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Dohányárusok egyesületének 
czéljairól.

Látván azon nagy érdeklődést, mely- 
lyel számtalan vidéki nagyárus ezen 
eszmét felkarolta, mi is idején találjuk, 
miszerint, hogy ezen eszmevei bővebben 
foglalkozzunk, mivel emez eszme mindenki
nél méltánylásra talál, a ki a dohány
árusok ügyével foglalkozni hivatva van. 
Mi azonban úgy látjuk, hogy egy ily 
egyesület czéljairól nincs mindenki helye
sen értesülve, miután számtalan levelet 
intéztek hozzánk e tárgyra vonatkozólag, 
melyek a legkeptelenebb nézetekkel van
nak teli

A ki azt hiszi, miszerint egy ily 
egyesület csak semmitmondó napi kér
désekkel foglalkoznék, az nagyban csa
lódnék. Az eszme már eddig is csak 
azért nem talált eleg méltánylásra, mi
után a komolyabb elemek is ezen eszmét 
nem vetlek eléggé komolyan.

Ezen egyesület czelja első sorban 
társadalmi tekintetekben is emelné a 
dohányárusok niveauját. Mai napig t. i. 
dohányáru szakma, mini minden egyeb 
kereskedelmi ágnál megvan, nem létezik. 
Nem tudjuk, vájjon a fűszer es játékszer 
kereskedő is ide tartozik, ha a m. kir. 
államkincstár áruit árusítja; sói több 
vidéki nagyárus ez üzletet csak mellek- 
üzletnek tekinti. Ez nagy nyomás az egész 
szakmára néz ve es visszahat gyakran 
azokra is, a kik minden erejükkel üzletük 
fellendülésén vannak. A vasárnapi munka
szünetet is csak azon árusok kívánják, 
kik a dohányelárusitást. csak mini mel- 
lekczikket űzik.

így tehál felmerül a kérdés, vájjon 
ki alkalmas az említett egyesületi tag
ságra ? Ezen kertlesre elég világosan es 
röviden felelhetnének, de mégis a leg
nagyobb elővigyázattal vagyunk kényte
lenek ezt megcselekedni. A vidéki nagy
árusok közül igen kévés van azon hely
zetben, hogy tisztán csak azzal foglal
kozzék, miután üzletéből annyi haszna 
nincs, hogy abból megélhetne. így tehát 
kénytelen mással is foglalkozni. Most 
már az a kérdés, vájjon mivel is foglal
kozik igazán komolyan? Ezen egyesület 
tagja, véleményünk szerint, csak az lesz, 
a kit ezen szakma minden fázisa érdekel.

Ugyanígy van ez a kisárusoknál is. Csak 
az lesz az egyesület tagja, a ki, mint 
mint igazi üzletember, törődik is üzleté
vel. Az a regi nézet, liogy burnótot, 
szivart, a legkisebb gyerek is tuti eladni, 
elavult es rosznak bizonyult. Hisz, aki 
ma legalább is kereskedelmi routine 
nélkül kezdene ily üzletet, az csúfosan 
tönkre is menne.

Az egyesület czelja lenne tehát, a 
nagy- es kisárusok azon elemeit, kik 
üzletükkel komolyan foglalkoznak, egy
szerre egés/.szé olvasztani össze. Egy ily 
egyesület aztán áldásosán működhetik, 
miután az egyesek össztörekvése lehe
tővé teszi a legnagyobb dolgok kivitelét. 
Ha ma a m. k. p. ü. minisztérium vala
mely rendeletet hoz, ki áll jót azért, 
hogy az az összes dohányárusok jólétere 
van ? nem könnyen iehetseges, hogy 
valamely intézkedés az egyiknek árt. a 
másiknak használ ? Legékesebb bizonyí
ték erre vonatkozólag a vas irnapi munka
szünet s hozhatnánk föl még sok. igen 
sok ily példát.

Az egyesület foglalkoznék tehát 
minden ilyes intézkedéssel, mely felkaro
landó vagy ha ártalmas hatása, hát 
eltörlendó.

Ha azonban már jóelőre egyrésze 
a dohányárusoknak azt hiszi, hogy ez 
alapítandó egyesület kicsinyes kérdések 
megoldásával foglalkozik, akkor jobb 
lesz, ha azok az egyesülettől távol tart
ják magukat. Ha pl. valaki nem kap 
világos szivart, vagy pedig a szállított 
áru útközben az esőtől megázott, ez reá 
nézve igen sajnálatos körülmény, de a 
többségét nem igen érdekli.

Egy egyesületnek csakis akkor van 
czelja. ha az összeseket érdeklő dolgok
kal foglalkozik.

Másodsorban következnek csak azon 
dolgok, melyeket azért kell kivívni, hogy 
árusok könnyebben boldoguljanak. Nem 
ritkán t. i. halljuk említeni azon eszmét, 
miszerint t. i. az egyesülettel egy bank 
is legyen egybekötve, mely a szegényebb 
osztálynak olcsó kölcsönöket adna s igy 
segítségére lenne. Istenem ! milyen szép 
is lenne ez! valóban gyönyörű lenne ! 
Sok nyomort enyhítene ez bizonyára, de, 
bocsánat a gondolatért is, véleményünk

szerint csakis olyanok fognak ebben 
resztvenni, kik kölcsönt vesznek föl, de 
hát hol vannak azok, a kik a pénzt 
adják ?

Ezért hagyjuk ez eszmét akkora, 
iuikor már egy erős egyesületünk van, 
akkor meglátjuk majd, vájjon gondol- 
hatunk-e egyáltalán erre.

Ezzel részletesen foglalkoztunk volna 
e tárgygyal s nem kétkedünk benne, 
hogy ez eszme visszhangra fog találni 
minden valódi dohányárusnál. Hogy 
pedig czelunkat kivisszük, abban erősen 
hisszünk. már csak azért is, hogy. mivel 
egy ily egyesületre égető szükség van. 
így bizalommal várjuk azon időpontot, 
midőn a nagvárusok megtartják össze
jövetelüket. a mit már igen sokan oly 
régóta sürgetnek. Ezen összejövetelen 
majd elválik, vájjon már itt van-e az 
ideje az egyesület alapításának, vagy 
meg mindig c/el nélkül várakozzunk?

Piszkos konkurrenczia.
Isin telve azon helyzetbe vagyunk, 

hogy a dohányárusokat figyelmeztessük 
egy oly dologra, mely annyira természe
tes, hogy első pillanatra azt hiszszük, 
miszerint nem is érdemes róla beszelni. 
Úgy hiszszük t. i., hogy a dohány és 
szivar, valamint a belyegáruk eladása 
konkurrencziát nem tlir. Továbbá úgy 
hiszszük. a dohányárus első tudnivalója, 
hogy áruit olcsóbban vagy drágábban 
nem árusíthatja. Nem csak el van tiltva 
ezen eljárás, de sót minden egyes eset
ned az elárusítói engedély megszüntetését 
vonja maga után, ha ily piszkos konkur- 
rencziával foglalkozik. Több eset jutott 
fülünkhöz, a mikor is a dohányárus a 
bevásárló szolgának, praktikansnak, pin- 
ezérnek vagy cselédnek a törvény kiját
szásával a hó leteltekor ajándékot vagy 
a bevásárolt áruból bizonyos províziót 
ád. Ezeu eljárást oly skandalózusnak és 
piszkosnak találjuk, hogy jellemzésére 
nem találunk szót. Az elárusító ilyenkor 
feledi, hogy ezáltal az árú értekéből vészit 
és a vevőt is corrumpálják ezáltal. Ha 
már annyira vagyunk, hogy valamely áru
val szaladgálni kell fűhöz-fához, akkor 
legalább a m. kir. kincstár áruit hagyjuk
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ki e piszkos játékból, mivel ezt ezen el
járás csak lealacsonyiija.

Eljött az idő ime, hogy belássák a 
dohányárusok, miszerint oly árujok van 
eladásra, mely nem tűri. hogy lealacso
nyítsák. Már 30 ev előtt is büszke volt 
mindenki, ha a kincstár áruit árusíthatta, 
de eszébe sem julott volna, hogy vevői
nek borravalót adjon üzlete előmozdítása 
miatt. ^Nevetséges, ha arra gondolunk, 
mily kevés üzletismeret kell ahhoz, hogy 
ily módon nagyobbitsuk a forgalmat.

Vájjon nem tudják-e ezen emberek, 
hogy a bérösszeg is a forgalomtól függ ? 
Hol van hát a tiszta haszon ? A vevőnek

Egy konkurrenczia ajánlatos e térén, 
t. i. az előzékeny kiszolgálás által kell a 
vevőt magunkhoz szoktatni. Valamint ha 
módjában áll az árusnak, tartson nagy 
készletét raktáron, hogy pl. mindig száraz 
szivarja legyen. Ez oly konkurrenczia, 
melyet mindenki jónak talál. De az előbb 
emlilett konkurrencziát minden erőnkből 
el kell nyomnunk a tisztesseges árusok 
erdekeben is s ha kell majd nevekkel is 
szolgálunk.

Most azonban ettől óvunk mindenkit, 
miután ez nagyon piszkos, aljas eljárás. 
Ezt most annál időszerűbbnek tartjuk 
megemlíteni, miután néhány hét múlva a 
vendéglősök es kávésok készletüket nem 
vásárolhatják többé a nagyárusnál. Már 
előre látjuk, hogy egynehányan hogyan 
vadásznak majd igeretekkel s ajándékok
kal ezen kedvelt vevőkre. így tehát ideje 
volt, hogy most e tárgyban is szót emel
tünk. Ezen eseteket, ha fülünkhöz jutnak, 
a megérdemelt módon fogjuk tudni meg
torolni. A szolidan gondolkodó árusok 
igazat fognak adni nekünk, ha megszaba
dítjuk őket ezen kalamitástól. Hogy a 
minisztérium loyalis módon megvonta a 
vendéglősök engedélyei, ez azért volt, 
hogy az összesség nyerjen vele, nem 
pedig, hogy egyeseknek jusson a koncz, 
másoknak pedig semmi. Reméljük, hogy 
megértettek bennünket mindazok, — —  
akikre ez vonatkozik.

Havana és a cubai forradalom.
Az európai dohányipar és Havanna 

—  „az Antillák gyöngye" között oly szo
ros kereskedelmi viszony áll fenn, hogy 
bizonyára az egész dohányzó világot élén
ken érdekli minden, ami ott történik.

Lapunkban is többször volt már em
lítés arról, hogy Guba szigetén ez idd 
szerint —  s már jó régóta —  pusztító 
forradalom dúl. habár az utóbbi napok
ban már jobb hirek érkeztek onnan, 
érdekes és időszerűnek véljük tehát ezúttal 
az ottani viszonyoknak bővebb ismer
tetését.

A felkelőknek kétségtelenül Havana 
fővárosának elfoglalása voll a kitűzött 
czéljuk, melynek elérhetésére nézve nem 
csekély reménységgel kecsegtethették ma
gukat.

Martinez Canipos marsall, kit a spa
nyol kormány a forradalom leverésére 
kiküldőit, az! hitte, hogy Matanzas tarto

mányban a felkelők zömét győzte le, holott 
ott csak kis részük volt, s mialatt ezt a 
marsall főercjével üldözlette, addig a fel
kelők zöme Havaimba tört be, azon vilá
gos szándékkal, hogy ott mindent lehe
tőleg elpusztítva, valami űlon-módon a 
spanyolok fővárosát kézrekeritsék és a 
legérzékenyebben ártalmára legyenek.

Az első, a mii a felkelők Havana 
tartományában tettek természetesen az 
volt, hogy a vasutakat elpusztítottak, mi 
által fölélte megnehezítették a marsallnak, 
hogy a főváros védelmére a szükséges 
haderőt összevonhassa, üzen kívül a mur- 
sclmllnak a lovassága is igen hiányos volt, 
mig a felkelők legnagyobbrészben lovasok 
voltak, serinek folytán a legnagyobb gyor
sasággal végezhették mozdulataikat. S 
minthogy a felkelők egyidejűleg l’inar dél 
Ifin nyugati tartományba is behatoltak és 
ott a vasúinkat hasonlóképpen feldúllak: 
igy aztán Havánál, csaknem mindenoldal
ról elzárták a spanyolok segítsége elől.

IJavaua, illetve tulajdonképpen San 
Grisl.obnl de la Hubáim, a sziget fővárosa 
az északnyugati partnak egy kis öble 
mellett, amely egyszersmind pompás és 
biztos kikötői is képez, hasonlithallau szép 
fekvésű helyen terül el, s az 1887-diki 
népszámlálás szerint 200.448 lakosa van. 
A város feloszlik egy régi belvárosra, szűk 
és piszkos utrzákkal, s a külső negyedre, 
melynek széles ulrzái és szép sétaterei 
vaunak.

A város a sziget főparancsnoksága 
és kormányzóságának a lengerészeli pa
rancsnokságnak, egy püspökségnek s a 
lő- és a kereskedelmi törvényszéknek a 
székhelye.

Nevezetesebb épületei: a jezsuiták
által 1721-ben emelt székesegyház, ahol 
Golumsbus Hamvai nyugszanak, melyeket.
1 TlMÍ-ban hozlak ide San llomingoból, 
—  továbbá több más templomok, —  a 
kormányzó és a püspök palotái, s a börze 
és a vámhivatal. Legszebb tere a l’laz.a 
de Almás, VII. Ferdinándnuk márvány
szobrával. Közművelődési intezeleil illetőleg 
van a városnak egy —  a dominikánusok 
által alapitól! és vezeteti — egyeteme, 
technikai es gazdasági szakiskolái, művé
szeti akadémiája, négy színháza, melyek 
közül a világon a legnagyobbak egyike : 
a Teáim Tacon. és egy czirknsu bika
viadalokra. — említésre méltók még az 
örüllek háza és bét nyilvános kórháza.

Havana az i'ij világ legélénkebb keres
kedelmi helyeinek egyike, s Nyugat-lndia 
legjeleiilekeiivebb kikötője. Legnevezetesebb 
kiviteli czikkei : a ezukor, dohány és szi
var. 1888-ban majd másfél millió ipúnla! 
ezukort, 284 .593hektoliter melasst, 1 82.<>3f> 
bál leveles dohányt, 219 millió láda szi
vart és 2Ö millió csomag czigareltál ex
portált.

Kőipara: a havanna-szivarok készi- 
lése. Száznál több nagy gyára vau. ame- 
lyek csak ezzel foglalkoznak. E mellett 
van lmjóepilese, csokoládé és szeszgyár- 
lasa is. Bank és börze élete igen kifejlő
dőit. ISKX-ban 21 7*.* hajó fordult meg a 
lmvaiiai kikötőben. Hendes gőzhajó össze- : 
köttetési tart fenn egy spanyol, egy fran- 
czia és egy német (Ham hu rg-A meri kai 
esoniagszállitó-társaság) és több amerikai 
társasággal. Mbjd minden kereskedelemmel 
foglalkozó nemzetnek van llavanábaii kon- | 
zulátusa.

S ez a nagy, gazdag, szorgalmas I 
város, magában véve nincs megerősítve, j

Az öbölbe való szűk bemenetelt nyugat
ról a Gastillo dél Morrn világitó tornyok 
és a Citadella la Gabaua bei Gasa-Blanca 
védik. A szárazföld felöl fekszenek: Kőris 
Alares, Vicloria, I’rincipe, San Curlos és 
néhány ágyulelep, amelyek erődítési lán
czol atol képeznének, de ez bizony nagyon 
gyönge.

Az utóbbi sürgönyökben gyakran volt 
szó Morro városról, amelyet a felkelők 
elfoglaltak. Ezen hely, Gastillo dél Morro 
alatt fekszik, —  a felkelők tehát már az 
erődítési vonalon belül aaiinak. Gastillos 
sem lehel, valami félelmetes erősség, ha 
a felkelők már Forts Victoriát is elfog
lalták. s Havana környékén is már több 
községnek urai.

A Havaimban uralkodó hangulatról, 
a new-yorki „Tribüné* ottani levelezője 
a következőkel sürgönyzi:

„Igen valószínűtlen, hogy a dolgok 
a jelenlegi állapotban még hosszan ma
radjanak. A marsainak még harczképes 
csapatai igen távol vannak, s eddigi győ
zelmük is a valóságban a felkelők ered
ménye voll. A spanyolok hada nagyob
bá™ egy puszla kikötőben levő sihedereg 
beteg, fegyelmezetlen tömegévé váll, amely
nek büszke, erős, az elnyomatás és üldöz
tetés folytán a végletekig elkeserodétl fér
fiak ellen kell harczolnia. A liarcz kime
netele tehát nem lehel, bizonytalan.

A spanyolok uralma letűnt. Ez a le
vegőben van. Havaim, mely látszólag bé
késmi szunnyad Morro ágyui alatt, tudja 
ezl. A gazdag és elpulnill kereskedő : érzi, —  
a tömeg, mely tunyán halad végig az 
utakon s beszélni is alig, mosolyogni pe
dig sohasem mer: reméli, a szegények
pedig imádkoznak érte. Azl lehet kér
dezni: vájjon van-e a spanyoloknak még 
csak egyetlen barátja isiit? Ez a gazdag 
és szép város, a eulmiak büszkesége, el
lenben a spanyoloknak egyetlen támasz
téka, a Morro-Gastell nagy ágyúi kegyel
mének van kiszolgáltatva. Ezen ágyuk 
nem a tenger felé, annak védelmére irá- 
nyilvák, hanem sülét torkaikkal egyenesen 
a várost lényegeiik végpusztulással. A 
syanyolok pártfelei nyíltan beszélik, hogy 
—  lm a spanyolok megveretnek és a fel
kelők a várost megtámadják, akkor —  a 
város bombáztnlni fog. hogy egyetlen háza 
sem marad épen. —  Ez lenne a már is 
hosszantartó tragédiának méltó utolsó 
felvonása . . . .

Vegyesek.
Azon t. előfizetőinket, kiknek olfí- 

fizelése e számmal lejár, kérjük, hogy a 
mellékeli posla-nl ahány lél használásával 
küldjék he mihamaráhh előfizetési osz- 
szegeiket, valamin! kérjük azon előfizetési 
összegek beküldéséi, is, kik még hátralék
ban vannak. A kiadóhivatal.

A hivatalos lap mai száma a következő 
kinevezéseket közli: Magyar pénzügyminiszterem 
előterjesztésére Szatmáry Béla miniszteri ta
nácsosi czimmcl és jelleggel felruházott osztály- 
tanácsost valóságos miniszteri tanácsossá, 
egyelőre szamfelctti minőségben kinevezem.

Kelt Cap-Martinban, 18M>. évi márczius 
hó 8-án.

Eerencz József s. k.
Lukács László s. k.

Magyar pénzügyminiszterem előterjesz
tésére Kuglcr Miklós osztály tanácsosi czimmel 
és jelleggel felruházott miniszteri titkárt és
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Schreiber Viktor osztály tanácsosi czimmel és 
jelleggel felruházott miniszteri titkárt és pénz 
ügyőrségi központi főfelügyelőt valóságos osztály- 
tanácsosokká. továbbá Benkő Sándor tisztelet
beli miniszteri titkárt és Szubotics János 
miniszteri titkári czimmel és jelleggel felruházott 
pénzügyi titkárt valóságos miniszteri titkai okká, 
végre Wolfrumb Károly pénzügyőrségi központi 
főfelügyelői czimmel és jelleggel felruházott 
pénzügyi titkárt és pénzügyőrségi központi 
felügyelőt miniszteri titkárra és pénzügyőrségi 
központi főfelügyelővé kinevezem.

Kelt Cap-Martinban, 1896. évi márczius 
hó 8-án.

Ferenc/ Józscí s. k.
Lukacs László s. k.

Okmány és levélbélyegek. Szükségesnek 
tartjuk, miszerint figyelmeztessük a főváros kis- 
árusait, hogy a kiállítás alatt nagyobb készlet 
bélyegeket tartsanak, miután, különösen levél- 
bélyegekben. igen nagy forgalom várható. Jó 
lenne, ha a frequentáltabb utczákban minden 
dohányáru; tartana levélbélyegeket. Külföldön 
a szállodákban, meg a vendéglőkben is kap az 
az idegen bélyeget, csak nálunk meg Ausztriá
ban kapni a bélyeget oly nehezen. Ne feledjük, 
hogy a hol bélyeget vásárolnak, ott vásárolják 
gyakran a szivart is.

Az uj szivarok. Különböző kérdezüsködé- 
sekre ime felelhetjük, hogy az uj 6 kros szivarok 
április hó végén kerülnek forgalomba s ezen 
szivarokat az ország összes doh. árudáiban 
fogják árusítani. A 10 kros az speczialitás 
szivar s igy csak a különlegességi trafikokban 
lesz kapható. IC szivarokat Ausztriában is ké
szítik s ott is ugyanakkor adatnak át a forgalom
nak daczára, hogy előbb akarták ott forgalomba 
bocsátani, de a m. kir. pénzügyminiszter elő
terjesztésére, ott is csak akkor lesz kapható, a 
mikor nálunk. A kész uj szivarfaj készíttetésének 
eszméje a m. kir. pénzügyminisztériumtól ered.

A kiállítási dohányárudát, mint értesülünk, 
a Mayer és Véri ezég kapta meg.

A magyar zónatarifa reformja. Ilyen czim 
alatt a német vasúti igazgatóságok szakközlönye, 
amely már 1802-ben érvelt a zónatarifa re
formja mellett, újból nevezetes cziket közöl. A 
czikknek szerzője helyteleníti azt a felfogást, 
hogy a zóna rendszer alkalmazása képtelenség 
volna. Bizonyítja, hogy a Baros által kezde
ményezett zónarendszer épp olyan alkalmas, 
mint bármely más* tarifarendszer és hogy csak 
a független szakférfiúk áltál mar évek óta 
sürgetett reformokra van szükség, hogy a magyar 
zónarendszer még tovább is érvényben tarhassák. 
Kzek után a márczius 1 -jón életbe lépett reform 
horderejét ecseteli. Tárgyalja az első osztályú 
menetárak felemelését és a szomszéd forgalom
ban történő változásokat, amelyek financziális 
szempontból nélkülözhetetlenek. Kzeket az 
intézkedéseket minden ellenzés daczára fenn kell 
tartani. Sürgeti továbbá, hogy a gyorsvonati 
pótlékot, amelyet tiz százalékról márczius 1-én 
harminezhárom százalékra emejtek, öt ven száza
lékra emeljék, és hogy a tizennegyedik zóna 
reformját a millenniumi kiállítás után okvetlenül 
vigyék keresztül. A reformált magyar zonadij- 
szabás a tizennégyedik zóna kivételével most 
már alkalmazkodik a más európai államokban 
érvényes tarifarendszerhez. 1 óz a tizennegyedik 
zóna utolsó maradéka annak az exotikus rend
szernek, amely 225 kilométertől 100 kilométerig 
érő távolságával veszedelmes ugrás volt a 
bizonytalanba, és amely a hazárd differenciális 
tarifának minden kellékével bir. Lnnék az 
anonmáliának a megszüntetése czeljábó! azt 
lavasolja, hogy a tizennegyedik annyi zónával 
kell megtoldani, amennyi a Budapestről való 
jegnagyobb távolságnak megfelel.

Kereskedők és iparosok a kiállításon. Az
Országos Kereskedelmi Iparcsarnok közös talál
kozóhelyet akart biztosítani az ezredéves kiállítás 
kereskedő és iparos vendégeinek. Ezért legutóbb 
elhatározta, hogy a kiállítás ideje alatt összes 
helyiségeit a vidéki és külföldi kereskedőknek 
és iparosoknak látogatás és találkozás czéljából 
díjtalanul átengedi. A Kereskedelmi és Ipar
csarnok erről a határozatáról a kiállítás igazgató
ságát már értesítette. A csarnok helyisége 
Arany Janos-utcza 20. szám alatt van.

A kiállítási bérletjegyek. A kiállítási jegy
iroda a héten már megkezdte az állandó belépő 
jegyek kiállítását. Aki már most rendel jegyet, 
s beküldi az arczképét, azonnal meg is kapja 
a bérletjegyet. A jegy iroda (Gizella-tér I Iaas- 
palota), figyelmezteti a nagy közönséget, hogy 
mindenki lehetőleg már most iparkodjék a 
jegyeket kivenni, mert később a mikor a töme
ges jelentkezések megkezdődnek,' nehezebben 
és csak napok alatt fog jegyekhez jutni. 
Ugyanez áll a hivatalok, hatóságok, egyesületek 
jegyeire nézve is. Ezeknél ajánlatos, hogy 
gyüjtőiveiket, ha még nem is teljes a névsor 
már most küldjék be az arczképekkel együtt, 
nehogy utóbb fennakadás legyen a jegykiáliitás 
körül.

Köolajmonopol Montenegróban. A monte
negrói kormánynak szándékában áll a kőolaj- 
kereskedést egyedáruság tárgyává tenni és az 
erre vonatkozó rendelet legközelebb ki fog 
adatni. Ezen egyedáruság következtében a kő
olaj vásárlásának és eladásának joga kizárólag 
a kormányt fogja megilletni. Az eladási ár 
egyelőre ládánkint, melyben két 17 — 17 kilögr. 
tartalmazó edény foglaltatik, 4 forint 50 krban 
lenne megállapítva. A kormány nagyobb meny- 
nyiségü (18.000 láda) kőolajt Balomban már 
vásároll. miután azonban a pénzügyminiszter 
hosszabb időre szóié) szállítási szerződést, még 
nem kötőit, különösen a rövidebb tengeri útra 
való tekintet lel, esetleg hazai kőolajfinomitó- 
gyáraink is kísérletet lehelnének arra nézve, 
hogy a montenegrói kőolaj-egyedárusági igazgatás 
részére szállítást vállaljanak.

A kisipari hitel szervezése. A Magyar 
Közgazdasági Társaság ma délután tartott 
ülésén, amelyen Gaal Jenő elnökölt, dr. Horváth 
János, az Iparügyek szerkesztője, a kisipari hitel 
országos szervezéséről tartott kilói vasast. Az 
előadó* a kereskedelemügyi miniszternek ama 
képviselőházi kijelentéséből indult ki, hogy az. 
államnak még áldozatok árán is okvetlenül 
támogatnia kell a kisipari szövetkezetek léte
sítését. Ez alapon statisztikai adatokkal bizo
nyította, hogy a németországi szövetkezeteknél 
az évi forgalomnak egy harmadrészét teszi 
saját vagyonunk, kétharmadrésze pedig az évi 
forgatott pénznek idegen töke. Nálunk 1898-ik 
évbne a pestmegyei es a községi hitelszövet
kezeteknél az idegen töke a sajat tőkéjük 
háromszoros összegnél is nagyobb volt. Kívá
natos tehát, hogy ezek szerint a kisipari 
szövetkezetek forgo tőkéjének legalább egy- 
harmad részét az allam szolgáltassa. A másik 
kétharmadot idővel az iparosok üzletrészeikkel 
és betéteikkel, valamint idegen pénzintézetektől 
nyerendő kölcsönökkel fogják megszerezni. A 
kisipari hitel orgánumai egy külön felállítandó 
központi ipari szövetkezet és az ipartestületek 
kebelében létesítendő hitelszövetkezetek lenné
nek és ezeket oly módon kellene szervezni, 
miként a hazai szövetkezetek központi hitel
intézete és ezzel kapcsolatban a központi 
községi hitelszövetkezetek vannak szervezve.

A kisipari hitelszövetkezeteket azért kell 
az ipartestületekkel kapcsolatban felállítani és 
azokba csak testületi tagokat felvenni, mert az 
ipartörvény ekként az ily szövetkezeteknek adó
kedvezményt biztosit. Uj szövetkezeteket felál
lítani pedig nálunk azért szükséges, mert hazánk
ban meg igen kevés szövetkezet all fenn. Német

országban 8188 szövetkezet működik, nálunk 
ezek s/.áma csak 1068-at tesz ki s ezek közül 
is csak 84 ipari szövetkezet, holott Német
országban 8188 ipari szövetkezet áll fenn. A 
kisipari hitel szervezését egészen a személyi és 
üzleti hitel elveire kell alapítani.

Segédszerkesztő; Heltai Nándor.

A beregszászi m. kir. Pénzügyigazgatóságtól.
8 5 0 8  s/..

vi iB%. Ajánlati hirdetmény.
A beregszászi m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a bereg
szászi dohánynagyarudának betöltése czéljából 
1896. évi márczius hó 80-án délelőtt 9 órakor 
írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás fog 
tartatni.

Ezen nagyárudához 1 19 kisárusvan anyag- 
beszerzés végett utalva.

A nagyáruda dohánykészletét a kassai 
dohánygyár, mint árui aktám il szerzendi be és 
eddig 1 Hf7lol,0/o-tóli tőzsdijat élvezett.

Ezen nagyárudával össze van kötve a 
bélyeg és váltó űrlapok árulása is, melyért 
l 1 V ’ ,, tőzsdij j.ir és ebbéli készletét a bereg
szászi kir. adóhivatalnál szerzendi be.

A nagyáruda kezelése arra alkalmasnak 
talált s legcsekélyebb tőzsdijt igénylő pályázó
nak fog adományoztatni s csskis ezen tőzsdij 
képezheti az ajánlat tárgyát. A kincstár mind
azonáltal fenntartja magának azon jogot, hogy 
a versenyzők közt szabadon választhasson ; miért 
is egyik ajánlattevő sem támaszthat igényt 
azért, mert ajánlata el nem fogadtatott.

A nagyáruda évi forgalma átlagosan véve 
88.400 frtra (melyből 18.0Ö0 fi t esik a kicsinybeni 
eladásra) tehhető nyersértékben.

A magas kincstár ezen évi forgalmi ered 
mény állandóságára vagy a kis tőzsdék sza
mara kezességet nem vállal a tőzsdij utó
lagos felemelését nem engedélyezendi és bár
minemű kárpótlási igényt tekintetbe nem veend ; 
ellenben vállalkozó köteles 14 napi szükségletét, 
mely 8500 frtnyi becsértéket képvisel, mint 
érintetlen készletet mindig készén tartani, az 
anyagkészlet szállítására szolgáló tartályokat 
vállalkozó a megállapított eladási ár megtérítése 
mellett átvenni köteles.

A pályázók ajánlataiknak biztosítására 100 
írt összeget kötelesek készpénzben vagy (ivadékul 
elfogadható értékpapírokban a beregszászi vagy 
bármely inas kerületbeli adóhivatalnál bánat
pénzül letenni és az erről szóló nyugtát 50 kros 
bélyeggel ellátandó Írásbeli ajánlatukhoz csatolni.

Az ajánlatok 1896. évi márczius ho 80-án 
délelőtt 9 óráig a pénzügyigazgatóság főnöké
hez nyújtandók be s az utóbbi alakban szerkesz
tendő és következő okmányokkal látandó e l :
a) a letett bánatpénzről szoló nyugta,

b) nagykorusági bizonylat,
c) hatósági, erkölcsi és vagyoni állapotot 

igazoló bizonylat. Oly ajánlatok, melyek a fent 
elősorolt feltételeket nélkülözik, vagy más pá
lyázók ajánlataira hivatkoznak, valamint azok 
is melyek határozatlanul szerkesztvék, elkésve 
nyujtatnak he, figyelembe vétetni nem fognak.

A versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik terhes szerződés kötésére nem képesek, 
továbbá valamely bűntény, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágás miatt avagy az állam 
biztonsága ellen elkövetett áthágások miatt el
itéltettek vagy a pénzügyigazgatóság által 
egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak talál
tatnak. 1 la ezen akadályok egyike vagy másika 
csak az üzlet átadása útim jutnak az igazgató
ság tudomására, az eladási engedély azonnal 
be fog vonatni.

Azon pályázók bánatpénzé, kiknek aján
lata cl nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése 
után vissza fog utalványoztatni, ellen en az el
fogadott ajánlattevő bánatpénze a csonkithatlan 
készlet beszerzéséig visszatartatik.

I la vállalkozó a dohány nagyárudát az 
átvételre kitűzendő határnapon at nem veszi, 
vagy később ajánlattától önkent visszalédne, 
bénatpénzét elveszti s az áruda kezelésűnek el
látása czéljából ujnbbi pályázat fog nyittatni.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladá
sára vdnatkozó s a beregszászi, munkácsi és 
nagyszőllősi pénzügyőri biztosoknál megtekint
hető szabályok mérvadók.

Bdregszász, 1896. márczius 6.
M. kir. pénzügyigazgatóság.
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