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Uj esztendőn
Mikor négy evvel (■//.előtt «•/. újság 

első szama a gépből kikerült, nagyon 
vegyes érzelmekkel fogadtak. A nagy
íts kistőzsdesek örültek annak, hogy 
végre alkalom nyílik arra, hogy pana
szaikat es kívánságaikat nyilvánosságra 
hozzák, hogy egy lapot mondhatnak a 
sajátjuknak, a hol szakértő emberek az 
ő saját meggyőződésüknek adnak kifeje
zést. Daczára ennek a/.onbsn nem igen 
tartották lehetségesnek, hogy a dohány- 
jövedék számos hianva es hibája a köz
felfogás egy orgánumában legven meg
világítva. annál is inkább, mivel az. el
árusítani szervezet többnyire olyan volt, 
hogy nem ritkán egészen alárendelt 
közegek alkottak szabályokat, ilietekte- 
L*ivJ! i*s felsőbb hatos.iíriik tudomása 
nélkül. Ehhez járult még az. hógy a 
nagytő/sdések legnagyobb részé nálunk, 
még azon időből való volt. mikor az 
osztrák fináncz volt itt otthon. Egyszóval 
nagyon sok oldalról találtak egy lap 
alapítását különösnek. a mely hivatva 
akart lenni az eladók érdekének képvi
seletére, mivel azt hittek, hogy a lüggi 
seg viszonya, a mely az eladók es a kincs
tár között fennáll, a czelt egészén eler- 
hetetlenne teszi.

Különösnek talaitak egy oly lap 
alapítását, a mely az. elárusítok erdeket 
akarta képviselni, egy osztályai, mely az 
államhoz tulajdonkepen szolgálati kötelek 
által füzeteit.

Mi azonban részünkről úgy találtuk, 
hogy egv szaklap leicsile.se. mely mér
sékelt módon úgy az egyik, mint a má
sik fel erdeket tartja szem előtt a szük
ségesség. Előttünk evek bosszú s ó im  á l 

tál nyert tapasztalat es tanulmányok foly
tán a viszonyok teljesen ismereteseik 
voltak es ez öntötte belelik a bátorságot 
egy uj lap megalapítására, mely igazsá
got szolgáltat minden felnek, mely ügyel 
a termelési es előállítási viszonyok ter
mészetes voltara, a fejlődés zavartalan 
vezetésere.

Kicsinycskedesek minket nem tudtak 
czélunktol elteríteni. Eelismertük azt. 
hogy az elárusítók föérdeke abban fek
szik, hogy az intéző körök tájékozva le
gyenek helyzetük felöl, a z é rt a legnagyobb

igyekezetünket a rra  fo rü ito ttu k . hogy a 
k in cs tá r érdeke it, az eladók érdekeivel 
összhangzásba hozzuk

Ez. okokból a »I )ohányarusok Köz
lönyét négy évi megjelenése után egy 
oly szaklappá emelkedett, melynek 
megjelenése ma egy szükségességnek 
ismertetik el.

Tudjuk azt. hogy egy szaklap ér
dekesebb. ha skandalomokkal tölti meg 
rovatait, egy embert összeveszejt a má
sikkal. .<■ mi komoly dolgok publiczisz- 1 
tikai meg\ ilágitásanak mindig előnyt 
adtunk es előnyt fogunk adni es lapun
kat be nem szennyeztük sohasem. Azért 
a kételkedők, mar bennünk nem kétel
kednek. Mindig előre! Ez volt a jelszónk 
es nem egyeseknek, hanem a köznek 
/ Ivói- rf.nik «-'/'*> ! '»kat fenni ;»? .ügy
nek magának győzelmet biztosítani.

Es nem frázis, ha most az ötödik 
évfolyam küszöbén azt mondjuk, hogy 
nekünk e feladat teljesítése úgy a kincs
tartói. mint az áldozatkész nagy- es kis- 
tőzsdrsek egrsz phallanxatol megköny- 
nyittetett. kik törekvéseinket méltányolva 
a »I )ohányárusok Közlönye*-! az igaz
ságos harezban minden módon támogat
tak. Es a jövőben is, a törekvésünk nem 
lesz más. mint az. hogy a munkaadó es 
a munkában lev* erdekviszonyait egy
mással összeegyeztessük. \nn akarunk 
kicsinveskedő greizlerpolitikát követni, 
nem akarunk semmisegekkel foglalkozni, 
hanem az olyan dolgok, melyek az el
árusítok, a kincstár érdekében lékiisznek 
mindig védelmet fognak találni nálunk. 
Szócső les/ e/ a lap, a melyet messzire 
fo iiak hallani es mi elértük a czelt. 
mely lelkesített.

Uj ev kezdődik. Itt az idő, mikor 
rendesen mérlegét csinálunk törekvése
ink!)/.I. munkákból, igyekezetünkből. Sze- 
renytelcnscg lenne, ha azt mondanánk, 
hogy mi a lefolyt évben nagyot alkot
tunk. I )<■ hogy becsületesen dolgoztunk, 
hogy sikereket arattunk, azt még elle
neink sem fogjak tagadni. Reméljük, hogy 
az általunk elvetett mag bő kalászokat 
fog növelni a jövő evben. Olvasóinknak 
pedig boldog, szerencsés uj esztendőt 
kívánunk !

Ismét egy gyár.
Az újságolvasó, ki a reggeli kávé

nál egy uj dohánygyár felállításáról olva
sott az újságban bizonyára meg volt le- 
petve daczára annak, hogy e hirt 
már egy evvel ezelőtt olvashatta. De a 
napilapok tetszelegnek maguknak az is- 
mctlcsekben es a közönség, a jó közön
ség lepre megy. Nekünk azonban jobb 
az emlékező tehetsegünk és mi nagyon 
is jól tudjuk, hogy mar számos evvel 
ezelőtt vettünk hirt e dohánygyár felál
lításáról. De mindegy. Felállítanak egy 
uj dohánygyárat es világgá kürtölik hi
vatalosan. hogy ez azért történik, hogy 
a külföldi gyártmányok behozatalát csök
kentsek.

Jóságos ég! Hát ez teszi szüksé-
,  ' y  < w  l ' . l i u  v i u i S a t  - t á l  I .‘Ő Ő V j

frt (? ) költséggel? Ilyen gyárban fognak 
majd importált szivarokat sok millió fo
rint értékben előállítani es akadnak ko
moly újságok, kik ezt lehetőnek tartják?

Mi mar három évvel ezelőtt kar
doskodtunk azért, hogy az országban 
néhány nagyobbszabású dohánygyárat 
állítsanak fel. A felsorolt támogató okok 
közt a külföldi fajok behozatala sem 
maradt érintetlenül, habar a felállítás 
sürgősségének okát egészén inasban 
találtuk. Meg pedig abban is ezt most 
is ismeteljük, hogy mi fíO millióra rúgó 
fogyasztással szemben, igen kis készlet
tel bírunk, a mely néha zerúvá reduká
lódik. Ez aztán oda is vezet, hogy uj 
fajok előállítására alkalom nem nyílik, 
úgy hogy ma, egy majd 30 eves ön- 
gazdálkodas után meg a regi kopott 
formáknál vagyunk, amelyeket az osztrák 
álhlih vezetett be.

\ kis újdonság, mely egy 400.000  
frt költséggel felállítandó uj gyárról be
szel, elég jellemző ahhoz, hogy vele 
foglalkozzunk. De meg inkább szolgai 
megbeszélésre a motivatio, a melyre 
igazan szükség nem volt. I la az okada
tolás komoly volna, a kincstár már tiz 
evvel ezelőtt bocsátotta volna világgá, 
mert tudtunkkal a keszletfeleslcg soha 
sem bántotta az országot, mindenkor 
kevés volt az árú, mindenkor a külföldi 
behozatalhoz kellett segélyül folyamodni.

Mi ebből azt következtetjük, hogy
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ejry indokolást vesznek segítségül, a 
melylyel a valódi indokokat akarják el
takarni. Vagy igazan oly nagy benne a 
hivatalos naivság. hogy azt higyje, hogy 
egy nem is leimillió költséggel felállí
tandó gyár eleg lenne az eddig szárma
zott fogyasztási felesleg kielégítésére? 
Ha igazán szükségét érzik annak, hogy 
a nagyközönséget a dohányjövedek 
szervezeten')! értesítsek, tegyék ezt meg 
teljesen vagy sehogy. Ha okok állnak 
fenn. melyek nehány nagyszabású gyár 
felállítását lehetetlenné teszik, hát ma
radjunk Isten nevében a régi kerékvá
gásban. Egyebekben pedig azt hisszük, 
hogy a dohányjövedeknek az ilyenfajta 
ujságreklantra nincs szüksége es hogy 
az egyedüli reklám számára a jó gyárt
mányok előállításában található. Mert 
nagyon kévéssé emeli a fogyasztást, sót 
nagyon kévéssé érdekli a> olvasót is az. 
ha hirt vesz arról, hogy itt, vagy ott, 
egy-egy gyárat akarnak felállítani. Azon
ban vannak hírek, a melye minden do
hányost érdekelnek es melyeknek köz
rebocsátását az ész parancsolja. Ezeket 
azonban nem publikáljuk. Németország
ban vannak nagy dohánygyárak, melyek 
újságokat adnak ki. hogy vevóközönse- 
günket nemely dologról tájékoztassák. 
Nálunk nem törődnek az elárusítóval, 
sem a fogyasztóval, de olyan dolgokat, i 
melyek a közönséget nem érdeklik, vi- 
lággá kürtőinek. Az ilyen újsághíreknek 
egyetlen előnye az, hogy semmit sem , 
mondanak.

Vegyesek.
K itüntetések. Nagy megelégedéssel 

veszünk tuddmást egy kitüntetésről, a 
mely Langmakr János pénzügyőri fel
ügyelőnek jütött osztályrészül. IC köte
lességtudó es szorgalmas iparos ugyanis 
az ezredeves kiállítás alkalmából az 
aranyérdemkeresztet kapta. Kévés pénz
ügyi felügyelő van az országban, a kik 
magas intelligencziájukkal, kiváló képes
segeikkel es nagymérvű szorgalmukkal 
oly korrekt magaviseletét tudnak egye
síteni, mint a kitüntetett. Ida a legma
gasabb helyről való kitüntetés valahol a 
helyen van, úgy fenforog ez az eset ott, 
hol valódi erdem. becsületes igyekezet 
es törekvés aratnak méltó elismerést. 
Gratulálunk a közszeretetnek örvendő 
tisztviselőnek a kitüntetéshez, a melyre 
ő a legteljesebb mértékben rászolgált.

Vajda Béla dohányraktárfelügyelő a 
koronás aranyerdemkeresztet nyerte. Ez
zel az uralkodónak ismét egv köteles
ségtudó. törekvő, szorgalmas tisztviselőt 
meltóztatott kitüntetni, a ki a gyártás 
terrénumán sok hasznosat alkotott. Az 
ezredéves kiállítás alkalmából Vajda Hela 
volt az, ki a dohányárupavillonban a 
Jegszeretetreineltóbb módon játszotta a 
háziúr szerepét es a legnagyobb szakér
telemmel adta meg a kerL felvilágosítást.

A dohányterm elés  ja v ítá s a  é rd eké
ben. A m. kir. pénzügyminisztérium kí
sérleti állomást létesített, mivel mint ezt 
már régebben jelentettük, a dohányter
melés úgy minőségileg, mint mennyisé

gileg rohamosan hanyatlik. I )e miért teszi 
a minisztérium ez intézkedést ma, mikor 
ez az állapot már evek óta tart, azt nem 
értjük. I )e jobb a kévés is a semminél. 
Az uj intézkedés minden esetre jótékony 
hatással lesz a termelésre.

JÓI é rtesü ltség . Kilenc/ hónappal ez
előtt hirt adtunk arról, hogy egyes szi
varfajok drágábbak lesznek. Kilenc/, hó
nappal később dementál bennünket a 
• Magyar Értesítőt, hivatkozva arra, hogy 
kompetens forrásból teszi. A késői de- 
mentit tudomásul vesszük, de tekintettel 
arra. hogy kompetens' helyre hivatkozik 
nem értjük, hogy miért tartotta zsebeben 
bölcseseget ÍJ hónapon keresztül, olydn
kilencz hónapban, a melyben úgy M agyar- 
országon, m int A usztriában a s z iv a rfo 
gyasztás  roham os csökkenést m u ta t fe l ?
Vagy talán épen ezért történt?

Hol legyen a z  uj d o h á n y y á r?  Említettük, 
hogy legközelebb uj dohánygyár lölópitóse van 
tervbe véve s hogy ezen gyárnak fölállításánál 
egyebeken kívül tekintettel lesznek az illető 
vidék lakosságúnak szegénységére is. Halassa- 
(jyarmaton m osta város buzgó bi rajának, Halás 
Kerencztiek vezetése alatt mozgalom indult meg 
aziránt, hogy ez a tervbe vett d >hánygyár ott 
állíttassák föl. K város lakossága, melynek nagy 
része azelőtt szőlőtermeléssel foglalkozott, a 
filoxcra pusztításai következtében az utóbbi 
években nagyon elszegényedett s igy nagyon 
ráférne ha a kormány figyelme feléje fordulna. 
Ezt annál inkább reményük, mert a város helyi 
viszonyai is minden tekintetben megfelelők. Év
tizeddel ezelőtt k illőmben is dohánytermelő 
vidék volt, mert Dojtár, Halak, Kika, Vadkert 
s a többi közel fekvő falvakban a dohányt nagy
ban termelték s az ipoly v.ölgyc erre nagyon 
alkalmas. A város az ipoly mentén* fekszik s 
igy vizbŐségc elegendő. Közlekedési viszonyai 
is minden tekintetben megfelelők. Évtizeddel 
ezelőtt különben is dohánytermelő vidék volt, 
mert Dejtár. Patak, Kika, Vadkert s a többi 
köze'fekvő falvakban a dohányt nagyban ter
melték s az Ipoly völgye erre nagyon alkalmas 
A város az Ipoly menten fekszik s igy vizbö- 
sége elegendő. Közlekedési viszonyai is kedve
zők, amennyiben a fővárossal két irányban is 
van vasúti összeköttetése. Ezenfelül a város 
áldozatra is kész, amennyiben hajlandó a gyár 
fölállításához szükséges területet a vasúti állo
más közelében levő földjéből igen mérsékelt 
áron s esetleg teljesen ingyen is átengedni. A 
mozgalom érdekében Xográd megye főispánja 
és a varos képviselője Eatkóczy államtitkár, 
is buzgólkodnak s igy a gyarmatiaknak erős a 
reményük, hogy a kormány a tervezett dohány
gyárat ott állítja tol. Ez által a kormány nem
csak a nép nyomorát enyhítené s a város fej
lődései mozdítana elő, henem nagyban hozzá
járulná a város cs a szomszédos falvak tót 
nyelvű, de hazafias érzelmű parasztságsí nak 
megmagyarosodásához is. (Pesti Hírlap.)

A penzviszonyok. A pénzs/.iikséglet, mikép 
előrelátható volt, az év vége felé ismét nagyobb 
mérvben mutatkozik. Az osztrák-magyar bank
nál a váltó-benyújtások az utóbbi napokban 
nagy aranyt értek el s inig a karácsony előtti 
napokban mintegy li.it millió forintot tettek, 
addig sí mai napon körülbelül három és fél 
millió forint értékű váltó nyújtottak be leszá
mítolás czéljsibol. Ezekkel szemben az esedé
kességek is nagyobb összegre rúgtak úgy, hogy 
a jegybank váltó-tarczája, mely jelenleg Buda- 
pesten El millió forintot tesz, a benyújtások 
következteben sdigha fog jelentékenyebben nö
vekedni. A privat-escomptban a forgalom szin
ten megélénkült s a mutatkozó anyagért ma
gasabb kamattételeket konczedálnak. Pénzügyi

körökben az a nézet uralkodik, hogy januárban 
a pénzviszonyok nemcsak juvulni fognak, de 
nagyobb pénzbőség is jut majd íölszinre s a 
kamatláb is enyhülni fog. Tekintettel azonban 
sima tapasztalatra, hogy a pénzpiac/ igényei 
az utóbbi években .analógiát nem mutatnak, a 
kedvezőbb fordulatra sem lehet biztonsággal 
következtetni, annál kevésbbé,miután eddig ol
csóbb pénz-ajánlatokat még január hóra sem 
tettek sehol. Pécsben a pénzszükséglet ugyan
csak jelentékeny; első váltót csak kivételesen 
számítolnak le ott 3 ,r’ 10-od kamattal.

Az o s z trá k -m a g y a r  bank á llá s a . Az osztrák
magyar bank e héten tette közzé deczembcr 
2f>-ről szóló heti kimutatását, amely újból ked
vezőtlenebb viszonyok, illetve fokozottabb igé
nyek mellett tanúskodik. Az állapot leghíveb
ben az adómentes bankjcgytarlalékban tükrö
ződik vissza, amely 8.09 millió forinttal ha
nyatlott. Ezzel egyidejűleg a váltótárcza 9.54 
millió forinttal, a lombard-uzlet pedig 1.78 
millió forinttal emelkedett. Az összes bankjegy- 
forgalom 022.028,()()() forintot és az előbbi ki
mutatással szemben 4.01 millió forinttal emel
kedett. A kimutatás egyes tételei a követke
zők: Hankjegy forgalom 022.028,000 forint
j-j- 4.018.000 forint); ércértékkészlet4f>0.418,000 
f,t ( _  1.044,000 frt); tárcza 190.Í>88.000 írt 
( 0.540,000 frt); lombardüzlet 20.850,000 frt
(H 1.782,000 fit); adómentes bankjegytartalék
22.010.000 frt (8.009,000 frt)

P én zverés i p ro yra m m . A j«»vö héten ki
verendő arany, ezüst és nikli pénzek közül 
először 200.000 drb arany 10 koronást fognak 
kiveretni. Egyidejűleg megfelelő mennyiségben 
20 koronást is veretnek aranyban. A 20 
koronásokból a jövő cv végéig 770.000 darab 
lesz kiverendő. A jövő év végéig tehát a 
pénzforgalom 970.000 darabbal fog gyarapodni,
17.400.000 korona, vagyis 8.700,000 forint ér
lékben.

Az ezüst vá ltó p én z bevonása. Az 1857.
szeptember 19-iki császári pátens alapján vert 
osztrák értékű 10 és 5 krujezáros ezüst váltó
pénz, valamint az 1808. július I-én kell törvény 
alnjaii vert osztrák értékű lizkrajeznrosok 1897. 
január l-vel a magánforgalomban forgalmon 
kívül helyeztetnek. Megjegyzendő, hogy az állam- 
pénztárak és állami hivatalok kötelesek ezeket 
1*98. december 21-ig fizetések lejében elfogadni 
söl becserélni.

E zü st fo r in to k  es ezüst koronák Az oszt
rák pénzügyminisztérium jelentései nagyon ér
dekes adatokat tartalmaznak az ezüst koronák 
és ezüst forintok forgalmáról. A valuta törvény 
alapján ugyanis a 200 millió forinl államjegy 
bevonásához 4o millió forint ezüst koronát ke|| 
fölhasználni, melyből Ausztriára 28. .Magyaror
szágra pedig I -  miliő forinl esik. Ausztria az 
egész kontingenst hozta forgalomba. Magyaror- 

: szág ellenben 1890. október végén 2 I *.000 frt - 
lal még hátrálékhan van. Ezüst forintokból 
Ausztriában 19 0 milliót, Magyarországon pedig 
19.9 millió forintot hoztak forgalomba. 189B. 
jluius óla Ausztria mindössze 287.492 forintot 
hozott ezüst forintokban forgalomba. Magyar- 
országon pedig ugyanazon idő óla ;>.072,400 
forintot, amiből a fönt említett forrás arra kö 
vetkezte!, hogy Magyarországon inkább az ezüst 
Ibrinlok iránt viseltetnek előszeretettel. Az ••/.üst 
forintok tényleg várakozáson fölül jól tartják 
magukat a forgalomban: a bank állal forga- 
lombe hozott 29.492,000 forintból ugyanis mind
össze csak 1.277,102 forint folyt vissza.

E lég e tt pénzügyőr. Borzalmas módon vesz
teti el Trigginno olasz városban a dühös nép
tömeg egy pénzügyőrt. I'ietro Signori pénzügyőr 
társával a I‘mnpili-féle vendéglőbe ment, meg
nézni a boros hordókat, hogy rajluk van-e a
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városi udóbélyeg. A hályog hiányzolI ás a pánz- 
ügyőrök bírságol vetőitek ki a vendéglősre. Kb- 
höl nagy ver<“ko<lás lőtt, a vendégek a vondág- 
lös pártjára álllak ás inoglániadták a pázügyörd- 
kot, kik revolvort rántottuk és kád vendágol ás 
egy rendőri, ki ronda! akar! csinálni Időitek 
Az egyik pénzügyén1 erre megmenekült, a má
sikat azord)un a dühöngő naptömeg logyíírle, 
leöntötte petróleummal ás moggynjlotla. A szo- 
rencsátlon ember elevenen olágett.

Az o s z trá k  fe g y v e rg y á r uj e lnökéü l Philipp 
Adolf, a Noh(*l-fá|e dinamitgyár részvénytársa
ság jelenlegi igazgatója van — liir szerint 
kiszemelve. A ..lteielis\velir“ vasárnapi száma 
megtámadja ezl a kombinácziól azon az alapon, 
hogy l ’hilipp bátyja a hamburgi Irust-társaság 
egyik alapitó.jít és főrészvényese. Iv/érl lel, hogy 
a fegyvergyár vozolásábcn idegen külföldi érdc- 
kok juthatnának árvényre.

Szerkesztői üzenetek.
Ip A. Sch. urnák. Az összeget 

köszönettel megkaptuk. Előfizetése már- 
czius 20-án er véget.

I. H. urnák Nagybánya. Az ünnepek 
miatt nem interveniálhattunk ügyében, de 
most már haladéktalanul eljárunk benne 
es értesítjük önt.

M. R. F. Sz. urnák. A főfelügyelő 
ur a lap o s tév ed , az általunk hivatkozott 
ren d elet érvényben van es  nem az 1891). 
évből ered ő  elő írások . V é tessen  fel a 
főfelügyelő úrral, a m ennyiben nezeten 
m egm arad (így jeg y zők ön y v et es kívánja 
aztán, hogy azt a pénzügym inisztérium  
<de te r je ss z é k . Különben nem tudjuk fel
fogni. hogy. hogy leh et az. hogy a fő
felügyelő ur nem tud ja, hogy evek  óta  
úgy a fővárosban, mint a vidékén a 
nagytőzsdék 8 — 12 es 2 — 6 - ig  vannak
nyitva. A m ennyiben ez az intézkedés 
nem le tt volna törv ényes s bizonyára 
m ár rég en  felszólaltak volna ez ellen

Segédszerkesztő.- Holtai Nándor.

1 72858 96. szám.

P ályázati hirdetm ény.

A magyar kir. államvasutak alolirt 
igazgatósaga az 1897. ev folyamán ösz- 
szegyülő és nelkülüzhetővé való külön
böző ócska anyagokat (sínek es femne- 
inüek kivételevei) értékesíteni óhajtván: 
ezek eladása czeljábol nyilvános pályá
zatot hirdet.

Az átengedett anyagok átvétele es 
eltávolítása tekinteteben az alább idé
zett föltételek irányadók, de az 1897. 
évi november hó végéig összegyűlendő 
anyagok feltétlenül ugyanazon ev de- 
czember hó 2f>-ike előtt, a deczember 
hóban összegyiilendők pedig a követ
kező 1898. évi január hó 25-ig átveen
dők s eltávolitandók.

A pályázni kívánok keretnek, hogy 
beirt évenként őt) kros magyar bélyeg
gel ellátott ajánlataikat a magyar kir. 
államvasutak igazgatóságának anyag es 
leltárbcszerzesi szakosztályához (VI. kei*., 
Andrássy-út 78. II. cm. 18. ajtó) követ
kező czimzessel: „Ajánlat ócska anya
gok megvételere a 172852— 96. szám
hoz" 1897. január hó 26-ik napjának 
deli 12 óráig benyújtani szíveskedjenek.

Az ajánlatok kizárólag ezen czélra 
rendelt és az említett anyag- es leltár

beszerzési szakosztályban ingyen kap
ható ajánlati nyomtatványon es annak 
rovatainak pontos kitöltése mellett álli- 
tandók ki. A magyar királyi államvas
utak részéről határozottan kiköttetik, 
hogy az anyagokért felajánlandó egy
ségárak vagy az illető gyüjtőszertárban, 
vagy pedig az ajánlatban meghatározott 
távolságra való bérmentes szállítás ki
kötésével tétessenek, hóimét a vevő fel 
az anyagot saját költségén tartozik to
vábbítani. A bérmentes szállítás csakis a 
máv. saját vonalaira köthető ki. Nem az 
általunk kapott nyomtatványon kiállított 
vagy a fentiektől eltérő feltételeket tar
talmazó ajánlatok nem vehetők figye
lembe.

Az ajánlattevő magára nézve is kö
telezőknek elismeri az ócska anyagok 
eladására vonatkozó es 122291 -96. 
szám alatt fennálló feltételeinket, melye
ket aláírásával es a 15 kros bélyeggel 
ellátva okvetlenül ajánlatához csatolni 
tartozik.

Ezen feltételek nyomtatványtárunk
nál példányonként 15 krral megszerez
hetők. Vidékieknek ezen feltételek a meg
felelő ár es a szükséges postabélyeg 
előzetes beküldése eseten megküldetnek. 
Az ócska anyagok részletes kimutatása 
anyag- es leltárbeszerzesi szakosztályunk
ban kapható.

Hánatpenzkepen a megvenni szándé
kolt mennyiség es az azért fölajánlott 
egységár szerint kiszámított ertékösszeg 
8 százaléka az ajánlat benyújtására ki
tűzött határnap előtt egy nappal 12 
óráig készpénzben, vagy állami letétekre 
alkalmas értékpapírokban főpénztárunk
nál leteendő.

Bánatpénz vagy a fentidezett aláirt 
feltételek nélkül, úgy szinten elégtelen 
bánatpénzzel. vagy elkésve beerkezó 
ajánlatok vagy olyanok, melyek a felté
telektől eltérnek, figyelembe vételre nem 
számíthatnak, úgy szintén olyanok sem, 
melyekben javítások, vagy vakarások for
dulnak elő. Pótajánlatok egyáltalában 
nem vetetnek tárgyalás alá.

Az ajánlati ár számokkal <*s betűk
kel olvashatóan kiteendő.

Az ócska anyagoknak esetleges 
csomagolási költségéit a vevőezég tarto
zik viselni.

Az ajánlattevő ajánlatával a pályá
zat eredményének eldöntéséig kötelezett
ségben marad, ez tehát időközben vissza 
nem vonhatja.

Az ajánlatok tetszés szerinti rész- 
mennyisegre szólhatnak, de a m. kir. 
államvasutak igazgatósága is fen tartja 
magának azon jogot, hogy tetsz.es sze
rinti reszmennyiseget engedhessen át, 
melyet ajánló, ha csak az ellenkezőt ki 
nem kötötte, elfogadni köteles,

A m. kir. államvasutak igazgatósága 
lentartja továbbá magának a jogot, hogy 
az ajánlatok közt, tekintet nélkül az 
ajánlott árakra, szabadon választhasson, 
s hogy végre a czel eleresére másfele 
intézkedéseket is tehessen.

Budapest, 1896. deczember hóban.

Az igazgatóság.

(Utánnyomás nem dijaztalik.)

Ajánlat.
80977/896. A tordai m. kir. pénzügyigaz

gatóság részéről ezennel közhírré tetetik, hogy 
a Maros-Ludason üresedésbe jött dohánynagy- 
áruda betöltése végett írásbeli ajánlatok beadása 
utján 1897. évi január hó 25-én a pénzügy- 
igazgatóságnal versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a verseny
zők álltai az eladás után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni és a dohánynagyáruda an
nak fog átadatni, ki a legcsekélyebb eladási ' 
dijt fogja követelni, mindazonáltal, a kincstár 
fentartja magának azon jogot, hogy a verseny
zők között szabadon választhasson, mi okból az 
ajánlattevő semmi esetben sem támaszthat 
igényt azért, mert ajánlata el nem fogad
tatott.

Az eddigi dohánynagyárus az áruda ke
zeléséért 1 ’ százalék tőzsdijt élvezett.

A dohanynagyárudanak 1896. évi nyers 
forgalma 71080 forintot tett ki és ahhoz anyag.- 
beszerzés végett 108 kisarus van utalva, továbbá 
az áruda kezelésével a bélyeg és váltó űrlapok 
eladásának kötelezettsége 1' 2° 0 eladási járulék 
mellett, melynek évi átlagos forgalma 5988 írt 
volt, valamint a havanna szivarok eladásának 
jogosultsága is egybe van kötve, mely utóbbi 
eladására 1 0 vagy ennél kisebb tőzsdijnak 
igénybevétele mellett adatik meg az engedély.

Az összes dohánygyártmány készletek a 
kolozsvári dohánygyári raktárból, a bélyegkész
letek pedig a maros-hidasi kir. adóhivatalnál 
lesznek beszerzendők.

Uigyelmez.tctnek a pályázni óhajtók, hogy 
a dohánygyártmányok eladására vonatkozó 
szabályok 18. a. szerint az üres tartályok 
visszaszállítására nezve eddig érvénybe volt 
azon eljárás, mely szerint az. üres dohánygyárt
mány ládák és teljes eladási árak megtérítése 
mel'ett a dohány nagyárusoktól visszaváltatnak, 
1897. évi április hó l-től kezdve megszüntet- 
tetvén, a dohány nagybani árusok ezen ládákat, 
a m. kir. dohányáruda raktáraktól, illetőleg a 
fő- vagy alarusoktól a megállapított e1 adási 
arak megtérítése mellett tulajdonukba átvenni 

kötelesek.
A kincstár az árudának bizonyos összeg

ben meghatározott jövedelmet nem biztosit és 
ez okból későbbi korvények az eladási dij utó
lagos felemeléséért tekintetbe vétetni nem fog
nak, úgy kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles leend vállalkozó a dohány nagy
árudát az átvételre kitűzött napon átvenni, 
továbbá a fogyasztási viszonyoknak megfelelő 
I I napi tartalékkészletet 2692 írt értékében 
beszerezni es folyton érintetlen teljességben fen- 
tartani. azonkívül a napi eladásra szükségelt 
gyártmány mennyiségét is beszerezni.

Kelt 'fordán, 1896. deczember hó. 14.

M. kir. pénzügy igazgat óság.

H I R D E T É S E K
felvételnek

Budapest. K á ro ly -k ö rú t 7. szám  

a kiadóhivata lban .
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Le Griffon
legjobb és legkedveltebb

valódi francia szivarkapapir és szivarkahüvelyek

Le Grifton „Patent"
kedvelt és praktikus szivarkapapir.

Nagybani eladás áss ország (isszcs 
norinbergi és papir=nagykeresktídé=

sekben.
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G O L D Z I E H E R  G É Z A
BUDAPEST,

V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.

Kckstein és Neufeld Itudapest. K lrílly-utcza -17.
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