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Hirdetések.

Igen tiszte lt olvasóinkat, kiknek elő
fizetése e számunkkal lejár, felkérjük, 
miszerint az előfizetési dijakat 2 fit 50 
krt a következő leiévre beküldeni szí
veskedjenek, hogy a lap szétküldése 
rendesen történhessék. Felkérjük egy
szersmind azon előfizetőinket is, kik meg 
az előfizetési díjjal hátralékban vannak, 
hogy azt mihamarabb hozzánk beküldeni 
szíveskedjenek.

A fő- és nagyárus urakat ezennel 
felkérjük, hogy lapunkat a nagy- es kis- 
árusok között minél szélesebb körben 
terjeszteni szíveskedjenek.

A .Dohányárusok Közlönye, 
kiadóhivatala

Budapest, VII., Károly-körút 7.

Az illetéktelen czigaretta keres
kedés.

Folyton olvashatjuk hirdetésekben, 
hogy külföldi gyárosok kínáljak nálunk 
áruikat. Ma már annyira vagyunk, hogy 
ezen gyaiosok a vidékre ügynököket 
keresnek es találnak is. Az egesz ország 
az ügynökök egy hálójával van körül
véve. a kik, mint a hirdetések mondják, 
«a jobb körökben is megfordulnak*, s 
ezáltal az államkincstárnak jelentékeny 
kárt okoznak.

A mennyiben e körülményre uta
lunk, megjegyezzük, hogy itt nem kicsi
ségekről van szó. A czigaretta manap
ság igen keresett es ha az ügynök csak 
némikép is elfogadható árut nyújt, akkor 
az üzlet napról-napra jobban terjed. De 
hát hova vezessen ez?

A szivarral es czigarettával való 
kereskedés, ha azt a pénzügyminiszté
rium nem engedélyezi, nálunk Magyar- 
országon tilos. Ezen tilalom áthágása a 
büntető paragrafusokba ütközik. Azt hi- 
hetnók, hogy ezen körülmény visszatar
tana az. illetőket attól, hogy a lapokban 
hirdessek, miszerint ügynököket keres
nek. azaz más szóval, hogy nálunk ezzel 
privát kereskedést folytatnak. A külföldi 
nem igen törődik a mi törvényeinkkel. 
Akkor hát. hol rejlik a hiba? Úgy liisz- 
szük, a lapokban melyekben nem sza
badna ily természetű hirdetéseket elfo
gadni. El kellene ezen hirdetéseket ép 
úgy törülni, mint a hogy nem engedik

a külföldi osztálysorsjátékok hirdetésének 
közleset. Ugyanazon okból, hogy t. i. az 
államkincstár károsodik, nem kellene a 
küllöldi czigaretta-gyárosok hirdetéseit 
engedélyezni. Más valami az, ha nálunk 
valaki kiír külföldre az ilyen gyártmány
ért, mintha a gyáros hirdeti, miszerint 
nálunk keres utazót vagy ügynököt. Ez 
utóbbi esetben t. i. világos, hogy a kül
földi gyáros nálunk üzletet tart, oly üz
letet, mire az állam az engedélyt soha 
sem adná meg. I iisz vegre is nem kell 
nyílt üzletet tartani, hogy jó üzletet csi
náljon. A vasutak es a posta előrehala
dott korát éljük s most csak jó ügynök 
vagy utazó kell. hogy jó legyen az. üzlet, 
s az állam egy hatalmas konkurrensre 
találjon.

Kérdés, vájjon jogosultak-e a lapok 
külföldi gyárosok dohánytgyárrmányainaK 
hirdetését közzétenni. A mai szokás jog 
szerint ez meg van engedve. Az osztrák 
monopólium meg azt is megengedi, hogy 
az osztrák lapok nemet es havannai gyá
rak reklámhirdetéseit közöljek. Ezen szo
kást úgy az árusra, mint a monopóliumra 
nézve sérelmesnek találjuk. Ez okból 
javasoljuk, hogy azon az alapon, mely 
szerint külföldi osztálysorsjegyek hirde
tései nálunk el vannak tiltva, a külföldi 
gyárosok eme hirdetéseit is be kellene 
tiltani. A hírlapok, főleg nálunk, igen 
könnyen lemondhatnak ezen «kis hirde
tésekről*. miután ezáltal az árus nagyon 
károsodik. Ezzel azonban szorosan egybe
függ egy másik ügy is, melynek fontos
ságát kommentálnunk sem kell. Az ágen
sek t. i. oly czigarettákat is árusítanak, 
melyeket itt készítenek s igaz ugyan, 
hogy a dohány a mi gyártmányunk, ez 
esetben azonban a közönség vallja a 
dolog kárát. A kincstár elveszti a meg- 
léhetös magas vámot s a sok ezer czi- 
garettáért kiadott engedélylyel tudja 
isten mily szélhámossághoz adják meg 
az alkalmat. Maguk a gyárosok sem 
tudják, hogy papirosukat, vignettájukat 
itt hamisítják s c/.egük neve alatt oly 
árut árusítanak, mely negyedrésznyi ér
tékű sem.

Ezekből láthatjuk, hogy ez nem oly 
ártatlan dolog, mint a milyennek kép
zeljük, s hogy a lapok ezen kis hirde

téséi úgy a publikumot, mint az. árust, 
valamint a kincstárat nagyban károsítják.

Nagy visszaélés.
(/i. u.) Minden üzletember tudja, 

hogy mennyire mehet reklám dolgában, 
hogy el ne veszítse a közönség jóin
dulatát és bizalmát. De leginkább tud
nia kell annak, aki egy az államtól ké
szített és kiadott árut árusít. A publi
kum t. i. hajlandó mindent svindlinek 
tartani, a mint nagy hűhóval hirdetnek. 
A magyar kincstár azonban nem szorult 
arra, hogy árusai ily különös reklámot 
használjanak. I la valamely kirakatban 
ezeket olvashatjuk: ..Szt.-gothardi vegyes 
külföldi, legjobb gyártmány, 27* krajezár 
darabja, vagy Britanica az 1892. évből, 
vagy uj E cuba kassai \ azt hihetnek, 
hogy nini. hát már a kincstár is a rek
lámhoz nyúl, valójában pedig nem más, 
mint egy árus manipulatiója, a ki azt 
hiszi, hogy ezzel nagyobb forgalmat fog 
elérni. Ez azonban nincs így s ha vélet
lenül igy is volna, nem szabadna igy 
eljárnia, miután ezzel az árut diskredi- 
talja. Teljesen qualifikálhatatlan azonban, 
h;i ezt egy nagy irus teszi, kinél egy 
csomó kisárus kénytelen dohányszükség
letet fedezni. Hát mit gondol vájjon az 
a szegény kisárus, aki a nagy árudában 
egy csomó oly nevű dolgot lát, mihez 
soha életeben nem juthat. Ez a reklám 
t. i. nagyon is tolakodó, mely azt akarja 
elhitetni.a szemlélővel, hogy itt valami 
kiválót kap. Megbocsájtható a kisárusnál, 
ha üzlete érdekében megtesz néha ilyen 
dolgot is, mivel mindenki tudja, hogy 
mit tartson az ily fajta reklámról. A 
nagyárusnak azonban jó példával kell 
előljárni, hogy a kisárus aszerint csele
kedjek. Hová jutnánk, ha minden árus 
igy cselekednek? Rövid idő alatt a 
Wasmuth-féle tyúkszem gyűrűk es a 
hajnövesztő pomádek nívójára sülvedne 
a m. kir. dohánygyártmány. A fővárosi 
nagyárusoknak az ily esetet az. illető p. 
ü. biztosnak vagy pénzügvigazgatóság- 
nak be kellene jelenteni. I la nem átall
juk, hogy végelad ;st rendezzünk nagv- 
árudában norinbergi árukból arra való 
utalással, hogy a pénzügyminisztérium 
nov. 1-től eltiltotta azok elárusitását,
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hisz akkor ismét feltárul előttünk azon 
dicső piac/, emléke, mely a jelenlegi 
opera helyén volt. Az a kereskedő 
azonban, kinek joga, hogy czimtáblájára 
a magyar czimert tegye, annak kötele- 
zettsegei vannak. l'.lső sorban azon 
szakma tiszteséget meg kell védenünk, 
mely szolid es elővigyázatos kezelest 
igényel, Úgy hisszük, hogy megértettek 
bennünket s hogy a jövőben nem leszünk 
kénytelenek oly tárgyat szóbahozni, mely 
úgy a fővárosi nagy. mint a kisárusok 
méltatlankodását eredményezi.

Magyarország.
—  Kiadja a Pállasz irodalmi és nyomdai rész

vénytársaság —
Mielőtt a Pállasz nagy lexikona megindult, 

Magyarország el volt árasztva idegen lexikonok 
kai. melyek hazánkról és nemzetünkről nem
esük. hogy téves adalékai hirdetlek, hanem ki
csinyítették és gyalázlák. Ezek a könyvek kor- 
látlanul uralkodtak még hazánkban is, rontották 
a nemzeti öntudatot, lápot adlak a nemzetiségi 
mozgalmaknak. Mióta a Pállasz Nagy Lexikona 
megindult, az idegen e lájla könyvek rohamo
san a sutba kerülnek s helyüket magyar kolle
gájuk foglalja el.

A Paliasz Nagy Lexikonénak eddig tizen
két kötete jelent meg s mindegyikén ünnepel 
ült a magyar tudomány, mert 20.000 tanulni 
vágyó ember vásárolta meg, valahányszor egy- 
egy uj kötet a könyvpiaezra került. <>ly ered
mény ez, a melynél jobban semmi sem bizo
nyítja nemzetünk kulturális kepességcil és tu- 
dományszomját : mert magyar könyvnek Magyar- 
országon soha sem volt még oly kelendősége és 
elterjedtsége, mini a minővel a Pállasz Nagy 
Lexikona dicsekedhelik.

A nagy erkölcsi siker, úgy látszik még 
jobban fokozza a hazafias vállalat érdekében 
iáradozók buzgalmát: legalább erre vall az
előttünk fekvő díszes munka, melyben együvé 
van gyüljve mindaz, a mi a Nagy Lexikon j 
eddig megjeleni tizenkét kötetben hazánkra, 
nemzetünkre és ezredéves múltúnkra vonatko
zik. E fényes kiállítású, I('>*/» íves kötetei 
elül a király réznyomatu képe s azonfelül 51 í 
külön mellékelt (köztük I réznyomai, 10 szín
nyomót és 15 térkép) diszesili.

• Ez a könyv — mondja a kötet elé füg
gesztett Előirat — a Pallos Lexikon hatalmas 
testének egy fontos orgánuma: nem nagy, de 
nevezetes része. Nehezebb és gyönyörűbb föl
adatra nem sokszor vállalkozott eddig az egy- j 
mással o czélra szövetséget kötött magyar tu
domány. Az a fogalom, a melyről a vaskos 
kötetett kellett irniok, csak igen halványan és | 
szegényesen él a külföld tudásában; a kész ! 
könyvtárak tehát ezúttal nem állottak rendel
kezésre, mert mindent a magunkéból első 
kézből, önálló kutatások alapján azon frissen 
kellett összehordanunk és a lehető legkorrektehh, 
de nem terjengős formába öntenünk. Súlyos, de 
gyönyörű munka, mert mindnyájunkat lelkesít, 
hogy ez a számra kicsiny, de malijára és jö 
vendőjére egyformán nagy magyar nemzet ka
raktere mint domborodik ki Íme, állandó tüne
mény az európai népcsaládok között«.

A díszes kiállítású könyv tartalmának rzi- 
mek szerint való fölsorolására nem terjeszked
hetünk ki: még igy is, ha csak a nagyobb 
keretet felölelő szaktudományok megemlítésére 
szorítkozunk, ismertetésünk nagyon terjedelmes 
lesz s félő, hogy a közreműködő tudósok im
pozáns fal'ankszjáhól egykét illusztris név ki
marad. íme, rövid vázlatban a könyv beosztása :

n y á r u s o k  k ö  z l ö n y

A magyarok eredetéről Vámbéry irt: a j 
nép etnográfiáját Sebestyén. Semayer és llerr- 
man A., inig a lólk-lorc körébe tartozó isme
reteket Katona Lajos, il la meg. Egyebekben a 
roppant anyag igy van elosztva; földrajz es i 
közművelődés: Thirring. Történelem: Sebestyén. 
Államtudományok : Knietty. Adóügy: Mariska. 
Alkotmány és közigazgatás: Nagy Ernő politi- 
tudományok: Selnvarez Gyula. Bányászat, ke- : 
reskedelem, pénzügyek: '/igény Zoltány. Mező
gazdaság: Balázs Árpád. Flóra: Bolhás. Fauna : 
Entz Géza. Irodalom: Xégyessy (a magyar drá- 
máról Rákosi Jenő irt). Építészei: Filtler,
Komor. Filológia: Bódiss. Filozólía: Alexander. 
Szépmiivészelek: Pasteiner. Vasutak: llobieeky. 
Kőnyvészét, könyvkereskedelem, könyvnyomta
tás: l’clrik, Pusztai. Agyagipar: Petiik Lajos.
Tánezok: Káldy. Viselet: lluszka és Nagy Géza. 
Zene: id. Ábrányi Kornél: Könyvtárak: György 
Aladár és Fejérpatuky L. (külön melléklet a 
Korvina, irta Csonlosi Július): Színészet: Véli 
Béla stb. és a mit legelőbb kellett volna 
fölemlítenünk: Magyarország apostoli királya (A 
király és a királyné életrajza, irta Marezali Hen
rik : A királyi család (irta Nagy Ernő). Megem
lékezünk Gerü Lajos drról. a Paliasz vezérigaz
gatójáról, a kinek első sorban lehel köszönni, 
hogy a lexikon létesült. Kitartó buzgalmával, a 
kulturális érdekekhez való nagy fogékonyságával 
ő a vezérlő szelleme a nagy vállalatnak, mely- 
lycl immár egészen összeforrott a melyei egész 
tehetségével és nagy munkásságával támogat 

I és éltet.
A díszes mellékletek közt mindenesetre a 

legremekobp a király réznyomatu arezképe. Ez a 
valóban művészies kivitelű kép Koller tanár utó
dainak fölvétele után készült és valódi remeke a 
rézedzésnek : olyan, a minőt a grafikai iparban 
messze előliünk haladó nyugat sem sokai inulal- 
hal föl. A lizenkilenez szinnyomat közi nem igen 
lehet kiválasztani nlegsikerüllehhekel, annyira ve
tekednek egymással művészi éri ék, fonlnsságésszin- 
pompa dolgában : mégis a legszebbek talán : a ma- 
gyaragyagipar.a magyar hímzés és a magyar lóte
nyésztés két-két lapja, meg a Theophrastus Kor
vina kódexének gyönyörű ezimlapja. Nagy mu
lasztás volna, ha megfeledkeznénk arról a lil 
térképről, mely Magyarország földjét, hegyeit, 
vizeit, hőmérsékletét, vasulait. mezőgazdasági 
viszonyait, népeit stb. illusztrálja. Oly változa
tos, a tudásvágy és kíváncsiság minden igényeit 
kielégítő gazdag gyűjteménye ez a statisztikai, 
etnográfiái és politikai adatoknak, a minőhöz 
hasonlót hiába kelesünk a műveltnek nevezett 
nyugat irodalmaiban is.

Ez. dióhéjban a száraz tartalomjegyzék, 
mely azonban korántsem nyújtja még csak hal
vány foglalatját sem e remek könyv foglalatjá
nak. Minden léplen-nynmon újabb kiválóságéi 
fedezzük fel. Kétségtelen, hogy hazánk és népe 
ily teljesen, a tudománynak és kritikának ily 
fényes világításában aligha mutatkozott he. Sőt 
más, nálunk műveltebbnek tarlóit népek sem 
dicsekedhetnek hasonló enciklopédikus munkával.

A mű nagy nyolczadrét alakban, 2(M* ol
dalon, 51) külön melléklettől, fűzve 5 frl. díszes 
félbőrköt'ésben ű frl.

Vegyesek.
Figyelmeztetés. Szükségesnek tartjuk 

a fővárosi kisárusokat arra figyelmez
tetni, hogy >Sultan« es »Hölgye cziga- 
rettát privát felektől meg ne vegyek,

! miután nagy veszélynek tehetik ki ma
gukat. De meg cserebe sem szabad ezen 
ezigarettákat privátfeltől elfogadni. Elő
fordul t. i., hogy a hamisítók czigarct-

táikat szivarokra kívánják becserélni, et
től is óvakodjon minden kisárus.

Hamis czigaretta-hiively. Mint érte
sülünk több fővárosi kisárudában a na
pokban házkutatás volt hamis czigaretta- 
hüvelyek miatt. Utóbbi időben t. i. a 2 
legkeresettebb fajtát, a .Hölgyet, es a 
.Szultánt, hamisítják. A kutatás ered
ményét mindeddig nem tudjuk.

Hamis tízforintosok. Mező-flsáthon n na
pokban hamis tízforintosok kerüllek forgalomba.
A csendörség megindította már a nyomozást, 
de mindeddig nem fedezték fül a pénzhamisi- 
lókai.

Ezer munkásház. Az u/ur munkúsliá/. <síi- 
Iád ház építésért) alakult társaság 150.000— 
200.000 négyszögöl telket kért a fővárostól. A 
tanács minapi ülésén a társaságot kérésével el
utasítót la, mert a főváros már előbb kötelező 
határozatot hozott, hogy telkeket jövőre csak 
árverésen ád el. Ugyanezen megokolással uta
sították el a télen a tisztviselőket is, kik szin
tén ezer házal akarlak épiteni.

A yaztlakonyresszus a kiállításon. A nem
zetközi gazda kongresszus tagjai, akik most tart
ják nngyfontosságu tanácskozásaikat, tegnap 
délelőtt ki lenézed fél órakor ifjabb gróf Széche
nyi Imre elnök vezetése alatt kijöttek a kiállí
tás megtekintésére. A vendégek sorában voltak 
hcvnssour Emil. az Inslitul tagja, a LollegG de 
Francé tanára, Yves Guyol volt miniszter,
A remit Olló berlini képviselő, Bénarcl Jules, a 
franezia fölchnivelési minisztérium kiküldötte, 
Schmoller Gusztáv berlini egyetemi tanár. 
Strausz I ,ouis brüsszeli kereskedelmi és ipari 
tanácsos, Sydow nagybirtokos stb. A főbejárat
nál Czobnr Béla. a történelmi csoport előadója 
fogadta és vezet le őkel a történelmi kiállítás 
csarnokaiba Rendkívül lelkesedéssel dicsérték 
c* páratlanul szép és oredeli iárlnlot. Különösen 
bevessem* volt elragadtatva Folyton jegyzett, 
skiezeket készített s többször ismételgette:

Ilyet valóban nem produkált még
Európa!

Kérdezősködtek még arról is, hogy ki épi- 
tclle a csoportozalot és felvilágosítás! nyervén, 
nagy elismeréssel szóllak Alpár Ignáez mesteri 
alkotásáról. Befejezvén a lörlénelmi csarnok 
szemlélését, a jelenkori kiállítást lekinlelték meg.

Uj parkok. A budai oldal ismét két uj 
parkot kúp. még pedig oly helyeken, melyeknek 
parkírozása már esztétikai szempontból is szük
séges. A tanács ugyanis elrendelte, hogy a 
Margit-hid budai hidfeje körül kétoldali elterülő 
írrel, mintegy 2500 négyszögöl kiterjedésben 
nyilvános sétatérré alakítsák át. Ez a munka 
mintegy 18.000 forintba fog kerülni. E parko
kat n Margit-hid budai feljárójával lépcsővel 
fogják összekötni.

A német munkásbiztositási törvény módo
sításán dolgozik a birodalmi kormány s erre 
vonalkozólnp a <tHoiclisan/.eÍK«*r“ utján torjedel- 
mes törvényjavaslalol tesz közzé. E javaslat az 
éleiben lévő törvény lényegét nem érinli, annak 
imtérozmányail azonban, melyek eddig a beleg- 

i ség- és aggkor-bizlősitásra vonatkoztak, a Iml- 
csel-bizlosilásra is kilerjeszli. Tciváhhá megfe
lelően szabályozza a hizlositási dijakhoz hozzá
járulásra kölclezrllek közt a hozzájárulás arányát 
s elrendeli, hogy a betegségekre és aggkorra 
vonálkozó biztosítási ágazatok ügyében eljáró 
választott bíróságok lialásköro a bnlesel-bizto- 
silásból származó kérdésekre is kiterjed, végül 
kim...... hogy a bányászai, erdészet és építé
szet körében alakuló bizlositó testületek cís szö
vetkezetek a biztosítás törvényszerű gyakorlására 
illetékesek. Néniéi lapok nem nagyon dicsérik 
a :)() nyomtatóit oldalra terjedő uj lürvényja-
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vasiatokul, mivel u/.t felette komplikáltnak s 
nehezen áltokinlhetönck Ítélik.

Kereskedelmi alkalmazottak kongresszusa.
A magyar kereskedelmi alkalmazottak országos 
segély, önképző és összpontosított helyeszközlö 
egyesülete szeptember 5-én tartotta a vigadó 
kist érmében kongresszusál. Miután az ünnepé- 
Ivek cssrnokál a kongresszus megtartására át 
nem engedték, azt a tagok kívánságára a vi
gadóba kellett áttenni. A kongresszust az elnök 
megnyílván, üdvözölte a megjelenteket és az 
alapszabályokat felolvaslalta. tízek után a 12 
pontból álló kérdések előadói és pedig Markari 
Itezső. Havas Jakab ésllausler Lajos ecsetelték 
a kereskedelmi alkalmazottak viszonyait főnö
kükhöz, a tisztességes havi illetmény, ellátás, 
elbánás, lakviszony, záróra, tanonezviszony. a 
fiókegyesületek slb. kérdéséi, mikre nézve bala- 
rozati javaslatokat nyújtottak be, melyek egy
hangúlag elfogadtatlak. A kongresszus ezzel 
rendben ért véget. 2 őrá kor az összes jelenlevők 
a viga dók éttermében fényes diszebéden vetlek 
részt.

Furfangos csempész. A »T.-mps—ben a 
következő jóizü történetet olvassuk: .Németor
szágból barom utas érkezeti a franezia balárra. 
Az utasok közül az egyik, a ki német volt, azt 
a vigyázatlanságot követte cl. hogy a franezia 
nlitársainak elmondotta útközben, hogy egy do
boz czigarettát át akar csempészni a baláron. 
Mikor kiszálllak a kocsiból, a német utast a 
vámőrök azonnal közrefogták, megmotozták és 
mivel megtalálták nála a doboz czigarettát, 
megbüntették f>() frankra. Panaszkodva ment a 
társai után s mikor elmondta az esetet, az 
egyik franezia utas átadott neki f>() frankot és 
egy doboz czigarettát a következő magyarázattal:

— Én voltam, a ki önt feljelentettem. 
Hubáim alatt 60 ezer frank érlékü csempészel! 
szivar van. Atra számítoltam, liogy ha denun- 
cziáns leszek, a vámőrök még gyanítani sem 
lógják, hogy én is csempész vagyok.

A magyar pénzintézetek. A pénzügyi életre 
nézve határozottan kedvezőtlen viszonyok közt 
eltelt tavalyi esztendőben a hazai pénzintézetek 
száma szaporodott. A most elkészült országos 
statisztika szeiint ugyanis mint értesülünk 
ISOő-bcn Magyarországon 64 uj pénzintézet lé
tesült, még p dig két harmadrészben az év első 
bal hónapjában. Az év második felének pénz
ügyi bonyodalmai már sokkal kevésbé kedvez
lek az alapításoknak. Az nj pénzintézetek közül 
6 Hudapcsten, 58 pedig a vidéken létesüli, még 
p. dig olyképpen, hogy 5() intézetei egész ujonan 
alapítottak, inig 8 intézet szövetkezet fejlődött 
részvényvállalallá Felszámolásba jutóiI viszont 
5 pénzintézet s ezek közül I a fővárosban. 
Jelenleg Magyarországon több mint 900 taka
rékpénztár és bank működik összesen 199 millió 
forint alaptőkével. 100 millió forint tartalékkal 
s 33 millió forint évi nyereséggel.

A román nemzetiségi törekvések története 
és jelenlegi állapota. I. kötet. Janesó Benedek. 
Budapest, 1896. Lampel Búbért (Wodianer tí. 
és Fiai) kiadása. Ára 6 Irt o. é. Janesó Bene
dek. a >Szalmdságbarcimk é- a dákoromán 
törekvések« cimü könyv szerzője a lénnebhi 
cím alatt nngyobbszabúsn, újabb irodalmi mü
vei gazdagította publicisztikai irodalmunkat, tí 
800 lap terjedelmű könyv csak I kötele a 
feimebbi czim alatt tervezeti alapvető munká
nak s az események folyamán II. József Iron- 
raléptéig vagyis a I (óra-féle lázadásig halad, 
megismertetve mindmüll a magyar olvasó kö
zönséggel, hogy az átlagos román történetírás a 
román nemzetiségi törekvések történelmi igazo
lásának célzatától vezettetve, miként fogja fel és 
magyarázza általában a történelem, különösen 
pedig a magyar történelem tényeit, minden

egyes esetben nagy tudással és erős kritikai ér
zékkel állapítva meg ezzel szemben a törté
nelmileg való igazságot, tízzel kapcsolatosan 
oknyomozóan előadja a román nemzetiségi 
törekvések fejlődésének történetéi is. tí kötet 
négy részre oszlik. Az első részben a „román 
nép és nyelv eredetének kérdése* cim alatt 
foglalja össze mindazt, amit erről a tudomány 
idáig biztosat vagy valószínűt megái lapított. A 
második részben a magyarországi románság 
történetéi tárgyalja a honfoglalástól kezdve 
a mohácsi vészig. Behatóan és érdekesen is
merteti a román történetírás hamisításainak 
egész elméletét A kép, melyet a mohácsi vész 
előtti románság erkölcsi állapotairól fest, nem
csak újszerűségével lep meg, de egyúttal meg 
is magyarázza azt a magatartást, mclylyel a 
magyarság a románság iránt viseltetett. A har
madik rész „A románság állapota az önálló erdélyi 
fejedelemség alatt*. .Janesó nagy apparátussal 
bizonyítja be, hogy az erdélyi önálló gór.-kel. 
román-egyház az erdélyi kálvinista fejedelmek 
politikai akciója következtében jött létre. A negye
dik részben „A rámánság állapota a „leopoldi 
diplomádtól II. József írónralépléiga cim alatt 
elbeszéli a románok vallásos uniójáta rákövet
kező visszahatással, együtt. Janesó e művéből 
tudjuk meg először, hogy a mai román nem
zetiségű politika atyja 171-0. körül Klein Inno- 
cenlius balásfalvi püspök volt. Élénk és szem
lélhető képben vonul el előttünk Janesó elő
adása kapcsán az a harc is. melyei a holizáló 
törekvések ellen Vizarion és Sofronius kaluge- 
rek folytatlak. Majd az oláh jobbágyság álla
potait és a határőrség felállítását beszéli <4. rá
mutatva a román nemzeti s z e l le m  ébredezé- 
sének tüneteire sárrá, hogy miként készül las- 
sankint s miként érlelődik meg a románság lelke 
a flóra-féle lázadásra. Kíváncsian, de egyuHal 
bizalommal várjuk a II. kötetet, mely a román 
nemzetiségi mozgalmak történetét a Hóra-laza- 
dastól kezdve, na| íjainkig fogja előadni. Ha a 
befejező második kötet is meg fog jelenni, elmond
hatjuk. hogy Janesó Benedek a magyar törté
netírást egy egész uj mezövei, a román nemze
tiség törtéi leiével szélesít ette ki

Haszonbérbeadás.

17710 96. A nagyméltóságu m. kir. pénz
ügyi niniszt úri i unnak folyó évi szeptember hó 
3-án 65.126 szám alatt kell rendeleté folytán 
közhírre tétetik, hogy az ó-becsei 297. kát. 
boldnyi kincstári legelő illetmények 1896. évi 
október hó I-löl ssániilandó bárom évre leendő 
bérbeadása végeit ()-Becsén a községházánál 
1896. évi október bő fi-ik napján délelőtt 9 
órakor felsőbb jóváhagyás fontaid fisával és Írás
beli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános szóbeli árverés fog turlalni, melyre 
haszonbérelni nivánók I 0 %  bánatpénzzel ellátva 
oly hozzáadással hivatnak meg, hogy azon 50 
kros bélyeggel ellátott lepecsételt és kellő fel
iratú Írásbeli zárt ajánlatok is a kikiáltási ősz- 
szegnek megfelelő 10%  bánatpénzzel ellátva az 
árverés megkezdéséig az árverés megtartásával 
megbízott biztoshoz, vagy az árverési megelő
zőleg 9 nappal alólirolt kir. államjószágigazga- 
tósághoz adhatók be. tízen ajánlatokban, me
lyekben az 50 kros bélyeg szabályszerűen át
írandó, a megajánlott év- és holdankénti eset
leg évi haszonbér nemcsak számokkal, hanem 
betűvel és tisztán, érthetően kiírandó es vilá
gosan kijelentendő, hogy ajánlattevő az árvérés 
és szerződés feltételeit, melyeket aláírni köteles, 
ismeri s azoknak magát feltétlenül aláveti.

Kikiáltási ár év- és holdanként 16 frt.
A szó- és írásbeli ajánlattevők kívánatra 

igazolni tartoznak vagyoni állásukat és bérlői 
képességüket.

oly kincstári bérlők, kik haszonbéri hát- 
rá lék bán vannak, kik csőd, gyámság, illetőleg 
gondnokság alatt állanak, vagy kik nyereség- 
vágyból eredő bűntettért elítéltettek az árve
résben részt nem vehetnek.

Elkésett, valamint utóajánlatok semmi szín 
alalt sem fognak figyelembe vétetni, még az 
esetben sem, ha azok egy ujabbi árverés ese
tére kötelezöleg fentartatnak is.

A haszonbéri feltételek a kulai m. kir. 
kincstári ispánség hivatalos helyiségében a hi
vatalos órák alalt megtekinthetők. Aradon, 1896. 
évi szeptember hó 10-én. M. kir. államjószág- 
ignzga lóság.
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Árverés.

20559/896. Budapest székesfőváros tanácsa a 
IX. kerületi marhavásártéren levő vendéglői he
lyiségeknek és az azokban gyakorlandó szeszes 
italméréssel kapcsolatos vendéglői üzletnek, to
vábbá a vendéglőhöz tartozó lakásoknak és 
mellékhelyiségeinek 1896. november 1-től bér
beadása iránt nyilvános ajánlati és szóbeli ár
verési hirdet.

A bérletre nézve allémat ive tehető ajánlat 
és pedig vagy bárom évi bértartamra, vagy pe
dig bal évi bértartamra.

A bérbeadandó összes helyiségek a gyár 
korlandó üzlet mikénti berendezése, vezetése és 
gyakorlása, valamint egyáltalában az egész bér
leti ügyletre nézve mérvadó összes feltételek és 
kikötések részletesen és megváltoztathatlanul a 
„szerződési tervezetben* vannak megállapítva, 
ezen pályázatra és ajánlati eljárásra mérvadó 
összes kikötések pedig az „ajánlati feltételekben* 
továbbá ezen hirdetményben vannak megálla
pítva.

Megjegyeztetik, hogy a bérlet tárgya 7000, 
azaz hétezer frt évi bérösszegen, melyben a la
kás és mellékhelyiségei évi fix 500 frt liázbér- 
értékkel szerepelnek és a szerződési tervezetben 
körülirt mellékjárulékokon alul nem adatik ki.

Megjegyeztetik továbbá, hogy amennyiben 
a vendéglőhöz laká s és m ellékhelyiségei a ven
déglő helyiségekkel együtt folyó évi november 
1-én a lakhatási engedély hiánya miatt a bér
lőnek átadhatók nem volnának, a bérlő e miatt 
kifogást nem tehet, és köteles a bérlő mihelyt 
a lakhatási engedélyt a főváros megszerzi és a 
bérlőt a beköltözésre felhívja, a lakbért a lakás 
után évi 500 frt lakbér arányában azonnal 
fizetni.

Végül kikötletik, hogy addig, inig a ven- 
(léglö-üzlel kiegésziIéséüI annak szomszédságában 
a mostani korcsma hódé helyett újonnan felépí
tendő külön kantin. mely azonban szintén a 
bérlet tárgyát képezendi és a megajánlandó bér
összegben benfoglallatik, fel nem épül és a bér
lőnek át nem adatik, a bérlő egyelőre a most 
fennálló korcsmabódéban is köteles a vendéglői 
üzletet gyakorolni.

A vendéglő és lakáshelyiségek, nemkülön
ben a felépítendő kantin elhelyezése, beosztása 
illetve tervezete, a marhavásártéren a helyszí
nén és illetve a közvágóhídon levő építési iro
dában megtekinthetők.

Pályázni szándékozók felbivatnak tehát, 
hogy szabályszerű bérleti ajánlataikat szeptember 
hó 30-án délelőtt lo óráig a fővárosi tanács 
VIII. ügyosztályában (IV . Borz-utcza 7. szám 
I. emelel, 3. sz. ajtó) Molly Béla dr. tanácsjegyző 
ur vagy helyei lese kezéhez nyújtsák be.

A szerződési tervezet, az ajánlati feltételek, 
az ajánlati minla-ürlap és ezen árverési hirdet
mény a tanácsi VIII. ügyosztályban a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és illetve 1 koronáért 
megszerezi intők, ugyanitt a bérletre vonatkozó 
netáni egyéb felvilágosítások is nyerhetők. Buda
pesten, 1896. évi szeptember hó 18-án. A sze
kér- fő város tan ácsa.
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