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A tözsdeügynek ujjászervezése 
a fővárosban.

A fel evvel azelőtt a magy. kir. 
pénzügyminisztérium részéről kibocsátott 
es a tőzsdeügy újjászervezésére vonat
kozó rendelet értelmében az uj szerve
zetnek november hó 1-en, tehát a mai 
napon kell hatályba lepnie. Mától fogva 
tehát sem a tőzsdékét nem szabad sza
porítani, hacsak a rendeletben foglalt fel
tételek nem beszelnek egy uj tőzsde fel
állítása mellett, sem pedig tőzsdét más
ra átírni nem szabad, ami különben eddig 
is tiltva volt.

Ezen rendelet értelmében egy uj 
tőzsdének felállítása (es jövőre csakis 
egyről lehet majd) szó oly feltételekhez 
van fűzve, melyek egy engedely elereset 
nagyon is megnehezítik. Ezen feltételek 
egyike, hogy az azon helyiséghez, mely
ben az uj tőzsde megnyitandó volna, 
szomszédos három tőzsdében legalább is 
évi (>0,000 forint forgalom legyen, oly 
intézkedés, mely teljesen méltányos. Mi
után a pénzügyminisztérium teljes humá
nus álláspontból indulva ki, a tőzsdékét 
tisztesseges jövedelem forrássá akarja 
tenni, —  e rendelkezést nagyon jól 
kigondoltunk es teljesen kiszámítottunk 
tartjuk. K rendelet ugyanis kimondja azt, 
hogy a fővárosban minden kis tőzsdének 
legalább is 15.000 forint forgalmat kell 
elérnie, hogy üzlete tisztességes jövedel
met nyújtson. Ha tehát egy helyen há
rom tőzsde létezik, melyek együtt (>0,000 
frt forgalmat csinálnak, akwor az újonnan 
keletkezett tőzsde a többi három forgal
mat csak annyire gyöngítheti, h o g y  a 
legjobb esetben ez is, mint a többi há
rom 15.000 frt forgalmat fog elérni,

A mai viszonyok között aligha lesz 
a fővárosban egy helyen három olyan 
tőzsde, mely (>0.000 forint forgalmat 
mutathat fel, vagy legalább is nagyon 
ritka lesz az ilyen eset. Semmi esetre 
sem kell azonban azt hinni, hogy minde
nütt, hol ez az eset előjön, okvetlenül 
egy negyedik tőzsdét kell felállítani. 
Ellenkezőleg! Úgy látszik az a pénzügy
minisztérium szándéka, hogy a tőzsdék 
számát lehetőleg redukálja, es hogy egy 
újnak felállítását csak ott engedje meg,

ahol egy vidék felvirágzása, hivatalok 
felállítása vagy uj utczák nyitása ezt 
szükségesnek tünteti fel.

Az uj rendelet azonban arra is tö
rekszik, hogy a fővárosban létező kis 
tőzsdék, úgy kívül mint belül rendesen 
kezeltessenek. Megköveteli a tőzsdétől, 
hogy gondoskodjék helyiségének tisztán
tartás írói, hogy kívül belül kellő módon 
representáljon. Ebben a kérdésben kü
lönösen az uj rendelet kihirdetése óta 
alig van valami, mit a tőzsdéseknek sz.e- 
mökre lehetne vetni, bár az oldalrésze
ken es szűk utczákon még mindig van
nak oly tőzsdék, melyek inkább czigány- 
sátorhoz hasonlítanak, mint tőzsdéhez. 
Ezen utolsó maradványai regi időknek 
a kerület bizottságai részéről azonban 
könnyen el távolíthatók.

Végül a bérösszeg nagysága is tár
gyát képezi ezen rendelet szabályozásá
nak. Ennek meghatározása módjáról már 
Utolsó és utolsóelőtti számunkban kime
rítő felvilágosításokat adtunk, s igy ol
vasó közönségünk e kérdésről már tel
jesen tájékozva van. A bérösszeg fel
emelése csak oly esetekben fog megtör
ténni, ha azt a fogyasztás emelkedése 
indokolja, oly körülmény, mely évről évre 
ismétlődik, továbbá csak ott fog emelés 
bekövetkezni, hol az általunk említett 
körülmények fenforognak. Az uj szabály
zat életbeléptetese tehát egy tőzsdeárus
nak se okozzon gondokat.

Ha mindazon jó szándék, mi a ren
deletét láthatólag vezérli, valóvá fog 
válni, akkor a kis tőzsdések nyugodtan
tekinthetnek a jövőbe, mert akkor tény
leg igen rövid idő alatt ki fog fejlődni 
a tőzsde-osztály, melyről ma még szó se 
lehet. Ha egy ilyen osztály keletkezni 
fog, akkor mindenki többet fog törődni 
Üzletével es érdekeivel, mint eddigelé. 
A mai nap forduló pontot jelent azok 
sorában es kereseti viszonyaiban, kik 
évenként ca. 10 millió értékű szivart es 
dohányt kapnak forgalomba. Azt hisszük 
ez egy olyan szó, mely sokat jelent.
I la egy városban néhány száz kis ke
reskedő egy csikkben tiz millió forint 
forgalmat tud felmutatni, úgy fellehet 
tenni, hogy ezek a kereskedők, figyel

messé leve teendőik fontosságára, egye
sülni fognak azért, hogy mindenben szo
lidárisán járjanak el. Az uj rendelet, mely 
ma lep eleibe, alkalmas arra, hogy az 
érdekelt köröknek figyelmet erre felhívja. 
Nagyon sok esztendő kellett ahhoz, hogy 
a tőzsdeügy a fővárosban oly magas 
fokra emelkedjék, amelyen ma van, s a 
melyre még emelkedni fog. A kezdet 
meg van téve es csak is azt kell ker
tlenünk, hogy a pénzügyminisztérium in- 
tentioinak épen meg lognak-e felelni a 
pénzügyi közegek, es magok a tőzsdések 
Mi nem kételkedünk abban, hogy ez 
tényleg igy lesz, és azért legszebb re
ményeinket vetjük a jövőbe a tőzsde
ügynek a fővárosban való felvirágozására 
vonatkozólag.

A következmények, melyek ebből 
származhatnak, készén fekiisznek, az t. i. 
hogy a vidéki városokban is törekedni 
fognak a tőzsdeügyet újra szervezni, es 
a szükséges reformokat életbe léptetni.

Egy oly czikkel, mely közel 5G 
millió forint forgalmat ért el, nem lehet 
oly mostohán bánni s mellékczikknek 
tekinteni. A m. kir. dohány igazgatóság
nak szüksége van a szó legszorosabb 
értelmében vett elárusítókra. Az azon
ban az igazgatóság kötelessége, hogy 
ezen embereket tisztességes díjazással 
valóságos elárusítókká nevelje.

A fővárosi tőzsdeügy ujjászervezé- 
zeset valószínűleg követni fogja a vidéki 
tőzsdeügy ujjászervezése. Kívánatos volna, 
hogy ez minél előbb bekövetkezzék.

A szabályzatok felülvizsgálása
A vidéken lakó nagy tőzsdeárusok

tól napról-napra kapunk értesítést arról, 
hogy üzletük vezetésére vonatkozólag a 
pénzügyi közegek részéről teljesen alapta
lan zaklatásnak vannak kitéve. Ha megvizs
gáljuk a dolgot, melyről szó van, úgy 
azt fogjuk látni, hogy az illető pénz
ügyi közeg valamely előírásnak megfe
lelően járt el, mely szabály azonban 
újabb szabályok által már rég hatályát 
veszítette es igy tárgytalan lett. Nagyon 
természetes, hogy ilyen esetek épenség- 
gel nem arra valók, hogy az embere
ket kincstári czikkek darusítására ősz-
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tönözzék, miután ezek elárusitása úgy 
se tartozik a jövedelmező üzletek közé. 
De ettől el is tekintve, nemcsak czél- 
szerütlennek es a feleket megkárosítók
nak tartjuk az ilyen eljárást, hanem jog
talannak is azt, hogy ilyesmi egyáltalán 
előfordulhat.

Elegendő, ha egy vidéki nagy do- ; 
hánytőzser nem elvezi a revideáló hiva
talnok kegyét s ez őt egy régebben 
követett szabályra való hivatkozással 
zaklathatja, sőt meg is büntetheti. S ha 
mindjárt el is fogadjuk azt, hogy az 
ilyen esetek csak szórványosan fordul
nak elő. hogy a hivatalnok jóhiszemüleg 
cselekszik midőn valami olyas valamit 
kifogásol, ami az ő véleménye szerint 
kifogásolandó, bár egy újabb rendelet 
szerint, vagy, ami szintén előjöhet, sem
mifele rendelet szerint sem, hanem a 
már meghonosodott szokás szerint kel
lene eljárni.

Számos példát hozhatunk fel, me
lyek azt bizonyítják, hogy egy előírást 
tetszés szerint lehet értelmezni. De mi
után erre nincs elegendő terünk, más
részről pedig nem is szándékunk az 
illető kérdésekről értekezni, csak arra 
szorítkozunk, hogy a leggyakrabban elő>- 
jövő kérdést beszéljük meg, és pedig 
azt, hogy a nagytőzsérnek mely üzleti 
órákat kell betartania.

Mindenekelőtt konstatáljuk azt, hogy 
a nagytőzsdékre vonatkozó általános 
szabályok között található a következő 
is: A nagytőzséi köteles addig árut is 
kiszolgáltatni, m«g dohányt kiszolgáltat.

Ezen regi szabály értelmében a 
nagytőzsér köteles volna reggel 9 órá
tól délutáni 2 óráig a kiselárusitóknak 
árukat kiszolgáltatni.

Egy késeibb nyomatott szabály azon
ban igy hangzik: >A nagytőzsér köte
les üzletét reggeli 7 órától ejjeli 9 
óráig nyitva tartani.* Ez azonban any- 
nyiban tévedös, amennyiben — mint az 
a fenti szövegből látható — itt a nagy
tőzsér kis tőzsdéje értendő).

1887-ben azonban a pénzügyminisz
térium egy rendeletet bocsátott ki. me
lyet a budapesti pénzügyigazgatóság 
26404/VII. 1887. sz. a. hirdetett ki, és 
ennek értelmében a nagytőzsér 8-tól 
12-ig és 2-től (1-ig köteles árukat ki
szolgáltatni. A fentebb idézett szabályok 
pedig 187<»—tói származnak. Már most 
melyik a teljes? Mely rendelethez tart
sák magukat a nagytőzserek ? Ez egy 
olyan kérdés, mely sokféle magyarázat
ban részesül.

A leghelyesebb magyarázatot adja 
természetesen a 26404. sz. a, itt idé
zett rendelet, amelyhez azóta az ország 
majdnem összes tözsérei alkalmazkod
tak. Mindamellett vannak nagytőzsérek, 
kik az első), vagy második szabályzat 
szerint járnak el, miután az egyszer 
meghonosodott szokás nagyon nehezen 
változtatható meg.

Ugyanezen módon tárgyaltatik az a 
kérdés is, mely arra vonatkozik, hogy 
ünnep- és vasárnapon kell-c a nagytő
zsérnek árukat kiadni.

Erre vonatkozólag idézzük a követ
keződet :

„A nagytőzsér köteles a vasár- és 
ünnepnapok kivételével stb.“ Egy má
sik szabályzatban ez van: „A nagytő-
zser köteles vasárnap tleli 12 óráig 
árukat kiszolgáltatni.*4 Egy harmadikban 
ez van: ,.A nagytőzsér köteles a vasár
napok kivételével árukat kiszolgáltatni.44

Ezen utóbbi rendeletet szokták leg
inkább szem előtt tartani, úgy a vidé
kén, mint a fő>városban.

Világos tehát, hogy a pénzügyi 
közegek csak ritkán tudhatnak helyesen 
intézkedni, es miután a nagytt’izsérek 
folytonos érintkezésben vannak az erre 
hivatott pénzügyi közegekkel, könnyen 
származhatnak ezen chaosáhól az egy
másnak ellentmondó rendeleteknek a 
legfurcsább coníliktusok, melyek elke- 
rülhetők volnának, ha megfelelő) sza
bályzat léteznek, mely minden regi ren
delkezést hatályon kívül helyezne, es ha 
az idődnek es viszonyoknak megfelelő, 
valamint a már meghonosodott szoká
sokra tekintettel levő) uj szabályzatok 
alkottatnának.

Mindenesetre azonban szükséges 
volna a forgalomban levő) szabályzato
kat revideálni. Itt nemcsak az általunk 
felhozott kérdésről van szó, melyet mi 
csak úgy találomra ragadtunk ki a töb
biek közül. Mert veszedelmes dolog 
egy oly helyzetet fentartani, melyben 
egy alárendelt személy folyton kifogá
sokat emelhet es mely helyzet, csak ön
kénytelen, vagy tán önkényes zaklatá
sokhoz vezethet.

Mint egy a tek. fő)- es szék városi 
magy. kir. pénzügyigazgatóságának hoz
zánk érkezett körözvényéből értesülünk, 
vegre megoldást nyert az a kérdés, 
mely a tőzsdések kedélyét nehány hé
ten keresztül izgatottságban tartotta.

A tőzsdéseknek tehát meg van en
gedve a körözvényben felsorolt tárgya
kat eladni, amelyekhez az újságok is 
tartoznak. Ezzel az egész ügy végle
ges elintézést nyert, és nem mulaszthat
juk el, hogy Gassner kir. tanácsos pénz- 
tigyigazgatónak a gyors elintézésért 
köszönetünket ki ne fejezzük.

Végül kijelentjük, hogy a körren
deletben idézett „l7ő)városi kizárólagos 
dohánykisárusok bizottsága44, mely állí
tólag az intézkedést kérelmezte volna, 
mint ilyen nem létezik, hogy egy bizott
ság ily kerelem előterjesztésére meg
bízással nem bírt. es hogy e különben 
üdvös intézkedés megtétele csakis egye
sek kérelmére történhetett. A körren
delet szószerinti szövege a következő:

A fő- és székváros m. kir. penzügyigaz- 
gatóságától.

84449 
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K ö r r e n d e l e t ,
a fő>- és székvárosi valamennyi m. kir. 

pénzügyőri biztosságának,
helyben.

Tudomás és miheztartás végett kö
zültetik, hogy a nagyinelróságu m. kir. 
pénzügyminisztérium f. ev október hó 
19-én 77197. sz. a. kelt magas rende
letével a fővárosi kizárólagos dohány
kisárusok bizottságának előterjesztett ké
relmére megengedte, hogy a kizáróla
gos dohánykisárusok üzlethelyiségeiben 
az 1895. évi december hó 8-án kelt 
89780. szánni rendelettel megjelölt áru
cikkeken kívül, meg játék-kártyák, nap
tárak, ígérvények s m. kir. állami jőité- 
konycélu sorsjátek-sorsjegyek, továbbá 
toll. tollszár, levélboriték és levélpapír 
kicsinybeni elárusitását is eszközölhessék. 

Budapest, 1896. okt. 23.
G a s s n e r  'Józse f\  

kir. lan. |><'*nzügyigsizgatA.

Vegyesek.
Szivarvégek. Angliában már évek óta lé

tezik egy társaság, mely a szivarvégeket az 
utczán felszedeti és ezeket szegény emberek
nek eladja. A szivarvégek értéke évenként l*/2 
millió forintra rúg.

Burnót. A bürnót használatának csökke
nését általában a czivilizátióval szoktak ösze- 
köttetésbe hozni. Ezzel szemben egy angol 
folyóirat bebizonyítja azt. hogy a múlt század 
végének és a jelen század elejének nagy em
berei szenvedélyes burnótfogy asztok voltak. 
Quette, Schiller, Eessing, Klopstock. valamint 
Anglia és Erancziaország nagy emberei hasz
náltak burnótot. Nálunk Deák Berencz volt a 
burnótnak nagybarátja. A burnótfogyasztás 
csökkenésének okát valószínűleg a dohány
fogyasztás emelkedésében találjuk meg.

Levélbélyeggyüjtö gyilkosok. Párisban ma 
hozott ítéletet az esküdtszék Aubert és Dubois 
felett, a kik meggyilkolták Delahayet, hogy 
levélbélyeggyüjtcmenyét megszerezhessék. A 
gyilkosok akkoriban borzasztó kegyetlenséggel 
ölték meg áldozatukat és a holttestet böröndbe 
rejtették. Az esküdtszék a mint egy párisi 
távirat jelenti. Aubertet élete fogytáig tartó 
kényszermunkára, Duboist pedig három évi bör
tönre Ítélte, egyúttal elmarasztalta a gyilko
sokat az elrabolt levélbélyegek pótlására.

A millió kétfilléres sorsa. A kiállítás te
rületén, a Millió krajezár pavillonhan kiállított 
egy millió darab két fillérest a kiállítás bere
kesztése után a mentők palotájába szállítják .: 
annak nagytermében zsákokba rakják. Az ujdo- 
nat uj pénzdarabokból a közönség tetszés sze
rinti mennyiséget vásárolhat magának.

A kis lutri korlátozása. Dr. Rilinski osztrák 
belügyminiszter a költségvetési bizottság előtt 
nemrég akként nyilatkozott, hogy az IHüK-ra 
szóló költségvetése benyújtásánál törvényjavas
latot fog beterjessteni. a mely a kis lutri el
törlésére irányuló tendenczianak bizonyos fokig 
meg fog felelni. Az utolsó évek loltóbevétclci 
úgy is hanyatlást mutatnak. 1890-ben az állam
nak tiszta jövedeime még 8*9 millió forint volt, 
mig az 1897-iki költségvetésbe már csak 6*^8 
millió frtot lehetett felvenni. Az osztrák gyiijtődék
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a magyar játékra már ez év eleje óta nem 
vesznek fel betéteket s már ez is korlátozólag 
hatott a lottóra. A pénzügyminisztérium a gyüj- 
tődék számának apasztásával akarja megtenni 
az első lépést a kis lutri eltörlésére.

Üres állampénztár. Belgrádból jelentik, 
hogy daczára annak, hogy a sertéskivitelre a 
magyar határt megnyitották s a kivitel nagy 
dimenziókat ért el, sok pénzt szerezve az or
szágnak, az állami kasszak megijesztőcn üresek, 
minei-r nagyobb bizonyságául szolgál azon körül
mény, hogy az egyes postahivatalok nem ké
pesek az utalványokat kifizetni. Az , Odjek“ 
jelentése szerint azoknak, kik postautalványon 
kapnak pénzt, napokig kell a postára szaladgál- 
niok, hol folyton azon íelvilágositást kapják, 
hogy nincs pénz. Még 20 írankos postautalvá
nyokat sem tudnak pontosan kifizetni.

Első Magyar Általános Biztosító Társaság. 
10 társaság életbiztosítási osztályánál a folyó 
évben szeptember végéig 9822 darab életbizto
sítási ajánlatot nyújtottak be es pedig 30.543,170 
korona életbiztosítási tőkéről és 11,022 korona 
életjáradékról. Kötvény kiállítás folytán 25.102,408 
korona tökebiztositást és 1 1.012 korona élet jára
dékot intéztek el. A díjbevétel szeptember végéig 
0.754,813 korona 30 fillér összeget képvisel. 
Haláleset 402 drb kötvény után 1.862,938 korona 
tőke erejéig letl bejelentve. Utalunk egyúttal 
azon killön kedvezményekre, melyeket e társaság 
biztosított feleinek nyújt: Biztosit a háború
veszélye ellen, a nélkül, hogy azért külön dijat 
számitana, és pedig a közös hadsereg vagy 
honvédséghez tartozó feleket a biztosított tőke 
fele részéig 20,000  koronával határolva, a nép
felkelőkhöz tartozó feleket a teljes biztosított 
tőke, illetve 30.000 korona erejéig, meg hivatás- 
szerű katonákat, mérsékelt pótdijért a háború 
hu hullára biztosítja. Biztosítási feltételei értel
mében a megtámadhat lanságot kizárandja. Nye
reményben részesíti feleit a kimutatott tiszta 
lms/on 50°/0-4g.

Az „Anker“ ólet- es járadek-biztositó- 
társaság (Magyarországi vezérképviselőség : Buda

pest, VI., Deák-tér * Anker-udvar«). 1896 
szeptember havában benyujtatolt a társaságnál 
645 ajánlat 1.908,166 Irt 73 kr. biztosított 
összegre és kiállíttatott 605 kötvény 1.758,638 
frt 47 kr összegre. — A befolyt dijak összege 
390,501 frt 55 kr., a kifizetett károké 55,649 
frt 66 kr. — A 9 havi időszak alatt benyujtatott 
8806 ajánlat, 20.672,870 frt 23 kr. összegre és 
kiállíttatott 7182 kötvény 18.776,768 összegre. —
A haláleseti biztosításoknál a nyeremény-osztalék 
az elmúlt évben az évi dij r?5°/0-at és a kifizetésre 
került élet- és gyermek-biztositásoknál a bizto
sított tőke 18%-ót tette ki. A társaság vagyona 
55 millió forint, biztosítási állománya 90 millió 
forint.

Ausztriában 1888/95 évben 40123 tüzeset 
fordult elő, melyek közölt 3344 eset, tehát 8°/0 
gyújtogatásból, 2299 eset pedig villámcsapásokból 1 
ered és 400 esetben gyermekek okozták a tüzet.

Janus< kölcsönös életbiztosító intézet, 
folyó év harmadik negyedében ezen intézetnél , 
896 ajánlatot nyújtottak be 1.296,000 forint 
összeg énjéig, s ezek alapján 770 kötvény 
állíttatott ki 1.109,000 forint összegről. A f. évi 
jan. hó elseje óta kiállított kötvények száma 2277, 
a melyek 3.194,000 írtról szólallak.

Duna biztositó társaság aligazgatósága 
Budapesten. Amint Becsből jelentik nekünk, e 
társaság most nálunk is erősen fog terjeszkedni 
és szervezkedni a „bécsi bizt. intézet" rovására. 
E czélból 1897-től kezdve igazgatóságot állít. 
Nem nagyon örülünk az osztrák in vasiónak.

Szerkesztői üzenetek.
A. K. urnák nagytözsdés. Zs. Hogy ön 

lapunk előfizetője, azt nagyon jól tudjuk, de 
azt is tudjuk, hogy ön az előfizetési díjjal l'/j 
év óta adós maradt, anélkül, hogy önnek 
eszébe jutna az, hogy az ön érdekében mű
ködő lapnak c csekélységet megfizesse. S ön 
még azt kívánja, hogy önnek utakat tegyünk 
meg ? Valóban túlságos naivitás !

S. M. urnák, nagytözsdés T. Az önhöz 
utasított kistözsdés jogában van. Hogyan is 
kételkedhetil: ebben ? I liszen nem hatóság ön.

M. I. urnák, nagytözsdés. B. Mai czik-

künkböl mindazt megtudhathatja, mi önt ér
dekli.

F. K. nagyt. urnák P. Ezen ügyre még 
visszatérünk.

Anonymus. Budapest. Anonym iratok semmi 
szerkesztőség részére sem bírnak értékkel. Ha 
valaki egy hivatalnok ellen ily támadásokat 
intéz, legyen bátorsága nyílt sisakkal lépni fel. 
rágalmazásokat nem támogathatunk.

Sál. W. urhölgy Bpest. Hogy miképen ad
hatná cl jól tőzsdéjét ? 1 lm, ha talál egy jó 
bolondot, ki azt megveszi.

P. dohánynagyárus urnák Ver Felkérjük 
2 frt 50 kr.-t beküldeni, mely a folyó félévi 
előfizetési dij fejében jár, miután a lapot nem 
szüntetheti be a félév folyama alatt, hol abból 
már több szám czimére járt. Különben utóda 
a lapot bizonyára tovább járatja.

L. A. urnák N. E.-ben. önnek azon első 
kérdésére vonatkozólag, hogy mily időközökben 
köteles ön a kistözsdéseknek árut kiszolgál
tatni, a felelet: minden ötödik napon. Az ön 
második kérdésére ezzel már arra van a fele
let, tehát ö t  n a p r  a. Önnek is csak akkora 
készletre van szüksége, mely öt napra ele
gendő.

Az ön harmadik kérdésére, hogy ön 
kénytelen-e a tüzsdésnek hat hétre való árút 
kiszolgáltatni, n e rn-inel felelünk. Ila azonban 
egy igen mcsszelakó tözsdés ezt mégis kivanja, 
akkor köteles önnek ezt a szándékát bejelen
teni s hogy mennyi árura lesz bizonyos idő
ben szüksége, s on e szerint fogja a szüksége
seket beszerezni. Ezt az eljárást a katonaság 
is követi, mert ha egy nagyobbszamu csapat 
érkezik egy helységbe, akkor a nagytörzsdéssek 
előre közlik, hogy mennyi limitó dohányra lesz 
szükség. S amit a katonaság megtesz, azt an
nál inkább meg kell tennie egy tózsdésnek, 
kinek arra kell tekintettel lennie, hogy a nagy 
tözsdés szintén csak egy határozott mennyi
ségű árut tart raktáron, a mely rendkívüli 
szükséglet kielégitésére nem l.het elegendő.

Segcdszerkesztő.- Heltni Nándor.

Á R L E J T É S .
13265/1896. A budapest-ferenezvárosi, erzsébetvárosi és ó-budai, valamint a sátor-alja-ujhelyi m. kir. dohánygyárak részére 1897. évi január 

hó 1-től kezdve 1899. évi dcczember hó végéig bezárólag terjedő három évi időtartam alatt szükséges kő-, kovács- és faszén szállításának bizto
sítása iránt ezennel nyilvános árverés hirdette!ik.

A szükséges szén első évi körülbelüli mennyisége a következő:
A budapest-ferenezvárosi dohánygyár részére 6600 ni m. , a budapest-ú-budai dohánygyár részére 1000 m m, a budapest-erzsébetvárosi 

dohánygyár részére 2000 m m első minőségű hazai kőszén, a budapest-ó-budai dohánygyár részére 1000 ni m. a satoralja-ujhelyi dohánygyár 
3000 m/m első minőségű porosz sziléziai kőszén, továbbá, a budapest-ferenezvárosi dohánygyár részére 180 m m  kovács és 30 mm hükk- 
hasabbúl égetett faszén.

Ezen részletesen kimutatott évi szükséglet csak megközelítőleg van felvéve, kötelezi azonban magát ajánlattevő bármily mennyiségben a 
megrendelést foganatosítani.

A felsorolt szén nemek kizórólag első minőségűek lehetnek azon felül a kőszén pormentes rostált koczka vagy darabos.
A szén árai a budapesti m. kir. dohánygyárak udvarába a sátoralja-ujhelyi gyár részére pedig az ottani vaspálya udvarra bérmentve állítva 

a szén termelési helyének megnevezése mellett 100 kgmonkénti egységárba számmal és hetükkel kiírva teendők ki az ajánlatban.
A szállítási határidőre valamint a szállításokra az »Általános szerződési feltételek* mérvadók, mely a m. kir. dohányjövedéki központi 

igazgatóság szertári ügyosztályában úgy a m. kir. doh nygyári igazgatóságoknál hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az ajánlatban kiteendő, hogy ajánlattevő az általános szorződési feltételeket ismer', s magának kötelezőnek elfogadja.
Ajánlat egyes vagy az összes szén nemekre tehető.
Az ivenkint 50 kros bélyeggel ellátott és lepecsételt írásbeli ajánlatok következőleg czimezve : « Ajánlat a in. kir. dohánygyárak szén- 

szükáégletére* legkésőbb 1896. évi november hó 9-ik napjának délelőtti 10 óráig az alulírott hatóság segédhivatalánál (V. Kálman-utcza 20 sz.) 
átadandók vagy posta utján beküldendők.

Bánatpénzképen a követelt összár l0°/0 készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban vaiOmely m. kir. adóhivatalnál, vagy a 
budapesti in. kir. állampénztárnál leteendő és az erről szóló nyugta a zárt ajánlathoz csatolandó.

Ezen feltételektől eltérő vagy elkésetten beélkezett vagy távirati utón lett ajánlatok, vagy végül oly ajánlatok, melyhez a letett bánatpénzről 
szóló nyugta csatolva nem lett, avagy a bánatpénz készpénzben csatoltatik, figyelembe nem vétetnek.

A letett bánatpénz a szállítási szerződős megkötése esetén óvadékul fog szolgálni.
A m. kir. dohányjövedék fenntartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok között tekintet nélkül az árakra szabadon választhasson, vagy 

a ezél elérésére más intézkedéseket is tehessen, az ajánlatok cl vagy el nem fogadására nézve határidőül három hét tűzetik ki. Budapest. 1896. 
október hó 9.

M. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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