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A dohányjövedék kimutatása.
A június végén egybeallitott ki

mutatás, mely csakis az cv első 5 hónap
jára vonatkozik, ismét nagy emelkedést 
tüntet fel, egybehasonlitva azt a múlt ev 
hasonló időszakában élért eredmenynyel. 
A magyar királyi dohányj öveclek ezen 
első öt hónapban 19.(>.‘15,437 frt es <17 
kr. jövedelmet tüntet fel, a múlt <v ha
sonló időszakában bevett 18.857,750 frt 
9 1 1... krral szemben, mi 777.700 frt 75 ’ * 
krajezár emelkedésnek lelel meg, vagyis 
4*1 w/o-nak.

A fogyasztás a burnót, pipadohány 
szivarokban és szivarkákban a követ
kező volt:

Burnót 22,597 klgr. múlt évi hason- 
időszakban 24.041 kgr. a hanyatlás 
1444 kgrnak, vagyis íV7#/o-nak felel meg.

Pipadohányt fogyasztottak 239.554  
csomagot, múlt evben 279.394 csomagot, 
vagyis 29.751 csomaggal kevesebbel, 
mi 10’9'Vo-nak felel meg.

Pipadohányt csomagocskákban fo
gyasztottak 212.1 32,324 dbot, múlt évi 
2 14.252,795-el szembek, mi 0*8’ 0 hanyat
lásnak felel meg.

Altalán árjegyzők szerinti szivavokat 
fogyasztottak 219.388,972 darabot, múlt 
evben azonban 200.302,200 drbot, a mi 
14.080,472 drb többletet vagyis 0*3"/o 
emelkedést tüntet fel.

Szivarkak fogyasztása volt 290 millió 
132,736, múlt evben 209.595,950, a mi 
ez evben 21.130,180 drhbal több: emel
kedés 7*8%

I lavanna szivarok általános árjegyzők 
szerint fogyasztása volt 224*000 db., 
múlt evben 214.210 db. Kz evben tehát 
10*350 dbbal több, mi 4-7 százalék 
emelkedésnek felel meg.

A penzjövedelem volt burnótoknál 
46.038 frt 90 kr, múlt evben 48.507 frt 
57 kr, hanyatlás ez evben 28118 Irt 07 
kr, 5*9 százalékkal;

Pipadohánynál: 8.011 542 frt 52 kr, 
múlt évben 8,000,224 frt 44'/* kr, emel
kedés 8318 IVt 0 6 1» kr, mi 0*1 százalék 
emelkedésnek felel meg, mi az által 
eretett el. hogy drágább faj dohány 
adatott el.

Belföldi szivaroknál 7,250.31! forint 
35'/* kr. múlt evben 0,802.994 Irt 35 kr.

emelkedés 450,317 frt 05 kr. mi 0 5 
százalék többletnek felel meg.

Szivarkáknal: 2.089.443 frt 04 es 
tel kr, múlt évben 2.448.420 frt 07 kr, 
emelke ies 250.992 frt 9 7 es lel kr, mi 
10-2 százalék többletnek felel meg.

Általános árjegyzék szerinti I lavanna 
szivaroknál 35*209 frt 50 kr. múlt evben 
31.248 frt 59 kr. többlet 3521 forint, 
emelkedés I 1 százalék.

Az általános árjegyzék szerint, bur
nót pipadohány, szivarok es szivarkákban 
az összes bevetel volt 18,035.205 forint 
32 kr, múlt evben 17,327.927 forint 
94 es fel kr. a többlet 707.280 Irt 37 
es fel kr. emelkedés 4 százalék.

Különlegességek fogyasztása 
folyó övben eladatott * kilo 875 gr. 
múlt évben » 45 875
hanyatlás |() a *« v. 2 1 * 7 °/0

P i p a d o h á n y  c s ő m  a g o k b a n  : 
folyó évben 77 kiló 009 gr.
múlt évben 70 « 31 1
emelkedés 10 » 58 « v. 2 T ’ „

P i p a cl o h á n y c s ő  m a g o c s k á k b a n :  
folyo évben 500.761 darab
múlt évben 594,827 «
hanyatlás 04.120 v. 11*3%

B e l f ö l d i  s z i v a r  o k :  
folyó évben 5,401.168 darab
múlt evben 5,252.018 «
emelkedés 209.090 • v. 3*9%

B elföldi sz iv arkak  ■ 
íolyó évben 9,522.240 db 
múlt évben 7,600.570 « 
emelkedés 1,915.070, vagyis 25T'/0.

Különleges kü lföld i szivarok :
II. U p p m a n n  folyo évben 02.550 db.

múlt » 17 .17:5 db.
hanyatlás: 15.22 5 db, vagyis

a f l ór  cl c C u b a : folyó évben 39.000 db.
múlt évben 37.500 db.

emelkedés 1.434 db.
vagyis 3-8%.

A d ó V y 1 la r- j. V y l l a r :  f. évi jen 1800 db.
múlt évben 2U00 db.

hanyatlás 1100 db.
vagyis :í7-S»°/0.

M á s k ü l ö n f é l é k : folyó évben 433.484 db.
múlt evben 507.253 db.
hanyatlás 18.769 db.

vagyis 2*7°/o*
Törökszivarkák a folyó évben 1. millió 

39 1.875 darab, múlt evben 1,091,700 
darab, emelkedés 240.175, vagvi 22°/«. 
Kgyptomiak folyo evben 207.500 darab,

múlt évben c szivarkák még nem voltak 
forgalomban.

Bevetel a múlt évben 1,529.81 1 frt 
97 krral szemben ez évi bevetel 70.420  
frt 38 kr. többletet tüntet fel, mi 4*0 
százalék emelkedésnek felel meg. A 
különlegességeknél az év első öt hónap
jában, összes bevetel 1.000.242 frt 35 kr, 
mely összeget hozzáadva az általános 
árjegyzéknél élért 18,035.285 frt 32 kr 
bevételhez, a dohányjövedék egesz jöve
delme 19,035.437 frt 07 krt leszen, mi 
777.700 frt 7 5 ‘ kr többlet, illetve 4*1 
százalék emelkedésnek felel meg.

Gömbölyű szivarok.
I Iogv a nagyközönség ízlése foly

tonos változásoknak van kitéve, az már 
eléggé ismeretes tény. A szivargyártás 
térén is számolni kell ezen körülmény- 
nyél. Huszonöt ev előtt, a mikor a kas
sai gyár a Cubaszivarokat először adta 
a forgalomba, altalános volt az öröm, 
mindenki dicsérté a 1 kros szivarok jó
ságát es nem hagytak fel a kassai 
gyártmányok dicsőítésével. Talán a szi
varok jósága volt akkor az ok, mi ezen 
általános lelkesedést okozta? Szó sincs 
róla. Kgyszerüen az. csemegeként az 
újat kívánta mindenki megizlelni. Azon 
időpontig t. i. nem volt a lö krajezáros 
I.ondresen kívül szivar, mely préselt lett 
volna s a középosztály nagyon megörült, 
hogy most ezen előkelő szivarhoz ha
sonlót kap.

lCzen nagy lelkesedés, melyet a 
kassai K Cuba idézett elő, más gyára
kat is arra buzdított, hogy az K Gubát 
préselje. És lám, ezen gyárak gyárt
mányai is épp oly rohamosan keltek el. 
mint a kassai es valóságos szerencsét
lenségnek tekintettek, ha valamely gyár 
ismét forgalomba akarta hozni a göm
bölyű szivarokat. így tehát meg volt 
adva az irány, a mely szerint a többi 
gyártmányt is készíteni kell s ennek 
következtében a többi szivarfajt is pré
seltek. Valóságos présdüh jött létre. 
Azon szivarokat is, melyeket nem is direkt 
préseltek, csak a csomagolástól kapott 
préselt kinézést, mivel gyöngén volt te
kerve, (ilyen a legtöbb szivarfaj), a lég-
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nagyobb örömmel es lelkesedéssel fo
gadták.

Étinek következménye, hogy minden 
újabb szivarfajnál már erre előre is szá
mítottak s ezen praxis mind e mai napig 
föntartotta magát, ámbár nem mindig bi
zonyult jónak. Igaz. hogy ma is még a 
legtöbb fogyasztó a préselt szivarért 
rajong, ámbár nem a legjobb. A pré
séit szivar elveszti szép alakját es jó 
ízet. egyrészt azáltal, hogy összetöpörö
dik. másrészt pedig a préselés által az 
arom it elveszti. Nem ritka eset. hogy a 
kisládában a szivarok közt levő papír 
dohánynedvvel van teli, ami bizonyítja, 
hogy a préseléssel a szivar legjobb al
kotóelemei elvesznek. A préseléssel meg 
nagyon sok esetben a fedőlap is meg
sérül, miáltal az árusnak igen sok •ki
mustrált áruja* a nyakán marad. A pré
séit szivart ma már különben a Közön
ség legnagyobb részé nem is kívánja. 
Bizonyíték erre- nezve a közp. doh. igaz
gatóság kiállítási pavillonjában eladott 
szivarok, melyek csomagolás nélkül, te
hát gömbölyűén jönnek forgalomba. Biz
tosan merjük állítani, hogy ezen szivarok 
nem jóságuk következteben. sem pétiig 
talán azért, mert a közönség szeme kit
tára gyártják őket, érnék el oly nagy 
közkedveltseget, hanem azért, mivel 
gömbölyű s mint ilyen uj, elegáns alak
kal bir.

Felhívjuk tehát a közp. doh. igaz
gatósáig figyelmet a fentnevezett dol
gokra. Úgy hisszük, azt el sem kell 
mondanunk, hogy ha a szivarkid ikát 
szelesebbre es magasabbra gyártatják, a 
szivarok gömbölyűek s aromásak marad
nak. Ezzel aztán újítás is jön létre, oly 
újítás, mely megnyerne a közönség tet
szését s amely nem lenne a gyártmá
nyok hátrányára, sem jóság, sem alaki 
szépség tekinteteben.

A központi dohányraktár a 
fővárosban.

Körülbelül egy ev előtt utaltunk 
azon körülményre, hogy a központi do
hányraktár a fővárosban a jelenlegi vi
szonyokhoz kepest kicsinynek bizonyul. 
Illetékes helyen arról értesítettek ben
nünket, hogy ezen körülmény ismeretes 
és a dohányraktár megnagyobbitására 
komolyan gondolnak. Azóta tudomásunk 
szerint e tekintetben nem történt semmi, 
ami a helyzet javulását i lezte volna elő 
s igy a calamitások mindinkább fölhal
mozódnak.

Nem a mi dolgunk a dohányraktár 
megnagyobbitása érdekében beszelni ad
dig, amíg az nem érinti az odautalt 
nagyárusokat, de miután eme körülmény 
fennforog, kénytelenek vagyunk az ügy 
újabb tárgyalásába bocsátkozni.

A dohányraktár nagyon is kicsiny, 
szűk, nincs csomagolásra szánt hely, mi

által gyakran a csomagolandó árut ki
cserélik. Nincs oly helyiség, melyben az 
árut kellőleg elhelyezve, át lehetne te
kinteni. Sót a hivatalos helyiségek is 
szükek. Tekintettel arra, hogy ott, pri
vát felek is vannak, azon raktártól, mely
ben az áru van, teljesen elkülönítendő.

Először is nem tanácsos privát fe
leket oly helyiségbe bocsátani, ahol az 
áru van, másodszor pétiig tűzveszé
lyes is.

A legfőbb körülmény azonban, 
hogy a ládák fel- es lerakására nincs 
meg a kellő helyiség. Csak nem kép
zeljük talán, hogy az a piczi trottoir 
van erre szánva. Eltekintve attól, hogy 
az érdekeltek igen sok időt veszítenek 
el, az áru biztonsága is veszélyeztetve 
van. Az az egy csodálatos, hogy mai 
napig a kincstártól meg nem loptak el 
néhány láda szivart, mivel a tolvaj uraknak 
maguk sem kívánhatják már kényelme
sebben, mint ott van.

Száz meg száz teli láda, úgyszól
ván, kint van az utczán, a nélkül, hogy 
az eső. vagy nedvesség ellen védve 
volna, felvigyázat nélkül egy kocsis ol
talmára bízva, a ki a legtöbb esetben 
nincs is ott. Általában abszurdum volt 
e raktárt oda helyezni, meg azon idői
ben is, amikor nem volt ott a felenvi 
forgalom sem.

Ma azonban mar igazi calamitássá 
nőitte ki magát es pedig olyanná, melyet 
minél előbb meg kell változtatni. A 
nagyárus átadja az üres zsákokat, úgy 
hisszük tehát, hogy az átadásnál a zsákok 
számolásánál jelen is kellene lennie. Je
len lehet a tulajclonkepen ? Szó sincs 
róla. Nincs a raktárban eleg hely e zsá
kokat megszámolni s igy csak akkor 
teszik, a mikor erre idő es hely kínál
kozik. Ebből aztán mindig veszekedés 
támad, hol az átadó tévéd a számolás
nál, hol pedig az átvevő).

Ez mindenesetre. nem nevezhető 
hivatalos eljárásnak mindaddig, a mig a 
közp. dohányraktár nem kap a kor kö- 
vetelmenyeihez kepest más helyiseget. 
Az ügy sürgős. Az elintézést mihama
rabb kellene eszközölni.

Munkásviszonyok és humanitá
rius intézmények.

(Fo lytatás).

Pipadohánygy rtás:
a) eh 'készítés es válogatás: nő)k

mint dohánygyöngy-felbontók, le vei válo
gatók, nedvesítek, a nedvesített levele
ket ládákba rakok es seprőik; férfiak, 
mint kocsánszárievágók es gőzölte tők ;

h) dohányvágás: nők mint dohány- 
vágó-segédnők, szitáló és seprők; fér
fiak mint dohányhordók es vágók ;

c) csomag- es csomagocskakészités : 
nők mint merők, csomag- és csoma
gocska készítőik. sajtoló-segednőik, ládákba

es zsákokba csomagolok, továbbá mint 
zsákbevarrok ; férfiak mint sajtolok, lá- 
dacsomagolók es abroncsolok;

d) szelencze- és dobozcsomagolás : 
nők mint szelenczekbe és dobozokba 
csomagolok, felszerelőik, bélyegzőik es 
seprők; férfiak, mint ládacsomagolók, 
felszerelőik es abroncsolok.

Szivarkagvártás:
a) kimérés : nők mint mérlegelők és 

seprőik ;
b) szirkakeszites : i.őik mint oktatók, 

átvevőik, gepvezetőik. hüvelykeszitőik, 
báhk eszi tőik. kitolok, szopókaillesztőik, 
végbesodrók, levágok, boritekvágok, se
lejtezőik es seprőik ;

c) szivarkacsomagolás : nőik mint
dobozfelszerelőik, csőn tagolók, szárítók, 
es bélyegzőik; férfiak mint ládacsoma
golók, felszerelőik es abroncsolőik.

Burnótgyártás:
a) lisztkeszites es keveres : férfiak

mint gépkezelőik, darakeszitŐik, őrlőik, 
abárlók, keverek es szitálok; nőik mint 
seprőik ;

b) burnotkészites: férfiak, mint szi
tálok, erjesztek, hűsítőik, kidolgozóik es 
hordőikba rakok; nőik mint seprőik;

c) szelenczetöltes es csomagolás; 
nőik mint merőik, tömőik, csomagolok, 
felszerelik, bélyegzők es seprőik; férfiak 
mint ládacsomagolok es abroncsolok.

Tekercs (fonadék) gyártás:
a) elŐikeszites: nőik mint anyageló- 

készitőik es válogatok ;
b) tekercskeszites: férfiak mint fel

csavarok. bálik eszi tőik. boríték nyuj tok,
boritekillesztőik es fonok ; nőik mint 
seprőik;

c) szárítás: nők mint szárítók;
d) tekercs-csomagolás: nőik mint

csomagolok, felszerelőik, zsákberakók es 
bevarrok.

Gazdászát:
Ezen osztályban férfiak mint aszta

losok, lakatosok, kovácsok, kőnnűvesek, 
mozdony var /e tőik. kazánfűtők, szén hord ók, 
köszörűsök, papirvágók. enyvező.k, ólom- 
pecsetöntőik, szertári munkások es tűz— 
őirök ; nőik mint enyvfőízök. enyvezek, 
varrók es seprőik vannak alkalmazva.

Általános kezeles:
Ezen osztályban férfiak, úgymint nőik 

a gy.ártasi es gazd.ászati osztályok áltál 
nem végzett munkáknál alkalmaztatnak 
és pedig a férfiak a babsajtolásnál, fa- 
aprításnál, nyers anyagok raktározásánál, 
az elcsomagolt gyártmányoknak raktárra 
es raktárról való elhordúsánál, továbbá 
mint amraktári munkások ; a nőik a hul
ladék t isztit ásnál. továbbá fel es egész 
gyártmányoknak hordásánál, nemkülönben 
úgy a férfiak, mint a nőik egyeli házi es 
mindenes szolgálatokra.

A dohánygyárakban egyáltalában 
nők vannak túlsúlyban alkalmazva, mert 
a tulajdonképeni gyártás körül felmerülő 
legtöbb munka végzésére melyekhez
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könnyű kcz. igenyeltetik —  a nők a leg
alkalmasabbak, mig a férfiak a gépek 
kezelésén kívül csakis nehezebb es oly 
munkáknál foglalkozcatvák, melyeknek 
végzésére egyedül a physikai nyers erő 
igenyeltetik.

A gyárakban foglalkoztatott munká
soknak ékként mintegy 80% - *t nők szol
gáltatják.

A munkaidő telen-nyáron egyaránt 
10 órában van megállapítva, áe csak 
nappali munkára terjed, mert ejjel a 
munka a gyárakban szünetel.

Rendkívüli esetekben a munkaidő 
meghosszabbittatik, összesen azonban napi 
12 órán túl nem terjed.

Munkaközben 1 es '/* órai munka- 
szünet tartatik, délelőtt es délután pedig 
<;gy-egy negyedórái piiienö-ic|őt vehet
nek a munkások igényije.

A munkások díjazásának kiszabásá
nál által nos elvül szolgál a helyi meg
élhetési viszonyok tekintetbevetele, mas- 
r :szt a végzendő munkák tuinemüsege.

Amennyiben pedig a jövedéki gyá
rakban épen a nagybani tömeges elő
állításnál fogva a munkamegosztás rend
szere dívik <-s szigorúan van keresztül
vezetve, a munkások rendes dijazasa 
gyanánt a teljesített munka mennyisege 
után járó szakmanyber alkalmaztatik es 
minden oly munka, mely úgy a kincstár, 
valamint a munkások iránti tekintetből 
szakmányborben eszközölhető, tényleg ily 
módon végeztetik is.

(Kulvl. krtv.J

Vegyesek.
Csempészett fegyverek. A skutarii tarto- 

ányi hivatalos lap szerint legutóbb kísérlet 
történt, hogy fegyvereket és lőszert csempész- 
s/.eirek az albán tartományba. IC kísérlet ahon
nan a hatóság ébersége folytan meghiúsult. A 
rendőrség kipuhatolta, hogy egy kis torok vi
torlás hajó, amely Anti variból jött. több ládát
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hozott telve fegyverekkel és lőszerrel és a 1 
szállítmányt Abot község határában tette partra. 
Innen a Indákat Mosan faluba szállították to
vább. ahol a csendörség a csempészeket fel
hívta, hogy a ládákat nyissák ki. Mzek revol
verlövésekkel válaszoltak, minek folytán dula- 1 
kodás keletkezett, amelynél a csendőrök egy 
Lcch Miklós nevű miriditát agyonlőttek, egy 
másikat pedig elfogtak. A csendőr bégnek sike- 
i iilt végre az < gesz szálli'mányt kézrekeriteni 
és ekkor kitűnt, hogy a szállítmányban nagy 
számban voltak olyan fegyverek és lőszerek, 
amelyek Ausztria, Magyarországból származnak.

A petroleumárak fölemelése. Az utóbbi 
időben mind sűrűbben emlegetik, hogy a pet- 
rolcumfinomitók tulajdonosai a petroleumárakat 
fölemelik. Hz tényleg meg is fog történni, mert 
augusztus első napjaitól kezdve a petróleum 
ara métermázsánkint 50 krajczarral fog meg
drágulni. A petroleum-kartel lehat mar meg
kezdte működésé*: Ausztria cs Magyarországon, 
hogy a nagyon emelkedő petroleumfogyasztást 
kényszerrel megdrágítsa. Fzzel az f)0 krajezár 
drágítással a petroleumfinomitók Magyarorszag 
fogyasztó lakosaitól 4 0 0 —500 ezer forinttal 
többet szednek be. Petróleum-behozatalunk iyy 
alakult :

IX '.iíi-l.e ii 18Í»G-bau
(b t e lső  b ő iia p ) 

in c  I e  r m  li 7. s a

nyers nehéz petróleum 892.474 4(54.015 
, könnyű „ 83.308

■finomított petróleum 155.47(5 (>1.004.
Kivite unk kitett finomított petróleumból 

1895-ben 202.104 métermázsát, 1806-ban
126.227 méter mázsát.

Magyarország szesztermeléséről és szesz
adó bevételeiről május havában, valamint az 
1*95. évi szeptember 1-től május végéig terjedő 
időszakban a kővetkezőkben közöljük a végleges 
leszámolás eredményét: 1. A fogyasztási adó
alá eső szeszfőzőkben hivatalos megállapítás 
szerint termeltetett 8..‘152,059 hektoliterfok 
tiszta a!k< bői május hónepra és 7(5.(500,75 1 
hektoliterfok tiszta alkohol az egész fenti idő
szakra; 2. a termelési adó alá eső szeszfőzőkben 
a termelési adó befizetése mellatt termeltetett 
0Ő.876 hektoliterfok tiszta alkohol május hó
napban 3.602,130 hcktolitci fok tiszta alkohol 
az egész fenti időszakra; .‘5. a birodalmi tanács
ban képviselt királyságokból cs országokból, 
valamint Bosznia es Ilerczegnvi: a területéről
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szeszfinomitokba és szabadraktárakba fogyasztási 
adóval terhelten behozatott 547.3(59 hektoliter
fok tiszta alkohol májusban, 4.204,049 fok az 
egész fenti időszakban; 4. a fogyasztási adó 
befizetése mellett szeszfőzőkből, szeszfinomitók- 
ból és szabad-raktárakból elszállittatott 7.127,140 
hektoliterfok májusban. (51.272,154 fok az egész 
fenti időszakban 5. fogyasotási adóval meg
térítetten elszállittatott és pedig 1. a birodalmi 
tanácsban képviselt királyságok és országok, 
va'amint Bosznia és 1 lerczegovina területén 
fekvő vállalatok részére 264.376 hektoliterfok 
tiszta alkohol május hóban, 858.00(5 fok az 
egész fenti időszakban, 2. a vámvonalon való 
kivitelre: 284 136 fok májusban, 2,739.311 fok 
az egész fenti időszakban; 3 másnemű adó
mentes ezé lókra 560.300 fok május hóban, 
4,996.013 fok az egész fenti időszakban, 6. az 
adó lefizetése mellett elszállított szeszmennyi
ségnek (4. pont) megfelelő fogyasztási adó 
összege 2.404 502 forint 15 krajezár május 
hóban, 21.450,(546 írt 70 krajezár az egész 
fenti időszakban, b) a termelési adó összege 
(2. pont) 33.55(5 forint (50 krajezár május hó
ban, 1,202.244 forint 50 krajezár az egész 
fenti időszakban; összes szeszadó 2,528.058 
forint 75 krajezár májusban, 22,742.892 ío. int 
20 krajezár az egész fenti időszakban.

Szerkesztői üzenetek.
H. L. urnák Arad. Az összeget köszönet

tel vettük. A postautalványt tévedésből küldte 
el a kiadóhivatal.

A. B C. Nyitra. Az ottani penzügyigaz- 
gatősagnál, ha pedig elutasítják, akkor a m. k. 
pénzügyminisztériumnál Budán.

F. Zs. Miskolcz. Az illető hivatalnok sza
badságon van s csak 3 —4 hét múlva tér vissza.

Ozv. Sch.-né Budapest. Önnek semmiféle 
körülmények között sem szabad olcsóbban el
adni. A pinczércknck ajándékot sem szabad 
adni.

A. H. Budapest. Uj engedély elnyeréséért 
a pénzügyigazgatósaghoz kell fordulnia. Igen 
kevés a kilátás arra nézve, hogy megkapja, 
tehát maradjon tőzsdéjével ott, a hol van, 
addig, a mig lehet.

K. P. ur Budapesten. Nem csodáljuk egy 
csöppet sem. Kzen urak a dohányárudat «vál- 
lalkozás«-nak tekintik. Kzck nem dohányárusok.

Özv D.-nc Budapesten Folyamodványát 
rosszul czimezte. Levél megy.

R. E. A pénzügyi biztosságnál Bpesten.

Y E

s«^;«-cl*./tírkes?tfí.- Holtai Nándor.

Ajánlati hirdetmény.
A n.-becskereki m. kir. pcnxugyigazgatoság részéről ezennel kú/.hii i c tétetik, hogy Torontálmegyébo kebelezett Zsombolya 

községben újonnan felállítandó dohány- es szivararuda és különlegességi áruda betöltése végett írásbeli ajánlatok beadása utján 189(5. 
évi augusztus hó nyolezadikan (*.) d. e. 10 otakor a pénzügy igazgatóságnál versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők által az eladás után igénybe vehető ellátási jutalék fogja képezni, és a 
dohány- és s/ivarkülönlegességi armla annak ing átadatni, ki a legcsekélyebb eiadasi dijt fogja követelni, mindazonáltal a kincstár 
fenntartja maganak azon jogot, hogy a versenyzők kozott szabadon választhasson, mi okból az ajánlattevő semmi esetben sem tá 
maszthat igényt azért, mivel ajánlata el nem fogadtatott.

Az összes gyaitmany-k'-.'/ « tek a temesvári dohányáruda raktárból lesznek beszerzendők.
Figyelmeztetnek a pályázók, hogy a dohánygyártmányok eladására vonatkozó szabályok 13. £ . mely szerint «iz üres 

gyártmányládák a kincstár részéről visszaváltalnak érvényén kivül helyeztetvén, azokat a m. kir. dohányáruda raktárból, illetőleg 
fő- cs al-árusoktol a megállapított eladási árak megtérítése mellett tulajdonukba átvenni kötelesek.

A kincstár az atinlanak bizonyos összegben meghatározott jövedelmet nem biztosit, és ez okból későbbi kérvények az 
ciadási clij utólagos felemeléséért tekintetbe vétetni nem fognak, úgy kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles léc d a vallalkn/.o a dohány- és szivai különlegességi árudát az átvételre kitűzött napon, továbbá a fogyasztási 
viszonyoknak megfelelő 8 napi tartalék készletet 500 fit értékben beszerezni, és folyton érintetlen teljességben fenntartani, azon
kívül a napielad isra szükségelt gyai ( unnymennyiséget is 500 frt értekben beszerezni.

A dohánynagyaruda és evvel egybekapcsolt kis tőzsde Zsombolyán élénk forgalmú helyen, száraz bolti és raktári helyi
ségben személyesen kezelendő és az üzletről azon «»t rendbeli könyvek pontosan vezetendők, melyek a dohányeladási szabályok 
15. 3-áhan részletezve vannak. A pályázok kötelesek bánatpénz fejében 100 forintot .készpénzben, vagy tőzsdén jegyzett állampapi- 
rokban 50 kros bélyeggel ellátott, snjatkczüleg aláirt lepecsételt ajánlatukhoz csatolni, vagy pedig ezen összeget valamelyik állami 
pénztárnál lefizetni, az arról szóló nyugtát az ajánlathoz mellékelni és az ajánlatot ezen czim alatt: »Ajánlat a Zsombolyán dohány
én szivarkulonlegességi áruda elnyeréséért" legkésőbben 189(5. évi augusztus hó 7-ikévol d. u. 5 óráig a pénzügyigazgatóság főnök
ségnél közvetlen vagy posta utján beküldeni.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek és azzal egybekötött kötelezettségek a pénzügyigazgatóságnál és minden 
pénzügyőri biztosságnál megtekinthetők.

N.-Bccskerck, 180(>. július i4-én. M. kir. pénzügyigazgatóság.

49(501
IV. 180(5.
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