai és üzleti helyiség bemutatása 
van tervbe véve. Hogy ez lehetőleg híven és 
teljesen legyen eszközölhető, első sorban a régibb 
ezégek segítségére, de ezeken kívül mindazok
nak a közreműködésére van szükség, a kiknek 
birtokában vannak a régebbi időktől egyes 
berendezési és fölszerelési tárgyak (asztalok, 
székek, állványok, czégtablák, dobozok, csomag
papi rok és vásznak, mértékek stb.) vagy nyom
tatványok (számla-, árjegyzék-, körlevél-, 
etiquette-minták, plakátok, váltók, értékjegyek 
stb.). Száz meg százféle tárgyról van itt szó, 
a melyeket felsorolni, de megjelölni sem lehet, 
a melyek azonban bármi jelentékteleneknek 
látszassanak, az említett czélra használhatók, 
sőt szükségesek. Felkérjük ennélfogva mind
azokat, a kik ily tárgyakkal a csoport intéző 
bizottságának vállalkozását elősegíthetik, szí
veskedjenek azokat az ezredéves országos ki
állítás igazgatóságának, Budapest, Városliget 
• az V. csoport számára» mielőbb rendelkezésre 
bocsátani.

A kiállítás ünnepe. Tegnap este ünnepi 
összejövetel volt a milléniumi kiállítás terüle

tén annak az emlékére, hogy tegnap egy éve J 
tették meg az első kapavágást a kiállítási épü- 

i letek megkezdésére. Egy esztendő alatt igen 
' nagy munkát végeztek el, hogy az épületek 

még ez évben mind készen lesznek a kiállí
tásra szánt tárgyak befogadására. Az összes i 
épületek közül a történelmi csoport építkezései 1 
vannak a legelőrehaladottabb állapotban, igy a 
pompás vajda-hunyadi vár. a barokstilusban 
emelt épületek mar majdnem teljesen elké
szültek. A  kiállítási építkezések vezetői, a mér
nökök és igazgatók találkoztak tegnap este a 
Nádor-szigeten, hogy az előrehaladott építke
zéseket is megtekintsék. Ott voltak Graenzcn- 
stein államtitkár, Schmidt dr. és Szalay igaz
gatók, Müller építészeti igazgató, Gclléri vezér
titkár, Alpár müépitő stb. A  nagy társaság 
később Alpár építési irodájában vacsorához ült, 
a melyen egymást érték a felköszöntők.

Assicurazioni Generáli. 1895. évi június
ban az életbiztosítási osztálynál 566 ajánlat 
1,778.894 frt — kr. biztosítási összeg erejéig 
nyujtatott be és 474 kötvény 1,560.810 frt 
krajezár biztosítási összegre állíttatott ki. Ez 
év január 1-je óta 8283 ajánlat 11,206.137 fit 
98 krajezár biztosítási összeg erejéig nyujtatott 
be és 2794 kötvény 9,744.091 Irt 24 krajezár 
biztosítási összegre állíttatott ki. A z 1895. 
január elseje óta bejelentett károk összege 
1,216.664 forint 24 krajezárra rúg. — Az élet
biztosítási osztály kimutatott állománya 1894. 
deczember 31 -én 58,105 kötvény után 169,929.625 
frt 03 kr. tőkét és 201.448 frt 58 kr. járadékot 
tett ki, a mire készpénzben 43,200.401 forint 
59 kr. van tartalékba helyezve. Az 1894. év
ben az életbiztosítási osztály által kifizetett 
károk 2,023.715 frt 28 krt tettek xi s az ösz- 
szes ágazatoknál a társulat alapítása óta (1831) 
az évenkinti kimutatások szerint fizetett károk 
272,130.320 írt 99 krt tesznek ki.
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„THE GRESHAM"
életbiztositó-társasáy Londonban.

Magyarországi fiók : Budapest, Ferenc* Jőzsef-tér 5. és 0. 
szám, a társaság házában.

Ausztriai fiók : Becs, (iisellastrasse 1. szám a., a társaság 
házában.

A társaság vagyona, 1894. decz. 81. korona 138,-110.475.— 
Évi bevétel biztosítások és kainathöl

1894. évi deczember 31-én .........  * 26,819.668. -
Kifizetések, biztosítási és járadéki szer

ződések, valamint visszvásárlások 
stb. után a társaság fennállása óta 
(1848.) --- - 304,342.693.

Az 1891. évben a társaság 9233 köt
vényt állított ki ...............  » 78.73G.000,—

összeg értékekheu. —  Prospektusokkal és díjtáblázatokkal, 
melyek alapján a társaság kötvényeket kiállít, továbbá 
ajánlatokkal díjmentesen szolgálnak az osztrák-magyar mon
archia minden nagyobb városában uz ügynök urak cs a
magyar és osztrák fiókok.

Kerestetnek
a . HEITERE B LÁ TTE R . részére Eger, 
Gyöngyös, Szepsi-Szt.-Gyöi gy, Eszék, 
Fiume, Brassó, Kolozsvár, Maros-Vásár

hely városokban elárusítók.

Magas provízió ! T W  

Coulans feltételek és nagy kereslet !

A „ H e ite r e  B lá t te r “  
k ia d ó h iv a ta la .

S .Ké.l,z.rW<,,..8: HELTAI NÁNDOR.

7480 sz.

Az
f. évi június

Építési árlejtési hirdetmény.
egri m. kir. dohánygyár telepen felállítandó épületekn 
hó 20-án kelt 43073. sz. magas rendelete szerint a

I. az igazgatósági épületre
II. a gyártmány raktárra
III. a melléképületre
IV. a kapusiakra
V. az árnyékszékekre
VI. a kerítésekre

: a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztériumnak 
következő összegek irányoztattak elő. u. m.:

39.20!) frt 2 1 kr.
39.343 > 89 >
25.172 > 54 *

5939 > 27 >
398 » 23 »

13.574 » 42 >
123.637 frt 56 kr.összesen:

Ezen építési munkálatok biztosítására folyó évi julius hó 10-én a m. kir. dohányjövedéki központi igaz
gatóság hivatalos helyiségében, (Budapest II. kerület, iskola-utcza 13. sz.) versenytárgyalás fog tartatni, melyhez 
az előirt kellékekkel és a megfelelő 5% bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok az alulirt igazgatóság iktató 
hivatalában a versenytárgyalás napjának d. e. 1 1  órájáig benyújthatók.

Később benyújtott ajánlatok vissza fognak utasittatni.
Az ajánlatnak az összes építési munkákra kell kiterjednie s ahhoz a bánatpénznek valamely állampénz

tárnál történt befizetését igazoló pénztári elismervény csatolandó.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatban kijelenteni, hogy az általános szerződés, valamint a vállalati rész

letes feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti.
Ezen feltételek az ajánlati határozmányokkal, az építési tervekkel és a költségvetesekkel együtt minden 

hétköznapon reggeli 9 órától déli 12 óráig az alulirt igazgatóság IV. ügyosztályában, a költségvetések az egri 
m. kir. dohánygyárban is megtekinthetők.

A költségvetések 2 frtért megszerezhetők.
Az építési munkálatok befejezésének határidejéül 1896. évi junius hó 30. napja tűzetik ki, az épületek 

azonban még a folyó évben tető alá hozandók.
Budapesten, 1895. junius hó 27-én.

M. kir. dohányjövedéki központi Igazgatóság.
(Utánnyomás nem dijazlatik.)



D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E

Az ország t. c. dohánynagyárusaihoz!

Ám bár Magyarország dohánynagyárusainak jelentékeny és igen tekintélyes része 

a „DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYÉ“-t azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy 

oly szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. c. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, célszerű vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetekből távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 

más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 

egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 

érdekében sikra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 

lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 

sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 

távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek célja a testületi szellemet fejleszteni és 

szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, mely életképességét már bebizonyította, 
és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet 

hogy az ország t. c. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem, 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 

kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni.

Legyen mindenki, aki a lapra még nem fizetett elő és <ettől kicsinyes okok által vissza

tartatott, azon meggye'íződésben, hogy azon néhány fillér, melyet áldoz, oly célra szolgál,

mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait i;s illetékes helyen terjesztik elő.

Mindenki, aki a lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlj; i! A  dohánynagyárusok helyzete

komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőstíg mindaddig nem tulajdonittatik,

mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen célt elérni, az együttműködést lehetővé 

tenni, a közös ügynek egészséges hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 

programmot, melyhez a „DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE* ragaszkodik és melynek pontos 

keresztülvitelére, megvalósitására törekszik.
Kérjük a dohánynagyárns urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitációt 

szíveskedjenek kifejteni.

A „DOHANYARUSOK KÖ ZLÖ NYE"
■ r  1 téSssd 'íge.'.
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