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Van-e szükség kongresszusra?
Mire vegére jutunk e millenáris 

esztendőnek s majd ha bezárulnak a 
hatalmas ipari fellendülésről tanúskodó 
kiállításnak kapui, akkorára az ez evben 
megtartott congresszusok száma bizony- 
nyal meghaladja majd a százat.

Ha gondolkodunk e tény fölött, 
minden esetre szembeötlőnek fogjuk 
találni, hogy ép a föllendülés ez időszakába 
száz foglalkozási ág űzői fontosnak vélik 
érdekeik helyesebb megvédése czéljából 
éjjen azon városban tanácskozni, melyre 
ez idő szerint nemcsak az ország, hanem 
a müveit világ figyelme is irányul.

Valóban nem szorul a magyarázatra, 
hogy az együttműködés fontosságát a 
parancsoló szükség teszi általánosan 
érthetővé. —  Minél nagyobb es kiterjed
tebb valamely üzletág vagy ipari foglal
kozás. annál nagyobbak vele szemben a 
fogyasztók igényéi, annál érezhetőbbek a 
terhek, erősebb a versengés es annál 
több a gondja az egyesnek, hogy az elet 
harczában eredmenynyel megállhasson.

Hz készteti az egyes foglalkozási 
ágakhoz tartozókat, hogy összeállva 
olyan testületeket alkossanak melyek 
eleg erősek arra, hogy közös érdekeiket 
kejjviselni és ha szükség, megvédeni is 
tudják.

Hz hozta össze minálunk a százfele 
kongresszust, melyek mindegyike egyazon 
czélt követi: egyesíteni az erőket, hogy 
azok érvényre jussanak !

A mire az egyes ember hiába 
vállalkozik, azt az összeség játszva viszi 
keresztül, segíteni képes hibákon, nyo
masztó helyzeteken, anyagi bajokon s a 
legtöbb esetben azt látjuk, hogy az értel
mes tanácskozás erős akarattal párosul- 
v.'i es feltárva a bajokat es azok okait, 
megtalálja az orvoslásnak leghelyesebb 
módjait is.

Az idei kongresszusok megfigyelése 
arra az észleletre is vezet, hogy az 
összetartás érzete es az összetartozás 
szüksegessege nemcsak a testi mun
kát végző apró embereket, hanem a 
szellem munkásait is egyaránt áthatja; 
igy látjuk az állami es magánhiva
talnokokat, a tanári es tanítói testületet, 
az újságírókat stb. kik csakúgy megal

kotják az ő érdekcsoportjukat, mint a 
szatócs, a kereskedő, kézműves es a 
hatalmas gyáros es keresik az alkalmat, 
hogy közös tanácskozás utján lejdezetle- 
nül feltárják helyzetüket, elmondják ba
jaikat es keressek a módot ezek meg- 
szüntetésere. Hz érdekcsoportok, bárha 
tagadhatatlanul növelik az egyes osztá
lyok elkülönzesét, mindenesetre jók arra, 
hogy kenyeret adjanak az egyesnek s 
ezáltal segítenek az összeseg bajain is; 
erős gyűrűkhöz hasonlóan megvédik a 
hozzájuk tartozókat mások tulkajjásai 
ellen.

Ilyképen jutott emberies megélhe
téshez a tanítói kar s igy szereznek ma
guknak nyomatekot es munkájokért 
anyagi jutalmat, a gyárosok es egyes 
kereskedői osztályok.

Éjjen csak egy foglalkozási ágról: 
a dohány- es szivarelárusitókról nem 
vesz tudomást a világ s mig egyesek 
tagadjak, hogy kereskedőkhöz számítan
dók, a hivatalnokok közé bizonynyal nem 
tartoznak s igy igazában nem tudják, 
vájjon egyáltalában számitanak-e valahol! 
Hz egymagában még nem volna baj, ha 
ez állapotnak egyébb hátrányai nem 
lennének.

A dohányárus a bevásárlás- es 
eladásnál hivatalnok gyanánt szerejjel, a 
ki, pontosan kell, hogy betartsa a jöve
dék előírásait; mikor azonban az adó es 
egyeb terhek kirovásáról van szó, akkor 
már magános fel, kinek csekély kerese
tét krajezárig pontosan utána számíthat
ják. Foglalkozása előirt órákon át üzle
téhez köti s az állammal es vevüközön- 
seggol szemben nyilvános faktorként 
szerepel, kinek gyakran van mit viselni 
a reárótt terhek és kötelességeken, 
anélkül, hogy jogokat igényelhetne va
laha. Ilyképen nehéz keresetet az elő
írásokhoz ragaszkodva folytatja, alig 
gondolva rá, hogy manapság minden 
osztálynak es foglalkozásnak vannak 
jogos igényéi, a melyeknek ervenyesite- 
sere megvannak a törvényes utak es 
formák. Hrről a dohányárusok nagy 
többsége keveset tud. bármennyi pana
szolni valója van is, pedig rászolgál 
alaposan, hogy a nyilvánosság vele is 
foglalkozzék, vele, a kinek csak magán

személye tesz, esetleg számit s akinek 
bajával csak kivételesen törődik az állam, 
jjersze akkor, ha ez a jövedék érdeket 
nem érinti.

Osmert dolog, hogy mi a magas 
pénzügyminisztérium iránt mindig köszö
nettel adóztunk, valahányszor az a do
hányárusok érdekéit támogatta, a mint 
ez legutóbb is a dohányárudák ujjászer- 
vezesenel a fővárosban történt. Ezen 
okból tisztában vagyunk azzal, hogy a 
dohányárusok sanyarú helyzetéért a 
pénzügyigazgatóság okolható ; ellenkező
leg másutt van a baj. Közjjonti egyesü
letre van szükségük a dohányárudáknak 
es jjeilig sürgősebben, mint bármely más 
foglalkozási ágnak. Végre is számoljunk 
a helyzettel ! Az állam nem magánsze
mély, hogy egyesekkel, akikkel épen 
összeköttetésben áll. tárgyalhatna. A 
mit rendeleti utón létrehoz, az egyaránt 
kell hogy érvénynyel bírjon mindenki 
számára es igy vagy mindenkinek egyen
lően használ, vagy károkat okoz. Ezért 
aztán egyeseknek vagy egyes csopor- 
toknak beadványai nem sok figyelemben 
részesülhetnek a minisztérium részéről. 
Ebből azután najmál világosabban az 
következik, hogy a dohányárusok összes 
erejüket egyesítve, számottevő egyesü
letet alkossanak, ha nem akarnak to
vábbra is páriái maradni a társadalom
nak és ha nem akarnak lemondani hely
zetük javításának reményerői.

Eminens fontosságú volna tehát egy 
országos értekezletnek megtartása, a 
mélynél nem diszebédekröl es előre ter
vezett mulatságokról volna szó — amint 
az külömben szokásban van —  hanem 
igenis arról, hogy alapot es formát ad
jon egy üzletágnak, amelynek létezésé
ről manajjság még azok sem tudnak, a 
kik azt folytatják.

Levélbélyegek.
Tudomásunk s/erint már évek előtt 

orvosolni akarták azon abnormis állapo
tot, hogy levelbelyeget és váltóürlapot 
csak egy központi helyen a vámhivatal
ban lehet kapni.

Sőt arra is emlékezünk, hogy vál
lalkozónak akarták az elárusitást átadni
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ki köteles lett volna különböző város
negyedekben fióküzleteket tartani, hogy 
a kistözsdeseknek a vásárlás könnyeb
ben hozzáférhető legyen. Indokolták e 
szándékot azzal, hogy legtöbb kistözs- 
désnek nem érdemes kis forgalmáért oly 
messze es idótrabló utat tenni a vám
palotába és legtöbbnél nincs is bélyeg.

A terv nem valósult meg. Valószí
nűleg azon okból, mert a kincstárnak az 
átmeneti intézkedés pár ezer forintjába 
került volna, már pedig nálunk a taka
rékosság elve a tőzsdes rovására leg
többször győzelmet arat. Kényszerítik 
inkább a kistőzsdést bélyegét tartani; 
de eredmény nélkül. Ma sem találunk 
minden tőzsdében bélyegárut, mert 20 
frtos készletért hetenkint fel napot, időt 
pazarolni és költekezni a vámházhoz 
igazán nem érdemes, a lóvonati vagy 
omnibusz költség majdnem annyit teszen 
ki. hogy egy heti bélyeg es váltóeladás 
jutalékát megsemmisíti.

A nagyobb konsumot csinálóknak is 
nagyon messze a vámpalota; mert gya
kori eset, hogy egyik-másik belyeg nem 
kifogy, azt keresik; de ezen egyért időt 
mulasztani es költekezni, mikor a város 
másik végén lakik -  nem érdemes.

A fogyasztóközönségre is kellemet
len, ha nem kapja épen azt, a mit kér, 
sőt néha többet ad ki e vegett.

Hol itt a hiba ? Ott. hogy Budapest 
szükségletének csak egy bélyegfóáruda 
kévés. Nem a fogyasztás nagysága itt a 
mérvadó, hanem a hozzáférhetes nehéz
sége, mert az utolsó két évtized alatt a 
főváros építkezése, illetve beépített te
rülete mesésen megnőtt ehhez, hogy a 
vsmház közeli központ lehessen.

Vannak elárusító helyek, melyek 
több mint egy mértföldnyire fekszenek a 
vámháztól.

A deczentrálizálás a fogyasztásnak, 
fogyasztónak és elárusítónak egyaránt 
előnyös volna

Kerületi elárusítóknál gyorsabban 
szerzi be szükségleteit az árus.

A bélyegelárusitásra nem lehet sok 
költségét előirányozni, nem is óhajtjuk, 
hogy minden kerületben hivatalt állítsa
nak fel hivatalnokokkal, szolgákkal; ami 
javaslatunk ez :

A kerülfcti postahivatalok bízassa
nak meg a levélbélyegek nagybani eláru- 
sitásával. Esetleg egy-egy pénzügyi 
tisztviselő helyeztessék oda a külön 
kezeléshez.

A befizetés postatakarékpénztári 
lapok utján történhetne.

így minden árus közel találná a 
nagybani árudát, hol belyeget, váltót 
kaphat. A kincstárnak többlet kiadása 
ebből nem lenne, sőt haszna lenne; mert 
a fogyasztás okvetlen növekednék.

A napnak minden órájában, minden 
nehézség nélkül egy pereznyi idő alatt

lehetne bélyeget kivenni. Rend és pon
tosság nagyobb lehetne, mint most.

Es ez kiterjeszthető volna az egész j 
országra. Mennyi jövedéki kihágás, lele
tezés, kincstár megrövidítése volna meg
szüntetve ; mert ezek mai okai, hogy 
néha csak más helységbe menés révén 
lehet a szükségelt árut kapni.

Tőzsde és posta minden kis hely
ségben van. Területi nehézség teli t ezen 
megoldásban nem volna.

Noha javaslatunk előnyösségét az 
egész ország érezné, meggyőződésünk az, 
hogy személyzet szaporításra szükség 
nincs ; mert vidéken játszva elvégez
nék a postakezelők a bélyeg nagybani 
kiadást is.

Szeretjük hinni, hogy javaslatuk 
irányadó körökben méltányos elbírálásra 
talál es rövidesen megvalósítva fogjuk 
látni.

Munkásviszonyok és humanitá
rius intézmények. *

Munkások dohányjövedóki kincstári 
szolgálatban a dohányáru-raktáraknál, do
hánybeváltó-hivataloknál ás dohánygyárak
nál állanak.

A dohányáru-raktáraknál a dohány
gyárak állal odaszálliLotl gyártmányok el
raktározása, továbbá ugyanezen gyártmá
nyoknak az árusok rászán; való kiszolgál
tatása körül felmerülő raktári munkák 
loljesitásáre. szak képzel lségel nem igénylő 
ás kizárólag csak napszámos férfi munkások 
alkalmaztatnak ugyan állandóan egész 
éven ál ás az egyes raktárak munkakörének 
megfelelő, összesen azonban aránylag 
kevés számban ás tekintettel a napszámos 
munkások gyakoribb változására, inkább 
ideiglenes jelleggel.

A dohánybeváltó-hivataluknál, az olt 
felmerülő munkák természeténél lógva, 
egész éven ál állandóan igen kevés 
munkás van foglalkoztatva, nagyobb szám
mal pedig csak időközönként, jobbára az 
év egyes szakaiban köveikező munkák 
végzésére alkalmaztatnak munkások, u. m .:

Télen a termelők által beszolgáltatott 
dohányok baváltása alkalmával mérlegelés, 
dohányhordás és aszlagolásra: lavaszszal 
a dohányok kiképzése és az ezzel egybe
kötött átaszlagolás körül: a nyár folyamán 
a kiképzelt dohányok válogatására és a 
dohányok elhálozására ; őszszel rendszerint 
a dohányok elszállítása körül.

Mindezen munkák Onértelődőleg kü
lönös szakképzettséget szintén nem igé
nyelnek s épen csak a kiképzett dohány
levelek válogatásának eszközlésével jár 
némi egyszerűbb oktatás.

A dohánybeváltó-hivataloknál egy
aránt alkalmazón férfi- és nőmunkások 
ezek szerint tehát mind időleges mun-

* A Dohány ós Dollii nyjftv<'iK*k M agyarországon 
cziniü kftnyvhffl.

kákra fölfogadottak nagyubhára ideiglene
sek s napszámot élvezők.

A dohányáruraktári és dolmnybeváltó- 
hivatalheli munkásokkal szemben a do
hánygyári munkásoknak száma jelenté
kenynek mondható, másrést mint gyári 
munkások más elbírálás alá is esnek.

Dohánygyári munkásoknak mind
azon egyének tekintetnek, kik a m. kir. 
dohánygyárakban szolgálatlételre való föl
vételüknél szolgálati esküt nem Lesznek 
és a dohánygyári munkásokra nézve fenn
álló muukásszabályoknak s munkarend
nek feltétlenül alávelvék.

Ily munkások részint állandóan, ré
szint ideiglenesen lesznek felvéve ; az 
előbbiek állandó, az utóbbiak kisegítő 
(ideiglenes) munkások gyanánt szere
pelnek.

ügy az állandó, mint a kisegítő 
munkások szárnál a dohánygyárak köz
vetlen felsőbb balósága határozza meg, 
a munkások felvétele, alkalmazása és az 
azokkal való fegyelmi elbánás pedig a do
hánygyári igazgatóságokat illeti meg.

(F o lyt, kttv.)

Vegyesek.
A nemzetközi posta-és táviró-kongresszus

ma tartotta meg a harmadik teljes ülését 
Szalay Péter elnöklete alatt. A mai ülés anyagát 
azok a javaslatok képezték, amelyeket a bizott
ságok a legutóbbi illéseiken intéztek el. Az 
ülésen elfogadott fontosabb megállapodások 
közül kiemeljük a fordított táviratokra vonat
kozólag azt a határozatot, hogy a továbbítás 
alatt elfe.ditott távi iátok kikorrigálásának dijai 
a számadások egyszerűsítése czéljából az egyes 
államok között nem számoltatnak le. A kon
ferenciának az előterjesztések letárgyalása vette 
igénybe idejét, amelyek a gépkezelésben több 
könnyítést czéloznak, valamint a továbbítási 
szolgálat gyorsítását, a táviratok hibátlan tovább
adását vannak hivatva biztosítani. A mai teljes 
ülésen jelentette be Matzei.auer K., Venezuela 
képviselője, hogy Nicaragua szintén csatlakozott 
a nemzetközi távíró-egyezményhez. Az európai 
diplomácziaban nem marad észrevétlenül, hogy 
Mexikó képviselve van a konlercnczián, amit 
feltűnővé tesz az a körülmény, hogy Miksa 
császár halála óta Mexikó sohasem vett részt 
a nemzetközi aktusban, amely azt vonta maga 
után, hogy ennek az államnak a diplomácziailag 
akkreditált képviselője az osztrák-magyar 
monarkia területén megjelenjék. Most Mexicót 
Saturnió Jolas. a tavirö-intézet vezérigazgatója 
képviseli. A konferenczia egyik legközelebbi 
ülésén hálás köszönetét fejezte ki ő felségének 
a budai várpalotai fogadtatásért es ezt a 
köszönetét M. Fischer angol dclegátnak, a 
konferenczia doyenjének indítványára jegyző
könyvbe foglalták. Az ülés végeztével a kon
ferenczia hölgy vendégei a magyar delegátusok 
kalauzolása mellett megtekintették a Tudományos 
Akadémia termeit és a konferenczia helyiségeit. 
A hivatalos programúi szerint 14-ig tartanak a 
tanácskozások, de nem lehetetlen, hogy néhány 
nappal megtoldják a kongresszus idejét. A 
programúinak két kiemelkedő pontja lesz még 
különösen; a kabel-társulatok diszlakomája a 
kongresszus tiszteletére július l()-ikén a Koyel
fogadóban és julius 12-ikén a kecskeméti ki
rándulás, amelyen be akarják mutatni a kong
resszus tagjainak a magyar népéletet. Kecskemét
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városa nagy diszszel készül fogadni a vendé
geket és a kirándulás alkalmából nagy nép
ünnepet rendez. A kongresszus tagjai különben 
mindennap meglátogatják a föpostat és tanul
mányozzák az ügykezelést, amiben Dürr Károly 
igazgató és l’aál tanácsos vannak segítségükre. 
A külföldi postások különben a legnagyobb 
elismeréssel szólnak a magyar posta-viszonyokról.

A ezukoradó felemelése. Az uj ezukor- 
adótörvényt ma közli a hivatalos lap, miután 
az tegnap az ^Országos Törvénytár*-bán ki- 
hirdettetett. Az uj törvénynek a kiviteli pré
miumokról rendelkező 2 paragrafusa augusztus 
1-én lép csak életbe, mig az 1. mely a
fogyasztási adónak 11 frtról 13 frtra való fel
emelését rendeli el, a kihirdetés napján, tehát 
tegnap lépett életbe. 'Tegnaptól kezdve tehát 
minden métermázsa ezukor után, mely valamely 
finomítóból vagy szabadraktárból a szabad for
galomba kerül, II frt helyett 13frt fogyasztási 
adót szednek. Minthogy a már forgalomban 
lévő ezukor utólagos megadóztatását a törvény 
nem rendelte el, előrelátható volt. I.ogy a tör
vény életbelépése előtt nagy mennyiségekben 
igyekeztek a ezukort forgalomba hozni, hogy 
ilyen módon az olcsóbb fogyasztási adótételt 
biztosítsák maguknak. Ausztriában j éldául a 
múlt hónapban 488.000 métermázsa ezukor ke
rült forgalomba, mig tavaly júniusban 2f> 1.000 
métermázsa. Hz az eljárás egészen törvényes 
ugyan, de mégis az a következménye, hogy 
az állam elveszti az adókülönbséget. ;i tulaj- 
donképeni fogyasztónak azonban mégis csak a 
13 forintos adót kell megfizetni. Az igaz, hogy 
a ezukorárak egyelőre csökkenőben vannak, 
részben a kedvező répatermési kilátásokra,

részben pedig éppen azért, mert nagy kész
letek vannak a szabad forgalomban.

A czigarettázás hatása. A tudomány egy 
embere New-Yorkban legutóbb fiatal tanulókon 
érdekes kísérleteket demonstrált a czigarettázas 
hatásáról. A kísérletre szolgáló tanuló egy 
pamlagon feküdt, az előtte álló asztalon nyugvó 
kezének tenyerét íelíclé fordítva. A tanár 
könnyű, vékony bambusznádat alkalmazott a 
kézcsuklóra tett egy parafadarabra, és egy 
második parafadarab éppen az ütérre tétetett, 
úgy, hogy az ily módon elhelyezett bambusnád 
az ütér minden ogyes ütését világosan mutatta. 
Az egész, osztály az ütér működését pontosan 
megfigyelhette. Legelső sorban a pamlagon 
fekvő tanuló normális ütere lön megállapítva. 
332 ütés lön f> perezre megállapítva, ami át
lagos számban (Hl2/,-, érütést eredményez, egy 
perezre. Azután a tanuló egy czigaretta elszí
vásához fogott és a füstöt felszívta, mint ezt 
a legtöbb czigarettaszivó teszi. Azonnal észlel
hető volt az ütér emelkedése. Öt perez alatt 
37f> ütésre emelkedett, ami átlag 7íV/,, ütést 
eredményez egy perezre. Kgy második kísérlet 
alatt az ütés 79-re emelkedett egy perezben. 
A harmadik kísérlet akkor tétetett, a midőn a 
tanuló már 2 czigarettat teljesen kiszitt. Az 
ütér a kísérletezés ideje alatt folyton 80-on 
felül maradt, sót f> perezre 420 ütér esett, ami 
perczenként 84 ütést tesz ki. A czigarettázás a 
normális érütést több mint 17 ütéssel magas - 
bitotta, tehat majdnem 25%-kal gyorsította. 
Minden ütés a bambusznád felemelkedése és 
alábbszállása által ellenőrizhető volt. A tanár 
az (irat tartván kezében, egy tanuló pedig 
számlálta az ütéseket. A czigarettázás hatásá

nak ezen kísérlete után a czigarettaszivás és 
füstnyelés iránti előszeretet gyorsan alábbszállt 
az egyetemi hallgatók közt.

Kocsiközlekedés a kiállításon. A kiállítás 
igazgatóságának nagy üléstermében a »>kocsi- 
közlekedés szabályozása* dolgában volt ma 
délelőtt 10 órakor értekezlet. Az ülésen részt- 
vettek: Schmidt József igazgató, Miiller Béla 
műszaki tanácsos, Gelléri Mór titkár, Kövcsdy 
Béla számtanácsos, dr. Kovács József, Saly 
Dezső rendőrtanácsos, l’alágyi Kálmán és He
gedűs Ödön főfelügyelők. Dániel Béla és a 
kiállítás összes vendéglősei, kávésai, ezukrászai 
stb. Arról volt szó, hogy az élelmi szerekkel 
és egyéb dolgokkal bejöv") kocsik, milyen idő
ben s mely utakon közlekedhessenek a kiállítás 
területén. Az ülésen kimondották, hogy julius 
és augusztus hónapokon a jeges, sörös és egyéb 
nehéz szekerek csakis reggel 5 óra és 8 óra 
között jöhetnek a kiállításra s már 0 órakor 
tartoznak a területről távozni. Az élelmi sze
rekkel érkező könnyebb, kisebb kocsik 0 óráig 
jöhetne* s az időn túl a rendőrség azonnal 
távozásra szólítja fel őket. A szemét és hul
ladék kihordására az időt esti 11 és 12 óra 
közé tűzték ki.

A deákok szivarozása ellen. Amerikai 
egyetemek harezot indítottak a deákok sziva
rozása ellen, mert szerintük a szivarozás egész
ségtelen és az elmére is károsan hat. Boston
ban az egyetem falain belül nem szabad sziva
rozni. A yalei egyetem tanárai statisztikai ada
tokkal igazolják, hogy a nem dohányzó fiatal 
emberek többet tudnak a dohányzóknál.

Segt-dszerkeaztft . Heltai Nándor.
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A m. kir. dohánygyárak és dohánybeváltó hivatalok részére 189(>. évi augusztus hó l-töl kezdve 1899. ovi julius hó 
végéig bezárólag terjedő három évi időszakban szükséges különféle gazdászati ezikkek szállításának biztosítása iránt ezennel 
nyilvános pályázat hirdettetik.

A szükséges ezikkek első évi körülbelüli mennyisége a következő:
IV. csoport. 10. a tétel asztaloscnyv 5570 kgr , 22. tetei keményítő 4840 kgr., 32. á tetei olaj, kozlóművek kenésére 

3930 kgrm., 32. n olaj hengerkenésre 8400 kgr. 32. c tétel íaolaj 400 kgr.
VI. csoport. 1. d tétel abroncs mogyorófából f>0 literes 11 — 1% m. hosszú. 177)000 drb. 1. c tétel u. a. 100 literes 

11 — 3 méter hosszú, 82000 darab.
A szállítandó ezikkek részletes kimutatása a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság szertári ügyosztályában, a in. 

kir. dohánygyári igazgatóságok és d hanybeváltó felügyelőscgekncl a hivatalos órák alatt megtekinthető és lemásolható.
Ezen részletes kimutatásban ("Kiolt gazdaszati ezikkek egy évi szükséglete csak megközelítőleg van felvéve és igy a m. 

kir. dohányjöN edék a kiirt egy évi szükségletnek csakis 86% , az az nyolczvanöt százalékára nézve vállal felelősséget, hogy azok 
egy évi időtartam alatt tényleg mcgrcndeltetni és átvétetni fognak, de viszont a m. kir. donányjövedék fentartja magának a jogot, 
hogy a kiirt egy évi szüksékleten felül még évenként 15%, az az tizenöt százalékig ugyanazon feltételek mellett túl megren
delést tehessen.

A szállítandó gazdászati ezikkek minőségévé nézve a részletes kimutatásban foglalt körülírások, valamint a m. kir 
dohány jövedéki központi igazgatóság szertári ügyosztályánál letett minták mérvadók és megjegyeztetik, hogy az ajánlandó egység
árak kivétel nélkül kifogástalan első minőségű czikkekre fognak érvényeseknek tekintetni

A szállítási határidőre, valamint a szállításokra nézve az „általános szerződési feltételek- mérv.idók, melyek a már 
fentemlitctt helyeken a hivatalos órák alatt szintén megtekinthetők.

Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az általános szerződési feltételeket ismeri s magára kötelezőnek elfogadja.
Az ajánlatok az egyes csoportokra vagy a csoportok egyes táigyaira is tehetők, az ajánlathoz a szállítandó ezikkek 

mintái is csatolandók, mely minták az ajánlattevő pecsétjével látandók el.
Az ajánlatban hatósági bizonyítvány melléklése mellett vil.ágosan kijelentendő, hogy a ezikkek a magyar korona orszá

gaiban az ajánlattevő által készíttetnek vagy a beszerzési forrás megnevezendő, mert külföldi készítmények egyáltalában nem, vagy 
vagy csak azon esetben fognak figyelembe vétetni, ha belföldi készítmények egyáltalában nem, vagy el nem fogadható minőségben 
volnának kaphatók.

Az ajánlat részletesen minden czikkre nézve kiilön-külon betűkkel és számmal kiirt egységárban a kimutatásból látható 
darabszám vagy tiszta súlyban klgr. szerint teendő és pedig bérmentve az illető m. kir. dohányjövedéki telep székhelyén levő 
vaspálya-udvar vagy gőzhajó-állomasra állítva, esetleg ha valamely ily jövedéki telep székhelyén vasút- vagy hajó-állomás nem 
volna, akkor az ehhez legközelebbi s a megrendelésben megjelölt vasút- vagy hajó-állomásig.

Ajanttevő kötelezi magát egyúttal arra is, hogy a szerződés tartama alatt keletkező uj jövedéki hivatalok részére 
szükséges czikkeket a kikötött egységáron szállítja.

Az ivenként fit) kros bélyeggel ellátott és lepecsételt írásbeli ajánlatok következőleg czimezve •>Ajánlat a ni. kir. 
dohányjövedék részére 7917. számú pályázatnia legkésőbb 1896. 0VÍ julius hó 11. (léli 12 Óráig az alulírott hatóság segédhivatalánál 
átadandók vagy posta utján beküldendők.

Bánatpénzképen a követelt összár 10% -a készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban valamely m. 
kir adóhivatalnál, vagy a budapesti m. kir. alampénztárnál leteendő és az erről szóló nyugta a zárt ajánlathoz csatolandó.

Ezen feltételektől eltérő vagy elkésetten beérkezett, vagy távirati utón tett ajánlatok, vagy végül oly ajánlatok, melyekhez 
a letett bánatpénzól szóló nyugta csatolva nem lett. avagy a bánatpénz készpénzben csatoltatik figyelembe nem vétetnek.

A letett bánátpénz a szállítási szerződés megkötése esetén óvadékul fog szolgálni.
A m. kir. dohányjövedék fentartja magának a jogot, hogy a/, ajánlatok között tekintet nélkül az árakra szabadon 

választhasson, vagy a czél elé-ésére más intézkedéseket is tehessen, az ajánlatok el, vagy el nem fogadására nézve határidőül két 
hét tűzetik ki.

Budapest, 1896. június hó 24. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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