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Speczialitas szivarok a kávé
házban.

Mindenekelőtt konstatáljuk, hogy a 
jelen számban közölt rendeletnek, mely 
Ausztriában adatott ki, nálunk semmi ha
tálya sincs, es hogy specialitas-szivarok 
eladása nálunk a kávéházban már sokkal 
régebben megvolt engedve, mint Ausz
triában.

Ezen théma fölött tehát nyugodtan 
hallgathatnánk, ha nem kellene attól fél
nünk, hogy sok kávés fog e rendelet 
hatása alatt engedélyért folyamodni.

Ez az oka annak, hogy a magyar 
dohányelárusitás erdekeben e dologgal 
bővebben foglalkozunk. Mert. ha újból 
bekövetkezik az. hogy a specziálitások 
eladását úgy a fővárosban, mint a vidé
kén kiterjesztenek, akkor újból ott len
nénk. hol régen voltunk, hogy t. i. a 
specziálitások kicsiben való elárusitásá- 
nak a sok beszerzési forrás nagyon ár
tana.

De beszeljünk mindenekelőtt ma
gának a dohányegyedáruságnak érdeké
ről. Tudomásunk szerint egyáltalán nin
csen az államkincstár érdekében, hogy a 
specziálitások fogyasztása szaporodjék, a 
közönséges dohányfogyasztás pedig csök
kenjen. Tán nem is kell említenünk, hogy 
ellenkező esetben a szabályszerlilcg veze
tett elárusitási állomások száma szapo- 
rittatnek. De ez nem fekszik a kincstár 
érdekében, es ezert a speczialitas fo
gyasztást korlátolni kellene. 1 )e hogy ez 
nem történhetik, ha minden jobb kávé
házban speczialitast lehet kapni, az esze
rint világos.

A dohányegyedáruságnak kette vá
lasztását egy gyártási- s eladasi-reszortba 
az a szabályzat okozza, mely semmi 
esetre se lc.het a/ allamkincstan ak ínyére. 
Mert. miután a pénzügyminisztérium az 
Ausztriában is kibocsátott rendelet értel
mében lehetőleg bőkezűben fogja az 
engedélyeket kiosztani, mint étidig, a 
dohányj. közp. igazgatóságnak ezen faj
tákból sokkal nagyobb mennyiségről kell 
majd dondoskodnia, es ettől gondolom, 
félhet is.

1 )e ettől teljesen eltekintve, még két 
hátrány is következik ebből, melyek szin

ten figyelemre méltók. Hogy a kistózs- 
desek ne legyenek a pinezérek részéről 
konkurrencziának kitéve, ezektől succes- 
sive el vonattak az engedélyek, ugv, hogy 
ezeknek is a kistőzsdéseknel kellett szük
ségleteket kicsiben fedezni.

Mit tesznek most a pinczerek? Egy
szerűen speczialitas-szivarok elárusitására 
kérnék engedélyt, és igy minden ellen
őrzés nélkül, tetszés szerinti arakon adják 
el a szivarokat.

Már most is. csak kezdeten a min
ket egyáltalán nem érintő becsi manipu- 
laczionak. a mi pinczereink híven utá
nozták becsi kollegáikat, amennyiben tö
megesen kérnék engedélyeket. Valóban, 
egy idő óta. a finomabb vendéglőkben s 
kávéháziakban. hol csak specialitásokat 
lehet kapni, azokért a pinc/er kedve sze
rint követelhet .írt. Vannak vendéglők 
hol l.*» kros szivarok 20 krba kerülnek, 
es a havanna-szivarok sokkal drágábban 
adatnak el. Azonfelül köztudomású, hogy 
a speciaütas-tarifában nincsen áregyseg, 
s hogy az elárusító nincs feljogosítva, a 
a szivarokat darabszámra adni el. A 
pinczerek azonban darabunkéit adnak el, 
mert egyrészt máskent nem adhatnak el, 
es mert igy a nagybani elárusitás hasz
nát szerzik meg. Ezek rossz állapotok, 
melyekre az osztrák pénzügyminisztérium 
egyáltalán nem gondolt, most láthatjuk, 
miként károsul meg igy a tözsdés es a 
közönség.

Es a ezigaretták ? A princzesast 
mindenütt a pinczerek adják el. főleg most 
mikor haszonra van kilátás belőle ;
de ki fog ily kis haszonnal megelégedni ? 
Ahol specziálitások es havanna-szivarok 
adatnak el. ott természetesen egy cziga- 
rettának is (í-S- 10 krba kell kerülnie. 
Ezek a fajták legnagyobbrészt hamisí
tottak es alig két kr. ertektiek. Nem 
tudjuk, hogy illetékes helyen birnak-e 
arról tudomással, hogy fővárosi kávéhá
zakban gyakran adatnak el oly ezigaret
ták, amelyek dobozán a fővámhivatal 
bélyegzője van. Amint jó forrásból tud
juk, ezek a ezigaretták hamisítottak, es 
csak a pinczerek utján kerülnek forga
lomba. Ez csak elősegittetik még azáltal, 
ha a kávésoknak engedély adatik, főleg 
miután ezek nem maguk manipulálnak a

czigarettákkal, hanem ezt a pinczerek re 
bízzák. Egyáltalán nem látjuk, micsoda 
haszna lenne ebből az államnak, ha szi
varok es ezigaretták eladását pinezerekre 
bízza.

Az eddigi tapasztalatok után e/t 
csak tőzsdékre lehet bízni, senki másra. 
A pinczernek legyen szabad nehány szi
varját vendege ele tenni, de ne legyen 
neki engedélye. Az osztrák pénzügymi
niszter nagyon óvatosan járt el, mikor 
ezen rendeletét csak egy evre bocsáj- 
totta ki. Ez a rendelet aligha is fog egy 
évnél tovább élni. mert csak arra való. 
hogy visszaéléseknek nyisson tág kaput. 
S ha ez lehetséges Ausztriában es Becs
ben, hol a nyilvános helyiségek folytonos 
ellenőrzés alatt állanak, mennyivel inkább 
lehetséges ez nálunk, hol —  valljuk be 

-  ez az eset nem áll. S miután ez ná
lunk nem is lehetséges, csak az marad 
hátra, hogy az engedélyek csak a lehető 
legritkább esetben adassanak meg, s 
csak ott hol maga a tulajdonos veszi 
magáia a felelősseget, es hol a speezi- 
alltasok eladása szükséglett tölt be.

Rendelet
az Ausztriában megengedett speczialitás-szivarok 

és czigarettákra vonatkozólag.

Midőn közöljük az osztrák pénz
ügyminiszter ezen rendeletét, utalunk a 
mai czikkünkre, mely a tnagy. kir. speczi- 
alitásokra vonatkozik.

Czigaretta-specziálitások eladása ven- 
déglők és kávéházakban.

\ »Wiener Zeitung* jelenti: Több
oldalról felmerült kívánságnak akarva 
megfelelni, a pénzügyminiszter megengedte 
hogy a vendéglők es kávéházak tulaj
donosainak czigaretta specziálitások da
rabonkénti eladásara engedély adassek. 
Ezen eladásnak egy specziális szabályzat 
szerint kell történnie és a következő 
fajtákra terjesztetik k i: Club á kr. Laliéin* 
á kr. Jaka -1 kr. Egyptomi ezigaretták: 
I. f> kr. II. Ö'/* kr. 111. 2V* kr. Ezen 
szabályzat lHÍMi.dec. 1-én lep eletbe. Való
színűleg ki fog terjesztetni e rendelkezés 
nehány originális egyptomi és török 
czigarettára is. A szabályzatból következőt
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vesztik át : C'/igpirctta-spccziálitások el
adása csakis az elsőfokú pénzügyi hatóság
tól adott en^edely alapján eszközölhető. 
Ily engedély tulajdonosai kötelesek 
szükségleteiket a nekik megjelölt tőzsde
raktárból zárt dobozokban beszerezni. A 
dobozok a specziálitás-eladó részéről 
egy, az eladás napját es az engedély 
számátjelző bélyegzővel jeleztetnek meg. 
A specziálitas-eladó, úgy a szabály be
tartásáért. amint a rendes kezeléseert a 
pénzügyi hatóságnak felelős. Oly dohány- 
gyártmányok, melyek ezen rendelet 
értelmében kávésoknak es vendéglősök
nek átadattak, semmi körülmények között 
se vetetnek vissza. A speczialitások 
eladása a vendegek reszere darabonkint 
történik s a tarifa egységnek megfelelő 
árnál nagyobb ár követelése i.incs meg
engedve; nincs azonban kizárva, hogy a 
személyes láradságáeri külön megjutal- 
maztassek. Az üzlethelyisegben kifüggesz- 
tendő egy árjegyzék, mely az eladható 
czigarettákat es ezek árát tartalmazza. 
A speczialitásokat az oly helyim kell tarta
ni, melyről a pénzügyi hatóság tudomással 
bir; czigarettákat. melyek másutt talál
tatnak, gyári vizsgálatn ik kell alá vetni. 
A személyzet dolgaiért a tulajdonos 
felelős; neki kell arra felügyelni, hogy 
alkalmazottjai csakis szabályszerűen vásá
rolt cs. es kir. dohánygyártmányokat tartsa
nak es adjanak el. Oly czigaretták eladása, 
melyek más utón szereztettek, mint a 
hogy a szabályzat előírja, szigorúan 
büntetettnek a dohányjövedeki kihágási 
törvény 8 IX. $. szerint.

hány dolgoztatik fel. E gyárak az utóbbi 
evekben megfogytak 461-ről, 1894-ben 
216-rc szálltak alá. A nagyipar e téren 
megöli a kisipart. K gyárak főleg belföldi, 
de külföldi iloliányt is dolgoznak fel. A 
külföldi dohány fogyasztása csökken: 
beszállítottak. 18X5-ben 81,656 mim. level 
dohányt, 8.980,779 rubel értékben. 2266 
mim. pipa dohányt 24,5X8 rubel értek
ben. es 2894 mim. gyártmányt 807,644  
rubel értekben, 1862-ben behoztak 4 8,815 
mtm. levéldohány 1.614,298 rubel érték
ben. pipadohány 80,248 es gyártmányok 
508,554 rubel értekben. A leveldohány 
behozatal tehát több. mint 60%-kal 
csökkent A beviteli vám hatása alatt a 
dohányipar fellendült, Ezt igazolja a ki
vitel a külföldre is; 1885-ben kivittek 
1.166,765 rubel értékű leveldohányt, 
1894-ben csak az európai határvonalon 
vittek ki 1 ! * millió rubel értékűt. A 
dohánygyártásról a következő adatok 
adnak felvilágosítást: 1894-ben az összes 
gyárakban 50,147 mtm. külföldi dohány,
I. 045.145 belföldi dohány, es 8.178.417 
mtm. Machorka-dohány lett feldolgozva. 
Ebből készült I. osztályú pipadohány 
67,952 mm. II. osztályú 885,522. III. 
osztályú 850,415 es 519 mtm. burnót. 
Szivar; I. osztályú 84.717,448 darab;
II . osztályú 7.4 28,54 8, III. osztályú
1 2 5 .0 2 6 , 4 2 0  darab. Czigaretta: I. osztályú 
2404 millió. II. 2576 millió. Azonkívül 
készült 14.661.145 drb. kis czigareta. 
2.108.644 mtm. pipa-machorka, 248.158  
burnót-machorka. cs 164.70 sajtol t-
machorka.

Dohányipar Oroszországban.
Oroszország dohánygyárainak gyár

tási képessege az utolsó 10 — 12 évben 
keveset változott; 1888-ban 8,749,000 
métermázsa dohányt gyártottak, 1X64- 
ben pedig, 1.824,000 meterm 1888-ban 
az összes dohánygyártmányok összege 
kitett 8.746,000 mm. 1861-ben pedig 
8.4X5,000 mm. Mindamellett mutathat fel 
a dohánygyártás az időjárás tekintetében 
változatosságot. Az említett időszakban 
a dohány-ültetvények területe 40— 60,000  
deszj íitin között volt. A legnagyobb te
rületetet ültették be, 1X8B és 87-ben, 
a legkisebbet 1889-ben. Olyan aratási 
ev után, melyben a dohány ára csökkent, 
rendesen kisebb lett a beültetett terület. 
Az aratás evenkint 4 millió szórót tesz 
s ’gy egy deszjátinrn jut 80 -8 5  mtm. 
A dohány termeles különösen Samora, 
Tambor, Rjasen, Horonesk, l’altara, 
Xsernigor, Tanrien területekben és a 
fekete tenger pártján van elterjedve. 
Oroszországban leginkább közönséges 
dohányt termelnek, ez teszi ki a termés 
“Vu-át. Egy rész külföldre szállitattik 
másrész külféldi dohánynyal összekeverve 
dolgoztalik fel. Vannak gyárak, hol 
mindenféle dohányt dolgoznak fel es 
olyanok, melyekben csak Machorka do

Vegyesek.
Az üres ládák árai. A fővárosi najylőzs- 

i les ok érdekében, valamint a vidéki nagytőzsdéz 
seknok miheztartása végett, minden következő 
számban közölni fogjuk a ládák árait, amelyeken 
ill eladatnak. Tesszük azért, hogy a nagytőzs- 
dések mindig ismerősek legyenek az árakkal 
és azokat potom áron. mint az eddig gyakran 
előjött, el ne adják. Nagy ládák az elmúlt bélen 
60 és 55 kiéri adatlak el, nagyobb és kisebb 
mennyiségben. Középnagyságú ládák (Sullán 
Hölgy, Slnmhiil. Ilorczegovina) kis tételekben 
85. nagy tételekben 80 krjávul, Kis ládák (If. 
Magyar, Kanaszcr, közép li. török stb.) kisebb 
mennyiségben 25, nagyobb mennyiségben 20 
krórt. Megjegyezzük, hogy ezen árjegyzék tel
jesen hitelesnek és meghizlialónak lekintendö, 
bá.i lehet, hogy I 2 nagytőzsdés helyszűke 
miatt olcsóbban is adott el, de ez nem jöhet 
számításba, mert a legjelentékenyebb tőzsdék 
olcsóbban nem adlak.

vElsö Magyar Általános Biztositó Társaság- 
Budapest. Rzen társaséig életbiztositási osztályá
nál, folyó óv október havában 101*2 élelbizlosi- 
tási ajánlat nynjtatoll he korona 3.61*5,501.28 
fillérről. Kötvény kiállítás folytán korona 
8.072.901.2X tőkebiztositás nyert elintézést. A 
dij bevétel október havában 821.060 korona 10 
lülér összegei képvisel. I laláleset 2 1 2,805 korona 
tőke erejéig leli bejelentve. Utalunk egyúttal 
azon külön kedvezmények amelyeket ezen hazai 
társaság biztosított feleinek nyújt. 1. Biztosit a 
bábom veszélye ellen, anélkül, hogy ezért külön 
dijat számítana es pedig a közös hadsereg vagy 
honvédséghez tartozó léteket a biztositolt tőke

Időrészéig 20.000 koronával határolva a nópföl- 
kelőkhöz tartozó lel* k u teljes biztosított tőke 
illet ve 80 000 korona erejéig, inig hivatásszerű 
katonákat, mérsékelt póldijérl a bábom tarta
mára biztosítja. 2. Biztosítási feltételei értelmé
ben a megtámadhallanságot kimondja. 8. igye- 
reménvbeii részesíti feleit a kimutatott tiszta 
nyeremény 50 "/0-ig. 4. A biztosítás három évi 
fennállása ulán méltányos feltételek mellett : 
a) Kötvényeire kölcsönt ad. b) visszaállást esz
közöl és e) az előfizetés beszüntetése esetén 
kötvény tőkésítést engedélyez.

Assicurazioni Generáli 1X96. évi október 
hóban az életbiztosítási osztálynál X83 ajánlat 
2.796.586 Irt X0 kr biztosítási összeg erejéig 
nyujtatoll he és 782 kötvény 2.8X8,760 Irt 80 
kr biztosítási összegre állíttatott ki. Dolyó év 
január l-je óla 6914 ajánlat 24.361,318 Irt X4 
kr biztosítási összeg erejéig nyujtaloll he és 
5746 kötvény 20.408.682 Irt 74 kr biztosítási 
összegre álliltatotI ki. Az 1896. január ideje óta 
bejelentett károk összege 1.960,X65 Irt 74 krra 
rúgnak. Az életbiztositási osztály kimutatott 
állománya 1X95. doczember hó 81-én 60,1X8 
kél vény ulán 177.7 IX.755 Irt 18 kr. tőkét és 
209,945 Irt 5S kr. járadékot lelt ki a mire 
kész, énzben 46.XH2.121 Irt 74 kr. van tartalékba 
helyezve. Az 1X95. évben az éledhiztosilási osz
tály által kifizetőit károk 2.4X5,797 Irt 84 krt 
tettek ki s az összes ágazatoknál a társulat ala
pítása óla (1X81), az évenkinli kimutatások sző
riül fizetőil károk 281.357,598 f,l 61 krt lesz
nek ki.

Jó dohánytermés. Mini nekünk jelenük, az 
ozidei dohánytermés ay egész Alföldön jól sike
rüli. Kígyóson (Békésmegyében) a dohányterme
lők az eredmény nyel mennyiségre és részben 
minőségre nézve is meg vannak eleged ve. Ter
meli nagy állagban a csapai járás terűidén 
S 9 mm. dohány. Ahonyban (Best vármegye) 
is igen sok dohány térni dt. Annyira fölülmúlja 
az idei termés a mull évit, hogy rögtönzött 
pajtákat kelleti építeni a dohány elhelyezésére 
és szárítására. A dohány minősége azonban ill 
nem jó; sok a penészes, és a nedves időjárás 
mintt a penészedés folyton terjed. A dohány 
beváltása az idén szokottnál késő hl.) fog meg
kezdődni, minthogy számos helyen a sarju ne
velése engedélyezte!vén, ezeket később törték le. 
De különben is a dohányok az idén általában 
nedvesek s ennélfogva a beváltás általános meg
kezdéséi január első hetére lűzik ki. Kápolna 
és Nyíregyháza kivételével, a hol doczember 
14-én fog beváltás megkezdődni.

A »Nemzeti«< baleset biztosító részvénytár
saság folyó év október havában 794 drb bal
esetbiztosítási kötvényt Állított ki, melyek halál
esetre 6.479,183 korona rokkantság esetére 
X. 189,000 korona és inulékony keresd képtelen
ség esetén 4918 korona napi kártalanításra 
biztositólI összegekről szólallak. Ugyanezen idő
szakban összesen 835 baleset és pedig 6 halál
eset 19 rokkantsági eset és 850 mulékony ke- 
resel képtelenség! eset jelenléteit be fent nevezel! 
társaságnál.

Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. Uolyó 
vi október hóban 517 jutalékrészl irtuk be és 
nászjutalékok fejében 7377 fit 92 krt fizettek ki 
Az 1896. január 1 -töl október 31-éig beirt ösz- 
szes jutalék részek száma 5000 és a kifizetett 
nászjutalékzk összege 136.103 frt 71 kr.

Megörült szemlész. A hevesi pénzügyőri 
szcmlészen, Borsos Józsefen, már régen tapasz
talható volt a nagyfokú idegesség nemcsak 
a hivatalában, melyet mindig pontoson vezetett, 
de a társaságban is. A szerencsétlen ember 
néha annyira melankóikus, annyira bágyadt 
volt. hogy alig szólt egy szól is. De búskomor
ságából, gyakran minden átmenet nélkül oly 
vidám lett, hogy társai gyakran mogülődtek 
viselkedésén, mely el nem tudta k sol,oKy 
nu'KimiKyaráüni. ( '.suláiljábun is ászreve,ték ezt
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a feltűnő viselkedést, de nem tulajdonítottak 
neki fontosságot. Idegessége napról-napru fo
kozódott, mig végje őrültségben tőrt ki. A 
napokban ugyanis Íróasztalát és hivatalos aktáit 
kipakolta az udvarra s ezt a tétéit azzal 
magyarázta meg. hogy neje megörült s nem 
lehet tőle dolgozni az irodában. Alantasai és 
neje észrevették csakhamar a szerencsétlen 
ember baját s tőlük kitelhető gondossággal 
ápolták, azt hívén, megmenthetik a csendes 
hideget. De őrültségi rohamai mind erősebbek 
lettek s a csendes beteg közveszélyessé váll, 
azért beszállították Egerbe, hol most az irgal- 
masok gyógyintézetében ápolják.

A budapesti részvény társulatok 1885-ben 
A főváros rokamos fejlődése igen híven tükrö
ződik vissza a részvénytársölalokbaii, amelyek
nek úgy számbeli, mint vagyonbeli gyarapodása 
évröl-évre kimutatható, Érdekesek e tekintetben 
azok az adatok, amelyek az elmúlt évi re vonat
koznak. Ezek szerint a részvénytársaságok száma 
1895-ben 32-vel, ezek részvénytőkéje öl millió
val szaporodott. Kit(*tt pedig a részvénytársasá
gok száma 183-al, ezek tőkéje 204*42 millió fo
rintot. Az utolsó 18 év. vagyis 1878. óta a tár
sulatok száma 05-röl 183-ra, tőkéjük 07*99 
millióról 204*42 millóra emelkedett. E tekintet
ben Budapest emel kedése* sokkal intenzivebb, 
mint Bécsé, mert itt a társulatok száma ugyan
ezen idő alatt csak 21-el. ezek tőkéje pedig 

millióval gyarapodott. Különösen nagy nálunk 
a haladás az ipar terén, mert az elmúlt 18 év 
alatt az iparvállalatok tőkéje 24*98 millióról 
124 02 millióra, tehát 309T>0%-al emelkedett,

holott Béesben az iparvállalatok tőkéje 173*01 
millió forintról 108*42 millióra, tehát 2*7°/„-al 
csökkent. A részvénytársulatok tartalékai igen 
jelentékeny összegekre rúgnak és kitellek összesen 
63*22 millió forintot, ami a részvénytőke 
23.9'\„-ának feldl meg. E tekintetben is szilár
dabb a budapesti részvény társulatok helyzete, 
mint a bécsieké, mert az utóbbiaknál az összes 
tarttlékok 95 millió Irtot tettek ugyan, csak
hogy ez a részvénytőkének csupán 20' 1 °/0-át 
képezi. A tiszta jövedelem a budapesti rész
vénytársaságoknál 1895-ben a nyereség álhozat 
nélkül volt 28 millió forint, ami a részrény- 
tőke I0 ,6ü;„-ának felel meg; ellenben Béesben 
a tiszta jövebelem csak 10*2°/,,-ál adja a 
részvénytőkének.

Ami a jövedelem hováfordilását illeti, a 
részvénytársaságok a nyereségből adtak oszta
lékra 08*5 százalékot, tartalékra 10*3 százalékot, 
jutalékra 8*3 százalékot : ellenben Béesben e 
czélokra fordítottak és pedig: osztalékra 081
százalékot, tartalékra 12*9 százalékot, jutalékra 
f»*5 százalékot.
Amig tehát a budapesti részvénytársaságok na
gyobb kvótát juttattak a részvényeseknek, ad
dig Béesben szükségéi érezték annak, hogy a 
vállalatokat a tartalék révén erősbitsék, amiből 
azonban korántsem következik az, hogy ezt a 
szempontot nálunk figyelmen kívül hagyták. 
Budapesten tavaly a tartalékok nagyobbmérvü 
gyarapítása azért nem volt szükséges, mivel sok 
esetben a tartalék elérte az alapszabályszerü 
maximumot, aztán meg a tőkefelemelések révén 
más utón gondoskodtak a tartalékok bőséges

erősbiléséről. Ami végül az osztalékot illeti, a 
budapesti részvénytársulatok tőkéje a veszteségek 
leszámításával 7*8 százalékot hozott osztalékul. 
Emellett azonban megjegyzendő, hogy a válla
latok egyes kategóriái között nagy eltérések fo
rognak fenn, mert mig például a biztosító in
tézetek 11*0 százalékos átlagos osztalékot fizet
tek, az iparvállalatok csak 5*0 százalékot.

Szerkesztői üzenetek.
Al. F. nagytözsdés urnák. M. Mi már négy 

hónappal ezelőtt közöltük olvasóinkkal ezen uj 
szivarfajta megjelenését és a legtöbb lap tudo
mást is vett arról. Ez a közlemény tehát nem 
volt uj.

K. P. urnák. A. n. Tudomásunk szerint 
nem lett ott nagytőzsdére pályázat kihirdetve. 
Tlát mit akar ön lulajdonkópen ?

M. Zs. urnák. A. Sz. A folyamodvány nem 
intéztetik személyhez, hanem a magy. kit*, 
pénzügyminisztériumhoz. (XIII. szakasz.) Legjobb 
lesz, ha egy helybeli ügyvéd álla nyújtja be.

C. H. úrnő Bpst. Mi azt a bizonyos ren
deletet szószerint közöltük, azonfelül az összes 
fővárosi lapok is átvették tőlünk és igy ön azt 
okvetlenül olvasta. Különben az összes, ön által 
felsorolt tárgyakat tarthatja raktáron.

I. Ny. kisasszony. Bpst. Az ön által 
említett tőzsde 9000 Irt forgalmai* csinál. Ettől 
is eltekintve nem ajánljuk önnek a vásárt.

Feb K. ur. Bpst. A szatócs üzletet meg
veheti, a tőzsde-engedély a pénzügyigazgaróság 
tulajdona s igy a felelt az eladó nem rendel
kezhetik. ön folyamodhatik azonban érte.

Segédszerkesztő.- Heltai Nándor.

Ajánlat.
94*330/96. A budapestvidéki ni. kir. pén/.ügyiga/.galóság ezennel 

közhírré teszi, hogy a kis-körösi dohánvnagyáruda kezelése a nagyárus 
elhalálozása illetve özvegyének az áruda kezeléséről való lemondása foly
tan üresedéibe jött. melynek betöltés.? ezéljából ezen kir. pénzügyigazga- 
lóság hivatalos helyiségében (Budapesten II. kér. Fő-ulcza 1 sz.) f. évi 
november hő 30-án d. e. 10 órakor nyilvános versenytárgyalás fog tar
tatni.

A nagváruda kezelési dija 2*3;V/„ azaz keltő harminezöt század 
százalékban állapitlatik meg. Az áruda deczomb r 30-án lesz átveendő.

A kiskőrösi dohányáruda a mely dohány és bélyegjegyek kicsiny- 
báni eladásával is össze van kötve és több vidéki kisárudát ellát kész
lettel, a budapesti központi dohányáru raktárból szerzi be készletét. A 
nagyárudának 1895. évi forgalma (beleértve a fent megnevezett készlete
ket) 41730 Irtot azaz negyvonegyezorhétszázharmincz forintot tett ki.

A kir. kincstár az árudának meghatározott jövedelmet nem biz
tosit, ezen okból későbbi kérvények az eladási dij felemelése czéljábój 
tekintet be vétetni nem fognak, tehát kárpótlás semmi szili alatt sem 
biztosit t:i ti k.

Vállalkozó köteles az árudát a kitűzött napon átvenni és a fogyasz
tási viszonyoknak megfelelő és a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminiszté
rium által 2000 írtban megállapított 8 napi tartalék készletet minden 
időben érintetlen állapotban tartani.

A versenyzők tartoznak bánatpénz fejében a fent megjelölt tarta
lék készlet értékének 10% vagyis 200 Irtot készpénzben az alábbi minta 
szerint szerkesztendő és 50 kros bélyeggel ellátandó lepecsételt ajánlat
hoz mellékelni vagy ezen összeget valamely kincstári pénztárnál letenni 
és az erről szóló nyugtát, említett ajánlathoz csatolni. Olyan ajánlatok 
melyek kellőkép felszerelve nincsenek vagy más pályázók ajánlatára hi
vatkoznak, avagy határozatlanul szerkeszt vék valamint elkésve benyúj
tott vagy ulóajánlatok, figyelembe nem vétetnek.

Azon pályázók bánatpénzei kiknek ajánlata el nem fogadtalik a 
tárgyalás befejezése után vissza fog adatni, elfogadott ajánlattevőnek bá
natpénze pedig az érintetlen tartalék készlet beszerzése után fog vissza- 
adalni.

Ha a vállalkozó a dohány nagyárudát az átvételre kitűzött napon 
át nem veszi, avagy később ajánlatától önként vissza lép, bánatpénzét 
elveszti és az áruda kezelésének betöltése végett újabb pályázat lóg 
kiíratni.

Az írásbeli ajánlatok melyekhez a pályázók nagykorúságát, erköl
csösségét, vagyoni állapot és feddhetlen előéletet igazoló hatósági bizony
latok csatolandók f. évi november hó 29-én d. e. 10 óráig ezen kir. 
pénzügy igazgatóság főnökénél lesznek benyújtandók.

Budapest, 1896. november 3-án.
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Ajánlat.

M. kir. pénziigyigazgatóság.

14823/896. A budapest-ferenezvárosi, erzsébetvárosi és ó-buda 
m, kir. dohánygyárak, a budapesti ni. kir. dohánybeváltóhivalal, a m.1 
kir. központi dohányáruraktár, a m. kir. államnyomda, a m. kir. egye
temi nyomda, a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság, a m. kir. 
dohányjövedéki központi szertár közötti valamint az ezen hivatalok és 
a helybeli vaspálya és gőzhajó állomások közti útvonalakon 1897. évi 
január hó 1-től 1899. évi deczember hó 31-éig eszközlendő helyi fuva
rozások biztosítás ezéljából ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

Az ajánlati felvételek valamint az útvonalok, melyeken a dohány
jövedéki javak fuvarozandók a in. kir. dohányjövedéki központi igazga
tóság 111. ügyosztályánál a hivatalos órák alatt (Budapest, Kálmán-ulcza 
20. szám), valamint a helybeli m. kir. dohánygyárak, a in. kir. dohány
beváltó-felügyelőség illetve a m. kir. központi dohányáruraktárnál (IX. 
kér. vámház) megtekinthetők.

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott, valamint a in. kir. állam
pénztárnál (Eövámház) készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
letett egyezer (1000) forint bánatpénzről szóiéi nyugtával felszerelt és le
pecsételt Írásbeli ajánlatok következő felirattal ellátva : * Ajánlat, a helyi 
fuvarozásokra*! legkésőbb folyó évi november hó 30-án déli 1 I óráig 
ezen igazgatóság segédhivatalánál (Budapest, V., Kálmán-utcza 20. sz. 
benyújtandók.

Elkésetten beérkezett vagy távirati utón tett vagy olyan ajánlatok 
melyek szabályszerűen felszerelve nincsenek, figyelembe nem vétetnek.

Az ajánlathoz melléklendő egy iparhatósági bizonyítvány, mely hi
vatalosan bizonyítja, hogy ajánlattevő hány saját és milyen fajtájú ko
csival és hány pár igalóval rendelkezik.

Továbbá tartozik ajánlattevő vagyoni állapotáról egy hiteles bizo
nyítványt mellékelni.

Végül kiteendő az ajánlatban, hogy ajánlattevő az általános szerző
dési feltételeket olvasta és azok minden egyes pontjának magát aláveti.

Budapesten, 1896. november hó 11-én.

M- kir. dohányjöv.déki központi igazgatóság.
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