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A ládakérdés megoldásához.
Ezen kérdés még mindig a kezdet- 

legesseg stádiumában van s nem jutott 
egy hajszálnyival sem közelebb azon 
ponthoz, melyet a nagyárusok oly óhajtva 
várnak. 11a eddigele nagy veszteség volt 
a ládák átvetele a nagyárus részéről, úgy 
most oly calamitassá nőtte ki magát, 
melyet elképzelni is nehez.

Nem titok előttünk, hogy oly évek- 
ben, a mikor nagy nemzetgazdasági fel
lendülések voltak, a kereskedelem es 
ipar oly annyira szünetelt, hogy azt va
uban nem hi ik v ént. \ sz. iv >• íruk, 
nürnbergi, vagy a fűszeráruk valósággal 
panganak. Ezzel szoros kapcsolatban van 
a ládakerdes is. luldig ugyanis a vidéki 
nagyárus az üres ládáért legalább vala
mit kapott, ma ez már valósággal lehe
tetlenség. A vidéki kereskedőknek nincs 
szükségük ládákra, miután az üzlet rop
pantul rosszul megy es az áru csak igen 
kis mennyiségben fogy. A nagyárus a 
ládákat berekig, sót hónapokig tarto
gatja, mig aztán a nagy mennyiségen nem 
tudván túladni, tüzelésre haszn Úja. Ezen 
módja a ládák használatának legalább is 
nyáron, a mikor nem fütenek, furcsa. 
Emez igen drága fütőszer, melyet igen 

ól lehetne in ísra is haszn Un i, a nagy
árusnak néha fel jövedelmét is fölemészti.

Kérdjük a pénzügyi köröket, vájjon 
nem érdekli őket azon körülmény, hogy 
azok, kik áruit eladják, ily módon m eg- 
károsittatnak? Bizonyára ! Tovább me
gyünk, mi meg azt merjük állítani, 
miszerint ezen körülménnyel a pénzügy
minisztériumban is igen behatóan foglal
koznak. S ha e tárgyban eddig mi sem 
történt, azt azon körülménynek tulajdo
nítjuk, hogy nem találják meg a valódi 
megoldást. Hogy a kincstár a ládákon 
semmit sem nyer, sót mi több, évente 
nagyobb összeget vészit rajta, azt mi is 
igen jól tutijuk. A kertles azonban csak 
az marad: vájjon nem hozna-e a kincs
tár még egy csekély áldozatot t. i. hogy 
a ládák árát olcsóbbá tegye, vagy pedig 
utasítsa a dohánygyárakat (nem raktárt) , 
miszerint az üres ládákat egy bizonyos 
összegért átvegyék. Ez utóbbi körülményt 
már régebben el is vetettek azért, mi

vel a ládák átvetele a gyárakban tüz- 
veszelylyel jár. Van a dologban valami, 
ha az átvétel úgy történnék, mint egy
kor. Akkoriban ugyanis a dohányraktárak 
vettek át a ládákat és nagyobb meny- 
nyisegben szállitottk aztán a gyárakba, 
miáltal ezer meg ezer láda halmozódott 
ott fok

I la pl. a fővárosi nagyárusok a 
gyárakba szállítanák iádáikat egyszer egy 
heten, úgy a fővárosi .*> dohánygyárban 
nem halmozódna föl meg annyi láda 
sem, amennyit a pillanatnyi szükséglét 

! megkövetel. Ugyanígy járhatnának el 
Temesvárott, hiúméban, Kassán stb. A 
ládák ilykepen való átvetele tehát tüz- 
veszelylyel epenseggel nem jár. Itt csak 

I az jön tekintetbe, hogy az állam mily 
I összeget vészit. Ma ez így van, akkor 

úgy hisszük, a nagyárusokon az állam 
ne űzze takarékosságát, minthogy a 
nagyárus, a mint azt már többször em
lítettük az ilyes vesztesegeket ki nem 
tartja. A vidéki nagy irusok gyakori vál
tozása e körülményre vezetendő vissza, 
s eme körülmény igen elszomorító, 20 ev 
előtt még százan meg százan pályáztak 
egy-egy megüresedett nagyárudáért, ma 
már nem igen törik az emberek magukat 
dohánynagyárudáert. Ez nem csak a mi 
véleményünk, de olyan személyeké is. a 
kik e szakmát hivatalból is igen jól is
merik. S ha most már e tényeket a ma
gas kincstár nem ismeri, az nem jelenti 
azt is egyszersmind, hogy nem léteznek. 
Valószínű, hogy a kincstár nem kérde
zősködik erről, következéskép nem is 
tudhatják a feleletet reá.

Ezzel azt hisszük, elegge illusztrál
tuk. hogy mennyire egetóve vált immár 
a ládakerdes megoldása. Ne higyjük, mi- 
szeiint a nagyárusok azon materiális 
sebet, mit zsebükön, azaz pénztárczájukon 
ejtettek, elfelejtettek. Korántsem ! A kér
dés immár akuttá vált es azon nagy
árusok száma, kik üzletükből megélni 
nem tudnak, szaporodik. Ne engedjük, 
hogy ez megtörténjék. Az az egy bizo
nyos marad, hogy a kincstárnak az olyan 
árusokra van szükségé, kik szakmájukkal 
es anyagi helyzetükkel meg vannak elé
gedve. Ez azonban a jelen körülmények 
között lehetetlen.

Jogos panasz.
Ha nem is akarunk a dohánygyárt

mányok általános birálgatásáhan reszt
venni. amint ez jelenleg szók fisban van, 
mégis szükségesnek tartjuk azon körül
ményre utalni, mely nagy-fontosságú az 
államkincstárra nézve. Arról van ugyanis 
szó, hogy számtalan panasz érkezett be 
hozzánk, nagyobbára a magyar fürdők
ből. hogy ott a legrosszabb szivarokat 
árusítják. E panaszokat mi természetesen 
valódi értékükhöz képest tudjuk mérle
gelni es ki is jelenthetjük egyszersmind, 
hogy e panaszokat majdnem kizárólag 
privát felektől kaptuk, s csak nagy ritkán 
árusoktól, ámde épen ezen körülmény 
bizonyítja, hogy a fürdőhelyeken a leg- 
eikenve/tetettebb publikum időzik vagy 
pedig idegenek, a kik a m. kir. dohány- 
gyártmányokat oly oldalról ismerik meg. 
mely nem a leghizelgőbb kepét alkotja 
dohánygyártásunknak. Mi a fővárosban 
csak nagy ritkán látunk oly szivart, a 
milyen pl. a Tátrában, vagy Erdély egyik 
másik fürdőhelyén van. E fürdőhelyeken 
igen sok utazó, tourista, fürdőző fordul 
meg s ez annyira fontos körülmény, hogy 
erdemes volna, ha az ottani dohányrak
táraknak. vagy nagyárudáknak meghagy
nák. miszerint e helyekre, ha nem is a 
legjobb gyártmányt adják ki, de legalább 
rosszabbat sem, mint a fővárosban.

Ismetelhetjük. miszerint illetékes 
helyen igen jól ismerik nézeteinket a 
dohánygyártásról, s hogy mindig a leg- 
objectivebb módon Ítéltük meg. Mind
amellett most ugv gondoljuk, hogy a be
osztás körül történik a hiba. Mai nap az 
üzleti praxisnak a gyártással karonfogva 
kell járni. Valamely árúczikk árusításához, 
bármily nélkülözhetetlen legyen is az, üz
leti routin kell. Nem jutna sohasem eszébe 
valamely privát gyárosnak, hogy oly 
helyre, a hol mindig igen sok idegen jár, 
a legrosszabb gyártmányait adja, mivel 
az a sok idegen rossz hiret költi a gyár
nak. Igaz, hogy a forgalom naponkint nő> 
a dohány monopóliumnál s hogy reklámra 
szükségé nincs, de másrészt arra sincs 
szükségé, hogy erővel tönkretegye jó 
hírnevet. 1 lallottuk, hogy igen sok osztrák 
fürdővendég a magyar fürdőkbe Becsből
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postán hozatja szivarjait. Hát oly jók az 
osztrák szivarok? Nem! Talán oly jók 
sem, mint a mieink, de Ausztriában a 
legutolsó faluban is megkapja az ember 
a világos, vagy sötét szivart, amint kí
vánja. Úgy hisszük, ezt mi is megtehet- 
nök s nem is esnék nehezünkre. A fürdő
helyekre a szezon alatt csak annyira jó 
szivart kellene adni, mint a minő a fő
városban van s az ügy megoldást nyerne. 
Az árusok ily fürdőhelyeken számtalan 
calamitásnak vannak kitéve. Nem kíván
ható. miszerint azon árus, kinek egész 
évi jövedelme pár száz forint, nehány 
ezer frtnvi árút tartson raktál on.

így tehát a dohánymonopolium a 
maga érdekében intézkedjék, hogy a 
fürdőhelyeken, a hol tényleg sok idegen 
fordul meg száraz, jó szivarok legyenek 
kaphatók. Ezt tisztán az államkincstár 
érdekében mondjuk. Ez ügyet nem lehet 
egyszerűen figyelembe nem venni miután 
„ha két ember mond rólad valamit, ak
kor van valami a dologban; ha azonban 
többen állítják ugyanazt, az már igen 
sokat jelent4*. Az állatunk elmondottakat 
pedig igen sokan állítják . . . .

Munkásviszonyok és humanitá
rius intézmények.

(Folytatás).

Az egyletbe való felvételhez felté
telek gyanánt megkivántatott, hogy a 
jelentkezők a dohánygyár orvosa által 
egeszsegeseknek találtassanak, továbbá, 
hogy e férfiak a 18 evet es a nők a 
15 evet már betöltötték, a 40, illetőleg 
85 evet azonban még meg nem halad
ták legyen.

Az egyletek fejlődése —  ti kezdet 
nehézségeinek leküzdése után evről- 
evre szép haladást tanúsított; a munkások 
a belepesi kényszer folytán s az egyleti 
tagsággal kapcsolatos kedvezmények tuda
tában mindnagyobb számmal, a korhoz 
kötött felteteleKnek megfelelt munkások 
pedig úgyszólván teljes számmal leptek be.

Hogy nagyobb szánni munkás —  
különösen meg a 80-as evek elejen — 
tényleg nem volt tagja az egyletnek, eme 
körlilymeny nagyobbára a kor képezte 
belépési akadálynak tulajdonítható es igy 
különösen azok, kik a kötelező belepes 
idejében meg nem voltak tagjai az 
egyletnek és a kikötött kort mar túl
haladtak, többe az egylernck tagjai nem 
is lehettek.

Az ipari es gyári alkalmazottaknak 
betegseg eseten való segélyezéséről szóló 
1891. XIV. törvényezikh. megalkotása 
folytán a dohánygyári munkások beteg
ápoló és segclyegylctei —  a holott 
törvény szellemében dohánygyári beteg- 
segélyzöpenztárakká alakíttattak át s mint 
ilyenek a dohánygyárak szervezetének 
kiegészítő részét képező intézmény meg
maradtak.

Az említett térvény értelmében meg
állapított alapszabályok szerint immár a 
dohánygyári betegsegelyző) pénztár köte
lezett tagjai ;

Valamely dohánygyári munkás, to
vábbá a tanonezok, a napi kereset 4 
forintot meg nem halad es az alkalmazás 
7 napnál hosszabb időire biztosíttatott, 
ezenkívül a dohánygyári altisztek, szolgák 
és kapusok.

A pénztár betegseg esetére, vagy 
baleset alkalmából a betegség ideje alatt 
a következő) segélyt nyújtja:

a) ingyen orvosi vagy szülésznői 
segélyt a pénztári orvos vagy szülésznő) 
által ;

b) gyógyszereket és a szükséges 
gyógyászati segédeszközöket;

c) táppénzt azon esetre, ha a beteg
seg keresetkeptelenséggel jár és három 
napnál tovább tart, a megbetegedés 
napjától számítva a ketesetképtelenseg 
tartamára; es ha a keresetkeptelenség 
előbb veget nem eme, 20 héten át;

d) gyermekágy eseteben gyermek- 
agvsegelyt, mely a táppénzzel egyenlő) 
összegben es a lebetegedes első) napjá
tól négy hétig jár;

e) halál eseten temetési segélyt ;
f )  nyugbereztetés eseteben állandó 

havi segélyt;
g ) szolgálatképtelenség eseteben, ha 

a tag szolgálati idő) rövidsége miatt állami 
ellátásban nem részesül, a szolgálati idő> 
arányában 40 frtig terjedő) vegkielegitesre.

A mennyiben a dohánygyári heti- 
napi- és szakmánybéres munkások átla
gos fejenkénti napi keresete a fővárosban 
még pedig a férfiaké 1 frttal, a nőké 
80 krral. vidékén a férfiaké 70 80 krral,
a nőké 50 -fiO krajczárral, a tanonezoké 
a főivárosban 40 krajczárral, vidéken 90 
krajczárral vetetett számításba, a pénzt.• ri 
tagok által fizetendő) heti járulekok —  
melyek keresményeikből levonatnak 
következőleg vannak megállapítva:

Fővárosban ; férfi munkás 1 2 krajezár, 
női munkás 10 krajezár, tanoncz fi k r ; 
vidéken; férfi munkás 10 kr., női munkás 
fi— 8 kr . tanoncz 4 kr.

(Vége kttv.)

Vegyesek.
Kinevezések. Hanus Eerencz temesvári 

dohánygyári számcllenőr a temesvári dohány
gyári igazgatósághoz a IX. fizetési osztály utolsó 
fokozatába való sorozással dohánygyári szertári 
kezelővé, I lachnel Vilmos budapest íerencz- 
városi, Mingovits Adolf kassai és Zsarnóczay 
Ernő budapest ó-budai dohányjövedéki tisztek 
a szegedi, Illetőleg kassai és budapest — erzsébet
városi dohánygyári igazgatóságokhoz, a IX. 
fizetési osztály utolsó fokozatába való sorozással 
dohánygyári gyártási osztályvezetőkké ; Erdélyi 
Sándor csókái, Willinger Gyula káponai, Keiner 
Xsigmond csongrádi, Trásy Béla debreczeni, 
Mandits János budapest ó-budai, Green Jen") 
és Szabó Zoltán kassai dosanyjövedéki segéd
tisztek és Ludvvigh Gyulafehérvári m. kir. adó
hivatali tiszt, a X. fizetési osztály utolsó fo
kozatába váló sorozéssal, dohányjövedéki tisz

tekké ; Nicolich János fiumei, Szobovits Albin 
budapest -budai, Steinwalter Győző szegedi, 
Skeroetta Lajos fiumei, Baláry Dezső budapest - 
ferenezvárosi, és Baróti Ernő budapesti dohány- 
jövedék/' gyakornok, Besse Géza és Leskó Imre 
segédtiszti teendőkkel megbízott dohánygyártási 
ügyelőik, végiil Gerson Kázmér földbirtokos 
király-daróczy lakos, a XI. fiaetési osztály 
utolsó fokozatába való sorozással dohányjévedéki 
segédtisztekké, Böhm Lajos pénzügyigazgatósági 
számgyakornok, Mann József nyíregyházai, 
Szimcsó Béla szomolnoki és Veres Zoltán 
debreczeni dohányjövedéki gyakornok-jelöltek, 
végül Lityik György nagy-bányai lakos dohány- 
.övedéki gyakornokká neveztettek ki.

Áthelyezések. Szvoboda Lőrinc/ debreczeni 
dohányjövedéki tiszt a szülőid dohánybeváltó 
hivatalhoz-, Trásy Béla szuloki dohányjövedéki 

! segédtiszt a debreczeni dohánybeváltó felügye- 
I (őséghez lettek áthelyezve.

A dohányok állása. Szomorú hírekkel kell 
beszámolnunk. A termelők ugyan mindenütt 
legjobban érzik, tudjak a maguk baját, s annál 
leverőbb, hogy nemcsak egyes helyeken szór
ványosan, de úgyszólván országszerte meghiú
sultak a legszebb remények, amelyekkel az 
idei dohánytermelés elé nézhettünk. Folyó hó
1- én és 2-án, de leginkább fi-án és 7-én pusz
títottak azok a rettenetes viharok és jégesők, 
amelyekről az alábbi értesítésekben részletesen 
beszámolunk. Hajdu-IJorogon és a szom
szédos községekben két nap egymásután, és 
pedig augusztus 1 -én és 2-án roppan nagy égi 
háború volt és iszonyú vihai és jégesői pusztí
tott. mely a lábán álló terményekben, szőlőben, 
dohányban 40— 50 százaléknyi kárt tett. 
Balrríaz-Újvárosról Írjak, hogy már ott törik a 
dohányt, de a termés az egész járásban közé
pen aluli s kataszt. holdanként legalább is
2— 9 mtrm.-val kevesebb les/., mint tavaly 
volt. A gyenge hozamot a gazdák a tavaszi 
rossz időjárásnak tulajdonítják. Kecskeméten, 
Kis-Kőrösün, Keszthelyt Tóin-megye majd 
mindenik községben, a somogymegyei Szobbon, 
Nagy-Doroghon, Pakson, Szegzárdon a f. hó fi. 
és 7-ike közötti éjjel és hajnalban volt az az 
istenitéleti orkán, amely a gazdáknak nemcsak 
dohánytermését, de mindenét teljesen tönkre 
tette. —  Legnagyobb mérvben dúlt a jégeső 
és vihar az országszerte ismert kitűnő termelői 
I.eopold Sándornak ózsáki pusztáján, hol a 
gyönyörűen fejlődött, méter magas dohánynak 
a szára is, alig látható. Czibakházán f. hó 
7-én éjjel mintegy két óra hosszáig tartó 
óriási zivatar volt, felhőszakadásnak beillő zá
porral és jégveréssel, mely a még be nem 
hordott gabonakercsztcket dülőíöldekre elso- 
dorta, az összes dohány, szőlő, kukoricza gyü
mölcs és dinnyetermést teljesen tönkretette. 
Számtalan épületet romba döntött es élőfákat 
tövestül kicsavart. Aránylag legnagyobb a kára 
Sváb Gyula nagybirtokosnak, a kinek a múlt 
évben épített 40 öles dohány pajtáját és a feles 
kertészek lakásait romba döntötte s nagyrészt 
szerteszét sodorta. Nyíregyházáról is azt Írják, 
hogy a kitűnő szabolcsi dohány és részben a 
szatmári dohány is az idén úgy mennyiségileg, 
mint minőségileg nagyon alahanyátlőtt. A jég
esői és a férgek sok helyen egészen tönkretet
ték az amúgy is kora tavasz óta a hűvös idő 
és sok esőtől szenvedett és satnyuló dohány
leveleket. A dohány, a hol meg is marad, 
alacsony, ritka s a levelek más évekhez 
képest éppen 40—50 százalékkal kisebbek 
és könnyebbek is. Szabolcsvármcgyében éven- 
kint 14.000- 15.000 katasztralis holdon ter
melnek dohányt, s minthogy az egész or
szágban a dohányterület 65 fifi ezer kataszt- 
rális holdra rúg: igy ebben az egy megyében 
a dohány produkezió az. összes eredménynek
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rendes körülmények között legalább is 20% -át 
tette ki, az idén azonban nem éri el a 10% -ot 
sem. A nyíri dohánytermés évenkint meg
haladta a 95— 100 ezer métermázsát, ebben az 
évben alig lesz 45—50 ezer métermázsa ter
més. A szabolcsi dohanynyal kertészkedő nép 
nagyobb részben a hideg és esős időjárást 
okolja a eohány kedvezőtlen állásáért; hozzá
járult a baj fokozásához az a sok jégeső is, a 
melytől kivált a nyirbogdányi járás szenvedett. 
Ebben a járásban a jégkár óriási. Igen nagy a 
pusztulás továbbá Nyírbátortól kezdődőleg Csá
szári felé, egész Vallaj szatmarmegyei községig, 
a hol teljes jégverés volt.

Stockholmból Írják lapunknak, miszerint 
a dohányipar munkaadói és munkásai között 
komoly összeütközésre került a dolog. Mindkét 
párt organizálva van, miután azonban egyrészt 
a munkások majdnem valamennyien a munkás- 
szövetségbe tartoznak, másrészt a munkaadók, 
a gyárosok, nem mind tagjai egyesületüknek. 
A viszály azzal kezdődött, hogy a Gothenbergi 
gyár munkásainak bére 1 2 krral kevesebb (1000
darab önkin t), mint a malmöi munkásoké, s ezen 
egyenlőtlenség ellen keltek ki a munkások. 
Miután a gothenbergi munkások a munkadij 
jelem elését megtagadták, a munkások 5 gyár
ban felmondták a munkát. Azonban erre sem 
maradt cl a válasz. Hat stockholmi gyár 4, 
gothenbergi, 2 malmöi s egy linkopingi összes 
munkásain k, körülbelül 1200-nak, a kik a 
munkás szövetségbe tartoznak, augusztus 15-től 
felmondták a szolgálatot.

A czigarettázók Amerikában. Jowa állam 
Des moines városából írják, hogy a czigarettá
zók nagy diadalt arattak az állami törvényhozás 
fölött. Múlt télen sikerült a nagyrészt farme
rekből álló törvényhozóknak oly torvéuyt keresz
tül vinni, melynek következtében az. egész 
államban a czigaretta gyártás és eladás el- 
tihatott; hogy magán felek se készíthessenek 
czigarettat, a czigaretta-papír eladását is be
tiltották. Erre okot szolgáltatott azon feltevés, 
mely szerint némely törvényhozó azt állította, 
hogy a czigaretta szívás ártalmas. Hiába kardos
kodott e nevetséges állítás ellen egy tekintélyes 
kisebbség azt mondván, hogy az ellen párton 
lévők még a szavazás *artama alatt is ba-

goztak: Hiába, a törvény életbe lépett és az 
államban senki sem mert czigarettezn.. A 
kisebbség azonban nem nyugodott. A törvényt 
az egyesült államok legfelsőbb bírósága elé 
bocsátották revisióra és azok kijelentették, mi
szerint az állam megtilthatja a saját kebelében 
a czigaretta gyáitást és eladást, de a —  be
vitelt nem. Ezzel azután az egész törvény 
nevetségessé vált, miután a legtöbb czigaretet 
Virginiából szállították Jowába. így tehát a 
jowai czigarettezők ismét boldogok.

Trafikos herczegnö. Mint mindenütt a vi
lágon, Francziaországban is megesik, hogy jö 
vedelmező trafikkal ajándékozzák meg cgy-egy 
érdemes embernek az özvegyét. III. Napóleon 
féltestvérének és kegyeltjének, Morny herczeg- .

nek az özvegye, akit a minap nagy pompával 
temettek el l'árisban, szintén trafikosnő volt. 
Morny halála után ajándékozta neki III. Na
póleon Páris legnagyobb trafikját, a mely a 
Théatre Francais szomszédságában van. A her
czegnö bérbe adta a trafikot és évenkint negy
venezer frankot kapott érte. Még akkor sem 
vették el tőle a trafik-jogot, a mikor Sesta 
spanyol herczcg felesége lett. De Mac-Mahon 
elnöksége alatt mégis le kellett róla mondania, 
mert házassága révén megszűnt íranczia alatt
való lenni s az ellenzék interpellációval fenye
getőzött. Trafikjának jövedelmén azóta kiváló 
állami hivatalnokok özvegyei osztoznak.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.

2S Ajánlat.
A sz..-udvarhelyi m. kir. pénzügyigazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, 

hogy a lemondás folytán megürült székely-keresztúri dohátiynagyáruda kezelésének el
nyerése végett írásbeli zárt ajánlat utján ezen kir. pénzügyigazgatóság hivatalos helyisé
gében 1896. évi szeptember hó 5-én d. e. 9 órára versenytárgyalás tűzetik ki

Az árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által a dohányeladás után igénybe 
veendő ellátási dij fogja képezni, mindazonáltal a kir. kincstár lentartja magának a jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választhasson, mi okból valamely versenyző semmi 
esetre sem támaszthat igényt a betöltendő dohánynagyárudának adományozása iránt 
csupán azon okból, mert esetleg a legcsekélyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

A dohánynagyáruda. melynek eddigi kezelője 2.41 azaz kettő és negyvenegy 
század százalék tözsdijben részesült, a dohanyanyagot a m.-vásárhelyi dohányáru rak
tárból veszi be. és dohányanyag beszerzése végett hozzá 68 dohánykisárus van utalva.

A dohanynagyáruda 1895. évi forgalma 59808 frt 58 krt tett, melyből saját 
kisárudabeli elárusitásra 1446 frt 46 kr.. a hozzáutalt kisárudákra 87805 frt 16 kr. mér
sékelt áru dohány és burnot eladásra 60 frt 96 kr. esik. Továbbá megjegyeztetik, hogy 
a dohanynagyárusnak a bélyeg és váltóürlapok eladásából 1 százaléknyi eladási ju 
talék jár.

A pályázók figyelmeztetnek, hogy a dohánynagyárus köteles a dohánygyárt
mányokat taitalmazó ládákat a kir. dohánynagyáruda raktárból a megállapított érték 
lefizetése inellett tulajdonába átvenni.

A vállalkozó köteles a dohánynagyáruda kezelésével történt megbízatásról vett 
értesítés után, a dohanynagyárudát haladéktalanul átvenni, ellenkező esetijén, s abban 
az esetben is. ha ajánlatától önként visszalépne bánatpénzét elveszti és a dohánynagy
áruda betöltése végett veszélyére és kárára újabb versenytárgyalás fog kiíratni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlatai el nem fogadtatnak, a verseny- 
tárgyalás befejeztével visszafognak adatni, az elfogadott vállalkozó bánatpénze azonban 
visszatar tátik.

Sz.-Udvarhelyit, 1896. julius hó 80-án.
M. kir. pénzügyigazgatóság.

47134 
Y. 1896.

Ajánlati hirdetmény.
A nagyváradi m. kir. pénzügyigazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Hiharmcgyébe kebelezett Berettyó-Ujfalu 

városában üresedésbe jött dohánynagyáruda kezelésének betöltése végett Írásbeli ajánlatok beadása utján 1896. év augusztus hó 
31-én délelőtt 10 órakor a pénzügyigazgatósagnál versenytárgyalás fog tartatni. . . .  .

Az árlejtés tárgyat ugyancsak a versenyzők által az eladás után igénybe vehető ellátási jutalék fogja képezni és a 
dohánynagyáruda annak fog átadatni, ki a legcsekélyebb eladási dijt lógja követelni,^ mindazonáltal a kincstár fentartja magának 
azon jogot, hogy a versenyzők között szabadon választhasson, mi okból az ajánlattevő semmi esetben sem támaszthat ig< 
mivel ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohánynagyárus a nagyáruda kezeléséért l 3",„„0/o tőzsdijt élvezett.
A dohánynagyárudanak 1895. évi nyers forgalmának átlaga 7í>488 

1 15 kisárus van utalva, továbbá az áruda kezelésével a bélyeg és váltó űrlapok 
mellett adatik meg az engedély.

Az összes gyártmány-készletek a debreczeni dohányárudé raktárból, 
adóhivatalnál lesznek I eszerzendők. .

Köteles leend a vállalkozó a dohánynagyarudát az átvételre kitűzött napon, továbbá a fogyasztási viszonyoknak, meg
felelő x napi tartalékkészletet 2000 írt értékben beszerezni és folyton érintetlen teljességben fentartani. azonkívül a napi eladásra 
szükségelt gyártmány mennyiséget is beszerezni. . . .

A dohanynagyáruda és evvel egybekapcsolt kis tőzsde lehetőleg a Piacz-téren vagy hö-utezán elénk forgalmú helyen,

igényt azért,

forintot tett ki és ahhoz anyagbeszerzés végett 
eladásának kötelezettsége l \la °/0 eladási jutalék

i bélyegkészletek pedig a berettyó-ujfalui m. kir.

valame yik állami pénztárná. ---------- , ~ , „ w .. . a y . ,  , «  . ,  , ,,
bér ttyó-ujfalui dohanynagyáruda elnyeréséért legkésőbben 1890. év aug. hó 31-én d. e. 9 óráig a pénzügyigazgatóság főnökségénél
közvetlen vagy posta utján benyújtani.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek és azzal egybekötött kötelezettségek a nagyváradi penzugyigazgato-
ságnál és a Nagyvárad vidéki pénzügyőri biztosnál megtekinthetők. 

Nagyváradon, 1896. évi augusztus hó 5-én
M .  k ir .  p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g .
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