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A trafik kereskedésről.
A lttg-utóbbi idők óta a napi lapok

ban ismét napvilágot látnak azon hir
detések, melyben egy némely ember 
dohányárudáját megvételre ajánlja. Ren
desen egy igen jó üzletről szól a nóta, 
melyet egy vagy más okból a tulaj
donos eladni kénytelen. Többször aztán 
a tulajdonos helyett egy ügynök neve 
figurái, ki eléggé lelkiismeretlenül lesi a 
mitsem sejtő áldozatot, mire pedig az 
észhez tér, akkorra már pénzecskéje is 
oda van. Ezen emberek áldozatai leg
inkább a jó vidékiek köréből rekrutálod- 
nak, kiket az eget-földet Ígérő hirdetés 
lepre csal es kis vagyonkájukból tel
jesen kifoszt.

Részben, hogy ezen skandalózus 
üzelmeknek vegét vessük, részben pedig, 
hogy azon dohányárusokat, kik dohány- 
tőzsdéjükét el akarják adni intsük, hasz
nosnak véljük, ha jelen sorainkat lapunk
ban pertraktáljuk s úgy hisszük, hogy 
vidéki kollegáink is behatóbban foglal
koznak majd ezen ügygyei, hogy a 
vigyázatlan embereket e csalók lepre 
ne vigyek.

Először is kijelenthetjük, miszerint 
a dohányelárusitási engedely a kincstár

T  Á  R  C  Z  A .
Adatok

a magyar kir. dohányegyedáruság 
1894. évi statisztikájából.

ii.
1884. évben behozatott a kincstár ré

szére: 1 kiilíoldi nyers dohánylevelek 4.5*0.529 
klgrm, (előzó évben 4.1 ü l.253 klgrin.) 6.785.950 
frt 63 kr, értékben, (e. é. 5.437.784 írt 43' 
kr. ért.) ezek közül legtöbb volt a macedóniai, 
jáva, manilla, sumatra, havanna partidó és 
remedios, beszerzési ár szerint legdrágábbak 

átlag 100 kigrammonként —  a sumatra 553 
frt 55 kr. a mexicoi 314 frt 48 kr. havanna 
vuelto-abajo 251 frt 26 kr, samsun 191) frt 
31 kr, java 19* írt 23 k r ; — 2 , dohány
gyártmányok a külföldről : 51.939.825 db. szivar 
(e. é. 25.738.362 drb.) 1,193.009 frt 90 kr, 
értékben, (e. é. 616.594 frt 61 kr ): 3., a
cs. kir. dohánygyárak és árudaraktárakból 
15.542 klgrm. burnot és 60 klgrm különleges
ségi pipadohány, (e. é. 14.017 es 110 klgrm,) 
14.307 Irt 92 kr. értekben, (e. é. 13.000 frt 
44 k r ); 4., külföldről magánosok részéről :
nyers dohány 2 klgrm gyártmány 11.174 klg. |

tulajdona s az addig marad a tulajdonos 
kezoben, mig azt a kincstár akarja. így 
tehát nincs joga a dohányárusnak en
gedélyét eladni vagy bérbe adni. Ha 
oly körülmények lépnek be a dohány
árus életében, hogy üzletét nem vezet
heti tovább, akkor köteles azt egy 
folyamodással a penzügyigazgatósággal 
tudatni. Valakinek javára az engedélyről 
lemondani nem lehet. Az üzleti beren
dezés átvevése semmifele összefüggés
ben sincs az engedély megadásával s 
ily esetben, mivel az illető körökben 
azonnal az engedély eladására gondol
nak, nem is adják meg az engedely 
átírását.

A főváros területén pedig a dohány
árudák reorganiátiojának keresztülviteléig 
újabb engedélyek egyáltalán nem adatnak.

A dohányárudák számát csökkenteni 
akarják, a hol tehát ilynemű eladásról 
szó van, ott a folyamodót előre figyelmez
tetjük a sikertelenségre.

Ily körülmények között tanácsolhat
juk, hogy egy valamennyire is jó  üzletet 
tartson meg a tulajdonos, a rosszról 
pedig mondjon le. Sót tiszta csalás, ha 
egy teljesen értéktelen üzletet, melynek 
engedélyre is a kincstáré, eladunk.

(e. é. 236 és 10.733 klgrm,) 223.500 frt érték
ben, (c. é, 217.020 frt )

Az 1894-ben üzemben volt 1* dohány
gyár f e l d o l g o z o t t :  külföldi nyersanyagot 
4.517 565 klgramniot, belföldi nyersanyagot 
16.729.550 klgrmot, összesen 21 247.115 ki- 
logram dohánylevelet; - ebből készült: burnót 
50.196 klgrm, —  finom pipadohány 2.390.449 
klgrm, közönséges pipadohány 14.063.387 klg. 
—  szivar 491.505.600 db., a mely súly szerint 
kitett 2.394.098 klgr. szivarka 6*0.435.210 
drb., a mely súly szerint kitett 1.064.577 
klgrmot.

A  dohánygyártmányok eladásúval fog
lalkozott l*94-ben: 21 dohányáruda raktár, 
továbbá 426 nagy-, és 48.952 kis tözsér.

Kiadatott 1894-ben: Magyar és Horvát
országban együttvéve — 544.837.8*7 drb. szivar, 
(e. é. 517.976.666 db.), 689.740.725 db.
szivarka (e. é, 635.112.497 db.), —  16.659.727 
klgr. pipadohány, (e. é. 16.535.815 klgr.) és 
63.595 klgrm. burnót, (e. é. 64.913 klgrm), 
tehát a szivar, szivarka és pipadohány fogyasz
tás emelkedett és csakis a burnót fogyasztás i 
csökkent. A  jelzett gyártmányok ára fejében . 
befolyt: szivarokért 18.698.065 frt, (e. é. j

Kívánatosnak tartanók ha a pénzügy
minisztériumban is ez értelemben járnának 
el. Ha máskép nem lehet, akkor a rendŐjr- 
seg közbelépésével is véget kellene sza
kítani ezen visszás, tarthatatlan állapotnak, 
mikor a szegény áldozat nyakába egy 
>jó helyen lévő, nagy jövedelmet fel
mutató dohányárudát* akasztanak, mely
nek engedélyét az illető meg nem kapja 
s ha megkapná nem volna köszönet 
benne.

Vessük már végét ezen tarthatatlan 
állapotoknak. !

Ismét egy uj concurrenczia.
Valóban hihetetlen, hogy a fővárosi 

dohánykisárudákat lepten-nyomon mily 
igazságtalanságok érik.

A meglevő rendeletek közül egyik 
sem engedi meg, hogy a kisárus speci- 
álitás szivarokat is jogosult eladni: egy 
rendelet sem mondja, hogy a kisárus 
kívánságára annak különlegességi elárusi- 
tási engedélyt kellene adni. Szóval a 
kisárusnak egyenesen meg van tiltva 
különlegességi áruk elárusitása.

A vendéglős és kávés azonban, aki 
minden tekintetben privilégiummal ellátott 
dohányárus meg e tekintetben is kivált-

17.617.638 frt), —  szivarkakért 6.437.609 frt, 
(e. é. 6.939.237 fi), — pipadoh.-ért 20.991.839 
frt, (c, é. 20.647.347 frt, —  burnótért 128.630 
forint, (c. é. 131.709 frt), mindössze 46.266.143 
frt, (c. é. 44.335.931 frt).

Az átlagos fogyasztási, illetőleg költekezési 
hányadból —  Magyarországnak 15.261.862 
lélekszámúhoz képest — fejenként esik: 1.
anyagban, és pedig: szivar 0.14 klgr, szivarka 
0.07 klg, pipadohány 0.96 klg, burnót 0.01 
klg. összesen 1. 1* klgm ; — 2 . pénzben: a 
szivaroknál 1 forint 15 kr.. a szivarkaknál 40 
kr, a pipadohánynál 1 frt 23 kr, a burnótnal 
egy krajezár; összesen 2 frt 79 k r ; (e. é. 
2 frt 53 kr.) —  s Horvátországban —  a 
2,201.927 lélekszámhoz képest —  fejenként 
esik: 1. anyagban és pedig szivar 0.06 klgrm, 
szivarka 0.01 klgrm, pipadohány 0.*5 klgrm, 
burnót 0.01 klgrm, összesen 0.92 klgrm ; —  
2. pénzben: a szivaroknál 45 kr, a szivarkák- 
nál 8 kr, a pipadohánynál 94 kr, a burnótnál 
1 kr. összesen 1 frt 48 kr. (e. c. 1 írt 42 kr.) 
tehát Magyarországon, a lélekszáni aranyában, 
minden ember átlag 1 frt 31 krral többet 
költött a dohányzásra, mint llorvatorszagban.

A  dohánykivitel volt; 1. az osztrák ke
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ságot elvez. Ezek tarthatnak raktáron 
akár közönséges trafikbeli akár pedig 
különlegességi szivar és czigaretta fajtá
kat. Absurd ezen eljárás már azér.t is, 
mivel a vendéglős a különlegességi szi
var és czigarettákat kénytelen drágábban 
eladni, mivel azokat nem kaphatja nagybani 
áron. Senkinek sem jutott meg eddig 
eszébe afölött gondolkozni. hogy a 
vendéglős és kávés az ügyet annyira sze
reti, hogy ablakába nem áltat ily feliratú 
táblát kitenni.

I t t  minden fa jtá jú

különlegességi szivarok és ezigaretták 

kaphat ók.

Azért cselekszik ezt csupán, hogy 
a közönség kényelmet szolgálják vele ? 
Vagy pedig azt akarják ezzel jelezni, hogy 
a közönség ama részé, mely specziálirást 
s z í ,  készletét inkább nála, mint a speczi- 
álitás árudába szerezze be? Ez utóbbi 
eset sokkal valószínűbb.

Különös! A specziálitás trafikok sza
porítását nem engedélyezik, az okokat 
már annak idején mi is helyeseltük. Miért 
adnak tehát a kávés uraknak ily enge
délyeket? Persze, a dolog igen ártatlan
nak tetszik első pillanatra. Az a pár 
szivar, a mit a kávés es vendéglős elad, 
az nem határoz. Pedig határoz! Mindenek
előtt az egesz elárusitás ez eljárás által 
corrumpálódik. A dohányárus nemsokára 
már azt sem fogja tudni, hogy mit sza
bad tennie es mit nem ? De be fogja egy
szersmind látni azt is, hogy rosszabb, 
sokkal rosszabb dolga van, mint a vendég
lős és kávés uraknak. Valamiféle syte- 
mát követnünk, kell ha már a logikára 
nem hederitünk.

Vagy kap minden doha yárus spe- 
czialitást árusító engedélyt s akkor azt

1894-ben 3.511.446 klgram m al —  14w/0-kal —  
kevesebb et v e tt  át. mint az e lőző  évben , az 
á tv e tt  an yag  beváltási pénzértéke vo lt 3.962.091 
frt 98 kr, (e . é. 4.670.915 f i t  4 6 ‘ /a kr..) va gy is  
708.823 frt 4 8 y a krral kevesebb, mint 1893-ban 
v o l t ; —  h ogy  m ily  n agy m érvben  apadt az 
osztrák jö v e d é k  részére va ló  te rm e lé s : az
leg inkább kitűnik a három utolsó é v  e red 
m ényéből, a m e ly  szerint az osztrák jö v ed ék  
részére bevá lta tott 1892-ben 271.618 mtrin. 
dohány, 5.053.273 frt értékben, —  1893-ban 
223.942 mtrm . 4.106.293 frt értékben , in ig  
1894-ben m ár csak 153.144 mtrm, 2.764.796 
frt értékben. —  2. külföldre eladatott 47.301 
k lgrm  dohány-lugv izk ivonat, (c. é, 48.223 klg.) 
és 300 db. belföld i szivar, 23.850 frt 09 kr. 
értékben , (e . é. 27.934 frt 37 k r ) ; —  3. k i
v ite l külföldre, kereskedők által 1.664.027 klg. 
(e . é. 106.962 klgrm ,) 266.244 frt értékben, 
(e . é. 539.990 frt). 4. a kincstár részéről kül
fö ld i k iv ite lre  e lad a to tt 3.516.804 klgrm , (e. é. 
2.377.207 k grm ,) 347.632 frt értékben, (e. é. 
413.241 frt,) va gy is  a k iv ite l 1894-ben m eny- 
n y is é g ile g  n agyob b , de m inőségileg —  ille tve  
pén zérték  szerin t kisebb vo lt, mint 1893-ban.

rendeletileg is közölni kell ; vagy pétiig 
ezen árukat csak egy helyen árusíthat
ják, mint az ma is megvan, s akkor az 
árusok nyakába sózni, oly hatalmas kon- 
kurenczi.it. mint a vendéglős és kávés 
urakat, egyszerűen lelketlenség. Ez ellen 
már régóta küzdünk, eredmény nélkül, 
de lássák be végre-valaha ra az ille
tékes körök ez eljárás absurdságát. I lisz 
oly állapotoknak nézzünk elibe, hogy ha 
a vevő nem lel kedvere váló szivart, 
igy kiált fel: > Persze, ha az ember jó 
szivart akar. akkor vagy a pálinkame- 
résbe. vagy a korcsmába kell mennie.*

Ujságelárusitás.
Az emberi természet már olyan, 

hogy inkább szeret hízelgést hallani, 
mint annak ellenkezőjét. Sajnos, hogy a 
dohányárusokról, kik egyszersmind lap- 
elárnsitók, nem nyilatkozhatunk a leg
jobban, miután hivat sukat nem teljesitik 
eléggé szakszerűen. (Tisztelet a kivétel
nek!) A legtöbben csak azért foglalkoz
nak ezzel, mivel nemi hasznot hajt. El
felejtik, hogy épen a lapkiadók azok. a 
kik 15— 20%-ot adván, segítségére van 
igen sok nélkülözéssé! küzdő dohány
árudának. Az ujságelárusitás meg az 
egyedüli mellékczikk, mely tiszta jöve
delmet ád a trafikosnak s igy meg
érdemelne, hogy azzal többet es szak
szerűbben foglalkozzanak.

így van ez? Szó sincs róla!
A mai lapelárusitás a lapkiadók 

hátrányára van. Igaz, hogy nehány tőzs
dében a lapokat az ablakokban látjuk 
minden rendszer nélkül. Az egyikből 5 
példány, a másikból semmi, v.igy a leg- 
obseurusabb lap a legfeltűnőbb helyen. 
A helyiségben magában pedig oly költői 
rendetlenségben fekszenek a lapok, hogv 
vevő rendesen azt hiszi, hogy az a szi
varok csomagolására szolgál. Nem ritkán

A  dohán y jöved ék  dohányanyag készlete 
vo lt 1894. év  e le jén  531.774 mtrm . s az év  
végén  m aradt 546.893 mtrm , (az osztrák jö 
ved ék  részére 25.787 m trm .) 25.244.179 frt 
értékben.

A  dohán yegyed áru ság  pénztári e red 
m énye vo lt  1894-ben: b evéte l 54.284.966 írt 
62 l/2 kr, kiadása 26.005.666 frt 91 kr, tehát a 
fe les leg  28.279,399 frt 71 Va kr, va gy is  52-1 %  ; 
—  tek in tetbe v é v e  az é v  fo lyam a  alatt beá llo tt 
értékszaporodást és apadást: az 1894. év i 
tiszta jö ved e lem  vo lt 28.665.906 frt 3 9 '/8 kr. 
vagy is  52*8% .

A  m. kir. dohán y jöved ék  vagyonának 
értéke vo lt  1894. év v é g é v e l:  1. épü letekben  
8.417.655 frt 41 kr. —  2. nyersdohányanyag 
fél és egész gyártm ányokban  25.244,180 frt 
10 kr, —  3. gazdászati szerekben  713,193 frt 
31 kr. —  4. gép ek  és leltári tárgyakban 
1.204.444 frt 10 kr, —  összesen 35.579.472 
frt 92 kr. (e. é. 35.436.540 frt 2 9 kr. )  a  va 
gyon i érték  gya ra p od o tt 1894-ben 142.932 frt 
62Y j krral.

Folyt. köv.

> M  D .  í/.u

ezen lapokon költi el a bájos dohány- 
árusnő vacsoráját, ozsonáját, vagy azzal 
tisztítja le a piszkosabb állványokat. Ha 
egy állandó vevőnek épen szüksége van 
egy lap mellékletére akkor azt minden 
teketória nélkül át is adják neki, nem 
gondolva meg, hogy ezáltal a lap tulaj
donosát megkárosítják. Nemely dohány
árus a lapot 1  krért el is kölcsönzi, 
mások megteszik ezt ingyen is. Mi pláne 
oly esetet is ismerünk, hogy egy doh.- 
árus egy heti lapot azért vett át ismét 
elártisitásra, mivel egyik kedves vevője 
az igen szereti olvasni.

Kimondhatjuk tehát, miszerint a 
dohányárusnak a lapokból van megle
hetős tiszta haszna s meg sem foglal
kozik ezzel úgy, a mint ezt ti lapok 
megkívánhatják. Néhol lelkiismeretlenseg 
az ok, másutt a nem törődömseg s 
mindkét esetben a lapkiadó issza meg 
ennek az árát A mi a vidéki lapeláru- 
sitást illeti, arra pedig egész külön 
fejezetet szentelünk majd lapunk egyik 
jövő számában.

Havannai hírek.
A múlt hó eh jen mintegy két hétig 

tartott óriási esőzes folytán borzasztó ár
víz öntötte el a Vuelto-Abajó es Partidos 
kerületeket, ahol tud.alevőleg a világ 
leghíresebb dohánya terem.

Ezen a vidéken ritkán szokot árvíz 
lenni, s igy a pusztítás es szerencsétlen- 
seg annál nagyobbmervü.

Az árvíz szétrombolt es megszakított 
mindennemű közlekedést, s e miatt meg 
most sem lehet biztosat tudni, az emberi 
életben és vagyonban okozott kiírok ren- 
geteg nagyságáról.

Vuelto-Abajoban valamennyi vasuti- 
hidat, s Santo Diego de los Bánosban 
az összes fürdőket elvitte az ár.

A világhírű dohányültetvények telje
sen tönkrementek. Egyetlen vetemény- 
ágy sem maradt, s igy könnyen elkép
zelhető, hogy a dohánymag is igen ritka, 
úgy hogy kábel sürgöny utján Porto- 
Ricoból kellett magot rendelni, hogy uj 
ültetvényeket lehessen beállítani.

Az 1896 iki Vueltos es Partioos 
dohányokra tehát a lehető legrosszabbak 
a kilátások, s Remediosból is majdnem 
semmi termés sem remélhető, minthogy 
eme tartományok különösen a belseje a 
forradalmárok kezei közt van, akik a do
hányültetést megtiltották.

Ehhez járul még, hogy az ottani 
hatóságok a dohánykivitelivám emelését 
tervezik, amely 1896. január 1-én lépne 
eletbe, de meg nem lehet tudni, hogy 
mily magas lesz a szándékolt vámemelés.

Más oldalról érkezett tudósítások 
azt jelentik, hogy a havannai dohánypiacz 
igen elénk volt s a megvett mennyisé
gek fölötte magas árakon keltek, mert az 
üzerek minden készletet összevásároltak.

A  forradalom a nyugati Kerületekben

zelöség részére 21 .482.471 '., klgrm, (e. é« 
24.993.917‘Zje klgrm,) tehát az osztrák jövedék
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annnyira ele retört, hogy a lakosság —  
t. i. akik el nem menekültek vagy a 
forradalmárokhoz, vagy a kormánycsapa
tokhoz kénytelen hozzá szegődni. A be
vándorlás fölötte nagy volt a Vuelta 
kerületbe, s minthogy ezek többnyire 
dohánytermelő parasztok, énnél lógva 
nagy volt a remény, hogy a Vuelta ke
rület dohánytermése felül fogja múlni a 
Remediosit, a remitő árvíz azonban 
minden reményt semmive tett.

A 95-iki dohánytermesből ugylátszik, 
kevés használható anyag várható, mert 
ezen dohányokból igen sok a vastag 
levelű, állót és aroma nélküli. A kevesbbe 
kiválogatott finom Vueltas. Partidos es 
Remedios dohányokért igen magas árakat 
kérnek, s az a nézet, hogy az árak még 
emelkedni fognak. A regi dohányokból 
már igen kevés kapható első kézből.

A szivargyárak már nincsenek annyira 
foglalkoztatva, mert a finom világos 
boríték anyag hiányzik, minthogy a 
95-diki még nem eléggé érett, ami pe
dig a 94-iki termésből még megvan : az 
mind sötét dohány, s a gyárosok már is 
temérdek pénzt veszítenek, hogy oly 
sok sötét szivarjok van raktáron.

{*S—e T—g»)

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja leven a dohánynagy- 

es kisárusok erdekeit minden irányban 
szolgálni; időnket teljesen a dohányéi- 
árusítók érdekeinek szentelni; s erkesz- 
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden /. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárusi- 
tási szakmába vágó szóbeli vagy levélheti 
megkeresését készséggel elintézzük es kimé- 
ritö szaktanácsokkal pontosan szolgálunk.

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

Szerkesztőségünknek sikerült állandó 
munkatársul oly jog i tanácsadót meg
nyerni, ki esetleges serclinek törvényes 
utoni orvoslását, szakmábavágó bead
ványok szerkesztését, stb. t. előfizetőink 
részere készséggel fogja elvegezni.

Vegyesek.
Betörés egy nagytrafikba. A  főváros leg

élénkebb helyen, a kerepesi-ut 1. szám alatt 
a nemzeti színház kórházában levő Sopronyi-fele 
nagytrafikba az éjjel ismeretlen tettesek betör
tek. A  betörők a Szikszay-féle étterembe vezető 
udvari folyosóról törtek be. úgy, hogy ott a 
befalazott raktárajtót kifeszitették, a falat kiszed
ték s az igy készített nyíláson bementek a rak
tárba. A  raktár és az utcaai üzlet között van 
egy üvegfallal clkcritett hely, a hol a Wcrt- 
heim-kassza áll. A  betörők az üvegtáblákat 
benyomták és igy hozzáfértek a kasszához. 
Megpróbáltak a pénztár feltöréséi, de ez nem 
sikerült nekik. Krre az üzletben levő váltópénz
tárt törtek fel és az abban levő hetven frtnyi 
készpénzt magukkal vitték. Hogy szivarokat 
loptak-e, azt még eddig nem lehetett megál

lapítani. A  betörést hajnali fél három és öt óra 
között követhették el, a mint azt a vizsgalat 
megállapította. A  betörőknek kevés idejük volt 
csak és rendkívül gyorsan dolgozhattak, bizo
nyítja az a két angol feszítő aczél, melyet siet
ségükben ott hagytak. A rendőrség nyomozza 
a betörőket.

Az uj italméresi engedélyek. A  jövő év 
nevezetes fordulópontot jelez az ital- és ital- 
mérési adók kezelésében. Klsó napjával meg
szűnik t. i. a szeszre nézve is a kizárólagos 
ital mérési jog s újabb három évi cziklus veszi 
kezdetét, melyre az uj bérlők italmérési enge
d é lly e l látandók el. Az uj cziklusra való adó- 
biztosilás immár befejezéséhez közeledvén, elér
kezett annak ideje, hogy az ital mérési engedélyek 
kiadása körül való eljárásra is a változó viszo
nyokhoz képest szabályozza a pénzügyminiszter. 
Kbben ;i tárgyban legközelebb kibocsátott uta
sítása szerint oly helyeken, a hol ez idő szerint 
is a szeszitalmérési adóbeszedési jog van biz
tosítva, a most érvényben levő ital mérési enge
délyek továbbra is érvényben hagyandók, azok
nak a kimérési engedélyeknek kivételével, me
lyek ha az uj szerződés értelmében nem ismét 
ugyanaz az egyén lett bérlő, az idei év végén 
ónként megszűnnek. Az uj bérlőket megillető 
italmérési engedélyek, ha törvényes akadály 
nem forog lenn, föltétlenül kiadandók és pedig 
nemcsak saját személyükre, henem az általuk 
megnevezendő, szabályszerű kellékekkel biró 
üzletvezetők szamara is. Ott, hol ez idő szerint 
a kizárólagos szeszitalmérési jog van bérbe 
adva, a bor és sör kimérésére kiadott italmé
rési engedélyek, ha a tulajdonosuk az év vé
géig kívánja, minden további tárgyalás nélkül 
kiegészitendők szeszitalmérési jogosultsággal is, 
mivel az illetők a törvény alapján már ez idén 
is mérhettek ily italokat. A  kik kimérési enge
délyeiket ily kiegészítés végett deczember 31-éig 
a pénzügyőri szakasznál, vagy postán benyújt 
tolták, a pénzügyőri szakasz igazolványa, ille
tőleg a posta íliladó-vevény alapján az összes 

/ szeszes italokat kimérhetik, a mig kiegészített 
engedélyük, vagy a kiegészítés megtagadása 
meg nem érkezik. Oly helyeken, hol az ital

sorban a bérlettől elesett régi bérlők s a kizá
rólagos szeszitalmérési jogosultság bérlőinek 
engedélye alapján, tehát pénzügyi hatósági 
engedély nélkül addig is pálinkaméréssel fog
lalkozott egyének kérései veendők figyelembe.

T. vidéki olvasóinkhoz.
Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva

sóinkat. hogy minden olyan dologról, 
melyről feltételezik, hogy olvasóinkat ér
dekelhetik, lapunkat értesíteni szívesked
nének. Gyártás, eladás, uj szivarnemek 
felett a fogyasztó közönség véleménye : 
uj eladási engedély kapás, szóval min
den ezen szakmába vágó tudósításért 
hálás lesz szerkesztősegünk.

A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.

. 4 szerkesztőség.

Scuc-lszcrke^tő : HELTAI SÁNDOR.

IST Y  I  I .  T  T  K  R .

Kerestetnek
a » HEITERE B LÁ TTÉ R , részére Eger, 
Gyöngyös, Sepsi-Szt.-György, Eszék, 
Bilimé, Brassó, Kolozsvár, Maros-Vásár

hely városokban elárusítók.

2M T~ Magas provízió!
Coulans feltételek és nagy kereslet!

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

mérések megállapított száma nincs betöltve, 
vagy valamely engedély megszűnése folytán 
üresedés állt be. uj engedélyek kiadásánál első

A beregszászi m. kir- Pénzügyigazgatóságtól.
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VI. 1305. Árlejtési hirdetmény.

A beregszászi m. kir. pénzügyigazgatóság részéről közhírré tetetik, hogy az 
Alsó-Vereczkei dohany-nagyárudának betöltése czóljabol a nevezett igazgatóságnál (I. em. 
34-ik ajtó) 1895. évi november hó 26-án reggel 10 órakor Írásbeli ajánlatok által 
versenytárgyalás fog tartatni.

Kzen nagyárudához 53 dohánykisárus van dohány beszerzése végett utalva.
A  nagyáruda dohánykészletét a kassai m. kir. dohánygyár mint árudaraktárnál 

szerzendi be és 4%-tóli tözsdedijt élvezett.
Kzen nagy áruda val össze van kötve a bélyeg és váltóürlapok árulása is és ebbeli 

készletét a munkácsi kir. adóhivatalnál szerzendi be.
A  nagyáruda kezelése arra alkalmasnak talált s legcsekélyebb tözsdedijt igénylő 

pályázónak fog adományoztatni s csakis ezen tözsdij képezheti az ajánlatok tárgyát.
A  nagyáruda évi forgalma átlagosan véve dohány és szivarban 16073 írtra 

tehető nyers értékben.
A  magas kincstár ezen évi forgalmi eredmény állandóságára vagy a kis tőzsdék 

számára nézve kezességet nem vállal s a tözsdedij utólagos felemelését nerr engedélyezendi 
és bárminemű kárpótlási igényt tekintetbe nem vcend, ellenben vállalkozó köteles 14 
napi szükségletét, mely 600 frtnyi becsértéket képviseli, mindig készen tartani.

A  pályázók ajánlataiknak biztosítására 60 frt összeget kötelesek a munkácsi 
vagy bármely más kerületbeli adóhivatalnál bánatpénzül letenni és erről szóló nyugtát 
50 kros bélyeggel ellátandó lepecsételt írásbeli ajánlatokhoz csatolni.

Az ajánlatok 1895. évi novemb. hó 27-én d. e. 10 óráig a beregszászi m. kir. 
pénzügyigazgatóság főnökénél benyújtandók.

Beregszász, 1895. november 3.
M. kir. pénzügyigazgatóság.
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