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Az uj bér-adókivetés.
A magyar királyi pénzügyminiszté

riumnak egy előző evben kiadott rende
leté alapján a tözsdesek igazságosabb 
megadóztatása czéloztatván, az most ke
rült illetékes végrehajtó közegéhez, hogy 
a tőzsdéseket 1, 2 és százalékos osz
tályba sorozza.

Az első osztályba tartoznak azon 
tözsdesek. kik kizárólag a kincstár köz
vetítői, nem árulván mást, mint szivar
árut, bélyeget es talán még lottó-gyűj
tők is. Ezek fizetnek I százalékot.

Második osztályba tartoznak azok, 
kiknek tőzsdéjük mellett fűszer, vagy 
egyeb üzletek is van Ezek fizetnek 
2 százalékot.

Harmadik osztályba tartoznak azok, 
kiknek tőzsdéjükkel együtt pálinka, vagy 
egy« b szeszes-italkimeresük van. Ezek 
fizetnek .'i százalékot.

A beosztás ezen alapon nyugvása 
nem uj. Uj csak az, hogy most kivétel 
nélkül stricte végrehajtják ezen beosz
tást. inig ezelőtt a gyakori figyelembe j 
veendő mellékkörülmények is méltány
lásra találtak.

Ezelőtt az engedélyadásánál vetet
tek ki az adót es legföllebb, ha a for
galom növekedett, emeltek azt feljebb.
1 liszen ma is egy fillérig ellenőrizhető a 
tözsdés forgalma es a kivetés ezen bá
zison igazságos lehet.

Legtöbb teherkivetésnél elfeledkez
nek egyes tényezők, czéljuk előrevaló 
mérlegelésétől és ez igy történt itt is.

A tervezőnek es rendelet-kibocsáj- 
tónak nem volt pedig más czélja, mint 
igazságos és méltányos állapot teremtése. 
Hogy ne történhessen a jövőben, hogy 
egyes tőzsdes kétszer annyit fizessen, 
mint mennyi tőle jogosan követelhető, i 
mig a másik, forgalmához képest felet 
sem fizesse a méltányosnak. Ez a lényég.

Az egyenlő mértekkel mérés es 
az igazság hajnalának derengése névében 
mi is örömmel üdvözöltük ezen uj intéz
kedést; de teória es praxis megint el
ütnek egymástól.

Pár oly esetet láttunk utóbbi na
pokban. melyek a rendelet szellemevei 
homlokegyenest ellenkeznek.

A fővárosban nagy csomó oly tózs-

dés van, kinek egyeb üzlete is van es 
midőn tőzsdejogát kapta ráparancsoltak, 
hogy fó-ü? letét teljesen különítse el 
tőzsde-üzletétől. Aki ezen parancsnak 
eleget tett es válaszfalat húzott, az csak 
1 százalékot fizet és adója is kisebbre 
vettetett ki.

Most az elkülönítést nem respektál
ják es ezen tőzsdéseket a 2 es Ö száza
lékosok közé sorozzák ; pedig a liczencz 
kapásnál szót fogadtak, elkülönítettek az 
üzletet es 1 százalék alá sorozták őket.

Most az elkülönítés fogalmát meg
szigorították.

A közfal nem lehet fából vagy üveg
ből hanem rendes téglafal kell hogy 
legyen.

A közfalnak a plafonig kell érni.
Nem szabad átjáró ajtót, vagy nyí

lást hagyni a két üzlet között.
Értjük mi ezen szigorítást ; de nem 

jogos, hogy visszamenő ereje is legyen. 
Az uj jogoknál legyen ez szabály; de a 
régiek nagy költség árán csináltattak oly 
válaszfalakat, minő akkor elő volt írva. 
Most bontsák le. csináljanak másikat 
újabb költséggel ?  Ki ad ezért nekik 
ezért kárpótlást ?

Mi mindig szerettük látni, ha főbb 
utczáink szebb üzleteiben kaphatók szivar
áruk. de nem szerettük a snapszbuttiko- 
kat. mint tőzsdékét. Ily snapszbuttikokban 
legyen az elkülönítés teljes, hogy a szi
vart vásárló ne kenytelenittessék pirulni 
a Zola-fele el züllött alakok trágárságai
tól; de szép üzletben, hová csak elegáns 
közönség jár. elégnek tartunk oly fokú 
elválasztást, hogy a kétféle kiszolgálás 
ne zavarja egymást.

De meg sok ily üzletes adott és 
elfogadott jog alapján emelt válaszfalat 
üzleteben. Jogos-e, hogy most azért fizes
sen 1 helyett 2 százalékot, mert akkor 
engedelmeskedett feletteseinek ?

Nyílt kérdés még mindig, hogy mi 
a melléküzlet ?

Mi úgy tudjuk, hogy itt biztos es 
törvényes bázis van.

Mindenkinek, ki üzletet nyit bár
milyen árúval —  kell, hogy a kerületi 
elüljáróságtól erre engedélyt vegyen ki; 
aki palink;!t mer, az a pénzügyőrség ál
tal adat engedélyt. Ezen engedélyek, jo

gok feltűnő helyen kell, hogy kifüggesztve 
legyenek.

Ez tehát könnyen ellenőrizhető. De 
ha jog es engedély nélkül mereget va
laki tőzsdéjében akár snapszot, akár 
vásznat, azt egyszerűen meg kell bün
tetni.

Az osztályozás tehát nehézségbe 
nem ütközik. Nem szólalunk mi fel az 
ellen, hogy a vegyes-árus 2 vagy a pá
linkás l\ százalékot ne fizessen ; de jog
talannak tartjuk, hogy a rendeletnek 
visszamenő hatályt tulajdonítanak azok 
kárára, kik 1 százalékra kapták az en
gedélyt es az akkor — ahhoz kötött 
feltételeknek meg is feleltek.

Mellettünk ervel azon tény, hogy 
sokan ipar- es pálinkajogukat visszaad
ták. mert ezer#** ennyit fizetni ki nem 
fizető* lik.

Viszont ebből a kincstár láthatja, 
hogy árusai nagyobb súlyt helyeztek a 
dohány eladásra, mint más czikkek el
adására, tehát méltánylásra érdemesek.

Havanna szivarok általános 
forgalomban.

. \ havanna szivaroknak forgalomba 
hozatala alkalmakor, mely időre teljesen 
összeesik az egyedáruság behozatalával 
nem voltak meg különlegességi árudák. 
Azon altalános óhajt, hogy havannát 
több helyen kaphassanak, a különleges
ségi árudák létesitésévél oldották meg. 
A hatvanas évek végén történt ez es 
azóta, illetve akkor, ezáltal a havanna 
fogyasztása megtízszereződött.

Ellenkezőleg áll a dolog a kis tőzs
dékben kapható havannákra. Ezek fo
gyasztása ma sem emelkedett, sót talán 
nem csalódunk, ha állítjuk, hogy ma meg 
kevesebb havanna fogy, mint ezelőtt 2ö 
evvel: holott az akkori pénzügyi viszo
nyok nagyban elütnek a maitól.

Az ok kézenfekvő. A nehány árunak 
neve: Regalia Brit, Regalia Londres, Re- 
galia Media es Londres. Ezek negyven 
ev óta megtartották nevüket, alakjukat, 
árukat, izüket.

Sem árban, sem minőségben nem 
történt változás, annál kevésbbé javulás.

Az elárusító a regi kor kegyelete
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vei tekint ezen szivarokra és mosolyogva 
hallgatja az »alkalmi vevő* adomáit 
rokkantjairol-

> Alkalmi vevő* kifejezést használunk, 
mert leginkább születésnapi ajándékul 
veszik ezeket gyengéd nők férjeiknek, 
azok azután tovább ajándékozzák, mert 
soká raktáron fekvő havanna élvezhetlen; 
már pedig hogy soká hever raktáron az 
bizonyos. S felmerül e kérdés, hogy 
mire jó lorgalomban tartani oly szivaro
kat, melyek nem fogynak?

Aligha nem humanismusból, hogy 
az emberek a túl költekezéstől vissza 
legyenek tartva.

Hiszen szép doldg a humanismns 
a kincstár részéről, ámde kereskedői 
felfogás szerint bizony okosabb volna oly 
havannát adni a tőzsdékbe, melyet a 
jobb közép- e.s vagyonosabb osztály 
megérdemelne, szeretne és fogyasztana.

Igaz, hogy a különlegességi árudák
ban bő választék van havanna czikkek- 
ből. de ez nem elég. mert tegyük elebe. 
hál’ Istennek nincs mindenütt különle
gességi üzlet es mert a fogyasztó ké
nyelem szeretető itt fontos szerepet ját
szik. Azért, hogy ő havannát szívjon 
nem szaladgál órákra menő távolságra; 
de duzzog, hogy nem kapja amit szeretne 
az (') rendes tőzsdéjében.

Tény, hogy a ma kapható havan
nák nem kellenek, idejöket múlták.

De helytelen abból azt kiokoskodni, 
hogy ha nem veszik, hát nem is gyárt
ják nagyban, csak kis mennyiségben; 
mert a tény nem az, hogy kistőzsclek
ben havanna nem kell, hanem az. hogy 
ezen czikkekkel már jól laktak, masformu 
havanna kellene.

Ha megszívlelnek sorainkat, belátnák 
minő cjuantumban fellendülne a havanna 
fogyasztás.

A kistőzsdések érdeké itt karöltve 
jár a kincstár érdekével.

Szomorú es regényes dolog, hogy 
kistözsdekben 9 krajezáros legyen a 
legdrágább szivar.

1 lágy legyen ott kapható jó válto
zatos áru es alakú havanna is. hogy a 
külföldi mert hiszen ilyen is betop
pan néha a kistözsdekbe. ne rázza 
bámulatában fejet azon való csodálatá
ban, hogy a kincstár nem ad oda árut, 
ahol azt megvételre keresik.

Vegyesek.
Közgyűlés. A magyar dohány keres

kedelmi részvénytársaság január 2S-án 
tartja ez évi rendes közgyűlését. Mint 
velünk tudatják az 1 Sí)li—ik évben élért 
üzleti mérleg *2785 Irt tiszta hasznot 
tüntet fel, ami igen szép eredmény : te
kintve. hogy a részvénytőke 50()0()O fo
rintnak felel meg. Magáról a közgyűlés
ről jövő számunkban fogunk bővebben 
írni.

Uj Virginia sziva ro k . Mint tudósítónk 
bennünket értesít, uj Virginia szivarok

jönnek m ár ez ev m árczius havában for
galom ba. Az uj Virginia ára  4 kr. lesz.

A Regalia fa v o rita , mely a külön
legességi árudákban nagy kelendőségnek 
örvend, legközelebb csinos nyakravalót 
(papirátkötő-szallagot) fog kapni, lvzt 
helyeseljük. Bár ne volna a regalitászon 
nyakravaló, mert a legtöbbször oly szo
rosan van a dohányküllapjááoz tapadva, 
hogy csak a szivar megsértésével lehet 
eltávolítani.

Bankkérdés. A jegybank főtanácsa 
csütörtöki ülésen megfogja vitatni azt 
az előterjesztést, melyet a bank a feb
ruári rendes közgyűlésének fog a bank
tárgyalások eddigi menetéről bemutatni. 
A tárgyalások eddigele még igen sok 
részletkérdést hagytak eldöntetlenül. A 
két kormány súlyt fektet rá. hogy ezek 
a dilTerencziák a közeli napokban meg
oldassanak.

A bankkimutatás. Amint előre látható 
volt, január hónap második hetében a bank 
pozicziója ismét jelentékenyen erösbodött. A 
váltótárcza 22.55 millióval, a lombard 4..'>2 
millióval csökkent és ennek megfelelően a 
bank jegy forgalom 25.34 millióval apadt. A 
tranzakcióknak megfelelően az adómentes bank
jegy tartalék igen tetemesen — 25.2(5 millió
val gyarapodott és január hónap ló-én már 
30.28 millió frt tekintélyes összeget képviselt. 
A bankhitel nagyobbmérvii igénybevétele a 
közelebbi időben nem várható, hanem az elő
készítés alatt lévő emisszionális üzletek nem 
fognak e tekintetben változást előidézni.

Építkezünk. Majd kot esztendeje 
annak, hogy az építési ipar leien foko
zatos pangás észlelhető. Most a gabona 
árak emelkedesenek hatása a többi ipa
ron kívül főként az epitkezesek tömege
sebb voltában nyilvánul. A tavaszra na
gyon elénk építési idényt várhatunk, a 
mi már most jelentkezik abban, hogy a 
téglagyárak készletei máris nagyon meg
fogytak es a tégla ára is kezd emelkedni. 
Remélhetőleg ennek a nagy epitesnek 
az arányában fognak csökkenni a —  
házberek.

A te ljes  vasárnapi m unkaszünet. A
teljes vasárnapi nnmkaszünet behozatala 
érdekeben megindult mozgalom, úgy 
látszik, mind nagyobb népszerűségre ta
hi! a kereskedők kr zott. Tegnap .a fűszer- 
kereskedők egyesületének választmánya 
elhatározta, hogy ;i kereskedelmi minisz
tert kühlöttsegileg kéri meg a vasárnapi 
munkasziinet rendezésére. Végül azt is 
elhatározták, hogy a hamisított fűszer es 
élelmi czikkek tekinteteben való egyön
tetű eljárás czeljából az. illetékes helyre 
felterjesztest intéz.

»H ata lm a s  hajózási egyesü le t."  A magyar 
hajósok országos egyesülete ma délelőtt tar
totta meg közgyűlését. A közgyűlés meg
állapította a jövő évi költségvetési és tudomásul 
vette a múlt évről szóló jelentést, majd a 
kőnyomatos-ujsag szerint elhatározták, hogy a 
mai nappal "hatalmas hajózási egyesületén 
alakulnak.

A z o s z trá k  dohányjovodek es a  tisza i do
hány. Az osztrák dohanyjövedék. mint a 
Magyar Doluíny újság jelenti. — vonakodik tő
lünk tiszai dohányt az eddigi mennyiségben 
átvenni s kijelentette, hogy a tiszai leveleknek 
az osztrák jövedék részére való termelést ezután 
a lehető legkisebb területre kívánja redukálni. 
1 logy ez nem csekély jelentőségű dolog, annak

illusztrálására felemlítjük, hogy a hivatalos 
statisztika adatai szerint az osztrák jövedék 
részére 1895-ben tiszai dohány a miskolczi 
szolnoki es jászberényi körzetben (54(50 kát. 
holdon termeltetett és összesen 4,591.473 klg. 
váltatott be.

S ta tis z tik a . Az C Országos Statisztikai Hivatal 
előfizetési felhívást bocsátott ki a statisztikai 
évkönyvre, a statisztikai közlemények során 
megjelenő folytatólagos kötetekre az 1797-től 
kezdve megjelenő statisztikai havi közleményekre 
s végül Magyarország tiszti czim és névtárára. 
Az 1897. kiadványsorozatában előirányzott 
összes, —  mintegy 409— 450 iv terjedelemben 
megjelenő kiadványoknak előfizetési ára 
együttesen 10 forintban van megállapítva. Idő 
lehet fizetni a kiadványok egyes csoportjaira 
is, még pedig a Magyar Statisztikai Kvkönyvre 
és a Magyar Statisztikai Közlemények három 
kötetére (17., IX. és 19. kötetek) ő forinttal, 
a Statisztikai 1 lavi Közlemények egész évi 
folyamára négy forinttal s végül a Magyar 
I iszti Czim- és Névtárra ő forinttal. Az elő
fizetési pénzek az Országos Statisztikai Hivatal
hoz (V.. Akadémia-utcza 12.) küldendők.

V asutak  b evéte le . A .Magyar Államvas
utak deczemberbcn fi, (5(10.200 forint volt a 
bevétele. I89(i-ban személyszállítás után 
33,őől.90() írt. és a 18,1X1,200 tonna áru után 
91,200.2(54 forint volt a bevétel. A többlet 
7.42Ó.Ó78 forint, kilométercnkint tehát 9X0 frt. 
A fontosabb magyar maganvasutak bevétele 
lX9(5-ban a következő volt:

forint
pécsi-barcsi vasút 444.(500 7.222
kassa-oderbergi v. 4.714,092 -) 301 742
mohácsi-pécsi v. 578,951 4,(558
győr-sopron-ebenfurti v. 932,852 -j- (51,579
déli vasút (magyar rész) 7.(595,547 -f- 204,3(5(5 
arad-csanádi v. 1.(578,340 -|- 323.312
szamosvölgyi v. (581,9X1 -j 224,883
torontáli vasutak (5X4,(509 -f- 1X9,41.3

A ,,Fortuna • a ranybánya részvény- 
tá rs a s á g  25 koronás részvényeire múlt 
hónap 20-ikán lezárt aláírás, mint érte
sülünk. fényesén sikerült. Az aláírásra 
bocsájtott 40,000 részvény jelentékenyen 
tuljegyeztetett es a kibocsátó szindikátus 
már be is fejezte a repartirozást, a mi 
azért tartott hosszabb ideig, mert rop
pant szambán jelentkeztek a kis aláírok, 
kik csak néhány részvényt jegyeztek. 
I'.zck a kisebb aláírok teljes mértekben 
figyelembe vetettek, mig redukció csak 
azoknál a nagyobb aláírásoknál történt, 
a hol a spekulácionalis szándék valószí
nűnek látszott. Kz annal is inkább szük
séges volt. mert a részvényekben a vál
tóházak közvetítésével élénk magánfor
galom van jelentékeny ágióval. A rész
vények szétküldésé teljes folyamatban 
es még e hónap folyamában minden alá
író megkapja a részvényéit, a mennyiben 
annak a köteiezettsegenek. hogy az alá
írási összeg hátralevő részét január 15 ig 
beküldi, eleget tett. Másrészt a társaság 
bányáiban; dacára a teli időnek, fokozott 
erővel indult meg a munka. A mig a 
társaságnak a technika legújabb vívmá
nyai szerint felszerelt gépéi a helyszínre 
érkeznek, addig ott nagyban dolgoznak 
az aknák mélyítésén es a tárnák kibőví
tésén, fejtik a zuzóerczet. hogy a kivá
lasztás a gepek felállítása után azonnal



fiL) ()

nagyban történhessen. Az eddigi elő
munkálatok után itelve is már kétség
telennek látszik, hojry a társaság az
IS'.)7. évi április hó .‘10-án lejáró első 
négy havi üzletszaka után már májusban 
jelentékeny osztalékot fog fizethetni, mely 
osztalék a későbbi időszakokban bizo
nyára meg növekedni is fog.

A pneum atikus kerékabro ncsosoknak nagy 
ellensége, mint azl a kerékpározók keservesen 
tapasztalják, az ólon heverő cserép, vasszög, 
mely alkalmas arra. hogy a giinimiabrone.soL 
egyszeriben hasznavehetetlenné legye. Minden
féle kísérleteket megknczkúztnllak már a baj 
elhárítására. A szöget azonban mindenesetre 
K. bilis Washingtonban találta fején, bilis meg
felelő módot talált arra, hogy a pneumatikus s 
a különben ismert védő abroncsot szilárdan 
összekapcsolja egymással. A védő abroncsnak, 
a mely eltéphelcllen szövetből, pl. sodronygaze- 
ból készül, a pneumatikus abroncsra való rá
csa tolása igen bajos dolog, mert, hogy szilárdan 
hozzá simulhasson, kereszt metszetének legalább 
is félkört kell feltüntetnie. A feltaláló a pneuma
tikus s a védő abroncs közé egy ruganyos 
tekercsel ékelt be. Ilyen módon tehát a védő 
abroncs állandóan kifcszitetl helyzetben marad. 
Másik előnye a találmánynak, hogy mivel a 
lekeres fölcsatolása semmi nehézséggel sem jár, 
a védő burok lölkapcsoh'isa nehány másodperez- 
nyi munkát ád csak.

Ip a r i m unkások baleset ellen való b iz to s í
tá sa . Mint értesülünk, az ipari munkások bal
eset ellen való biztosítása dolgában alkotandó 
törvény érdekében az előmunkálatok már meg
indullak. A kereskedelemügyi miniszter ugyanis 
ez év január hónapjában megbízta az országos 
statisztikai hivatalt, hogy az 1*9:». évi XXVIII. 
törvényezikk (az ipari munkások balesetek elleni 
védelméről stb.) 7. $. alapján az iparfelügyelök- 
höz beküldendő baleset-jelentések felhasználá
sával az alkotandó törvény alapjául szolgáló 
baleset-statisztika feldolgozását munkába vegye.

A kis iparosok h ite lügye. A kisiparosok hi- 
telügyén« k állami támogatás segélyével rende
zési-. úgy látszik mégis csak a megvalósulás 
stádiumába jut. Kél irányú mozgalom indult 
meg e téren. Az. egyik Hegedűs István orsz. 
képviselő, Madary (iábor ipartestületi elnök és 
H o r v á t h  János dr. állal vezetve, a mar létező 
Károly/-léié hitelszövetkezetekkel karöltve óhajtja 
a kérdést megoldani; mig a másik a hazai 
ipartest illetek közp. bizottságának elveit követi 
és teljesen függetlenül óhajtja a kisipari hitel
szövetkezetek. valamint a nyersanyagbeszerzési 
és raktár szövetkezetek kérdését megoldani és 

ezen elv alapján terjeszt kimerítő tervezetei a 
kereskedelemügyi miniszter elé.

Szerkesztői üzenetek.
V Cs. K. fa lu n . Sorsjegyét nem húzták ki.
F. B . I I  . . . Kérdéses ügyében véleményt 

csak az iratok átolvasása után adhatunk.
K. M. urnö. Nem történt Önnel semmi 

sérelem. Minthogy 0700 Irtot consumál és mint
hogy füszeráru-iizlete van. tehát 2 százalékot 
kell fizetnie és ez 128 Irtot löszén ki.

J. Gy. / . - . . .  n. Alkalmilag az adó-ter
vezetnél most .i reformálás alatt figyelembe lóg
ják bizonynyal venni.

H. W. T . Bn. l lát hiszen elég baj az, hogy 
egy nagytüzsdést is figyelmeztetni kell az elő
fizetési összeg beküldésére. Mit legyen akkor 
egy szegény kislőzsdés, ki filléreit kuporgalja 
össze és mégis pontos az előfizetésben. S ( >n 
még haragszik ilyenért V

N. 0. Bpest. Aki haragszik, annak nincs
igaza.

K. L. Vámház. ( ’.zikkél köszönjük. Jönni fog.
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Segédszerkesztő.* Heltai Nándor.

Magy. kir. államvasutak.
Zónarendszerü uj szem ély- és pod- 

gyászdijszabás életbeléptetése a debre- 
czen hajdúnánási h. e. vasúton. A m. 
kir. államvasutak igazgatóságától nyert 
értesülés szerint f. évi márczius hó 1 —töl 
kezdve a debreczen— hajdúnánási helyi
érdekű vosuton zónarendszerü uj személy 
es podgyászdijszabás lep életbe, mely- 
1 yel az 1 S92. évi február hó 1 -töl érve- 
nyes hasonnevű díjszabás érvényén kívül 
helyeztetik. Ezen díjszabás a m. kir. 
államvasutak díjszabás-elárusító irodájá
ban Budapest, Csengery-u. fifi. sz. 10 
krért kapható.

*

Nyugotm agyar o sztrák  vasúti kö
te lék . Sajtóhibák helyesbítése. A nyu
gotmagyar osztrák vasúti kötelékben 
1897. évi január 1-e óta érvényes II. 
rész, fi. díjszabási füzeiében a 21. lapon 
(I. folyós/ám alatt foglalt díjtétel 228 
fillérről 108 fillérré, a fi fi. lapon 44, fo
lyószám d. alatt foglalt díjtétel pedig 
72 fillérről 172 fillérre helyesbítetik.

Palics állom ás. A I lorgos és Sza
badka állomások között fekvő eddig csak 
korlátolt forgalomra berendezett »Palics* 
állomás a kereskedelemügyi miniszter 
évi 488fil sz. rendelete folytán f. évi 
január ho 1 —tol kezdve a teher darab 
áruforgalom részére is megnyittatott. 
Ezen állomás az újhelyi II. rész. díjsza
básban a 21. oldalon 9a alatt foglalt ki
vétellel mar mint korlátlan forgalmi állo
más szerepel.

Uj szem élydijszabás életbeléptetése
a pusztatenyö kun-szt.-mártoni h. e. 
vasúton. A m. kir. allamvasutak igazga
tóságától nyeri értesülés szerint folyó ev 
március hó 1-tól kezelve a pusztatenyö- 
kun-szt.-mártom h. «•. vasúton uj személy 
és podgyas/dijszabás érvényén kívül he
lyeztetik a melynek menetdijai részben 
leszállittatnak. részben pedig felemeltet
nek. Ezen díjszabás a m. kir. államva
sutak díjszabás elárusító irodájában Bu
dapest. Csengery-u. fifi. sz. 1(4 krajcár- 
ert kapható,

*

Vonatm egállás. A Szegedről reggel 
I óra f>f> perckor induló es Budapest 
nyugati pályaudvarra jelenleg délelőtt 
10 óra 25 perckor érkező 7 lő. számú 
személyvonat a folyó évi február hó 
1 -tol kezelve a Cegled es Albert Irsa

Y E

állomások közötti »Budai-ut« nevű meg
állóhelyen, valamint >Bercel-Csero« ra
kodó államáson utasok föl és leszállása 
céljából föltételcsen meg fog állani. A 
megállás Budai utón délelőtt 8 óra 4fi 
perckor történik. A 715. sz. vonat ezen 
megállások folytán Budapestre a jelenlegi 
nél 5 perccel későbben, vagyis délelőtt 
10 óra fiO perckor fog megérkezni.

A temesvári m. kir. pénzügy igazgatóságtól.

9485G. sz.
VI. 896.

Ajánlati hirdetmény.
A temesvári kir. pónz.ügyigazgutóság köz- 

Iiirré teszi, hogy láppá községben üresedésbe 
jött dobánynagyáriidának betöltése iránt, zárt 
Írásbeli ajánlat mellett 1897. évi január hó 
fiO-án délelőtti lo órakor a pénzügyigazgalóság 
főnökének hivatalos helyiségében versenytárgya
lás fog tartatni.

A versenytárgyalásban részt venni kívánok 
saját kezűleg aláirt s 50 kros bélyeggel ellátott, 
lepecsételt ajánlataikat folyó évi január 
hő 28-ik napján délelőtti 10 óráig alulirt 
péiiz.ügyigaz.galóság főnökénél nyújtsák be.

Bánatpénz fejében 200 frlot készpénzben 
vagy a tőzsdén jegyzett állampapírokban az 
ajánlathoz melléklendő továbbá a nagykorúságot 
polgári állását erkölcsi magaviseletét és vagyoni 
állapotot igazoló bizonylatok is csatolandók.

A vállalatnál mérvadó feltételek és az. 
ezzel egybekötött kötelezettségek, valamint a 
szerkesztendő ajánlatok miképeni kiállítására 
nézve az. érdekellek alólirt pénzügyigazgatóság 
Vl-ik ügyosztályánál és a lippai pénzügyőri 
biztosságnál is részletes felvilágosítást szerez
hetnek.

Temesvárod. 1897. január 7-én.

M. k ir. pénzügyiyazgatóság.

#  m  #  #  #

H I R D E T É S E K
IV ■! vél tel nek

Budapest. K áro ly -kö rú t 7. szám  

a kiadóhivatalban.

#  #  #  #  #
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ámbár Magyarország dohány nagy árusainak jelentékeny és igen tekintélyes része 
a „Dohányárusok Közlönyéit azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy oly 
szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerü vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetektől távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 
egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 
érdekében síkra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 
lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak ? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek czélja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, amely életképességét már bebizonyította, 
és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet, 
hogy az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 
kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni- 
Legyen mindenki, aki a lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza
tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon nehány fillér, melyet áldoz, oly czélra szolgál, 
mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 
Mindenki, aki a lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges basison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „Dohányárusok Közlönye" ragaszkodik és melynek pontos keresz
tülvitelére, megvalósítására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agilációt szí
veskedjenek kifejteni.
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) s e g e .

KcWstein é l  N«ufel<l ltu<lai>c*t. Kírály-utcr.a 17.
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