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Még egyszer a vasárnapi 
szünetről.

Május hó közepén vagyunk. A tavasz 
üde levegője csalogat ki zöldije, üdü
lésre. Üe a in. kir. pénzügyminisztérium, 
a trafikosoknak vasárnap sem engedi 
meg, hogy kissé jobb levegőn szívja 
tele dohánynikotin-léggel szaturált tü
dejét.

Midőn mi múlt évben illetékes he
lyen a szabad munka-szünetelés mellett 
szót emeltünk, azt hozták fel ellenérvül, 
hogy több tőzsdés úgyis zár vasárnap, 
ez okból rendelet kiadása fölösleges.

Mi nem oszthatjuk ezen nézetet, 
mert az üzletnek vasárnapi bezárása ma 
tilos es ha valakinek tetszik feljelenteni, 
vagy egy pénzügyőrnek rajtacsipni, meg
büntetik az illetőt.

Másodszor nem helyes, mintegy bele
kényszeríteni a tőzsdést, hogy rendelet- 
szegő legyen.

Jobb valamit megengedni, ami 
helyes, mint tiltani; de szemet hunyni 
az ellen, ki tilalmat megszegi. A mai 
helyzet szerint a rendeleteknek papíron 
levő írott malaszt voltát tanítják es ez 
nem vezet jóra. Azon tőzsdésnek, ki 
vasárnap zárni akarja üzletét, legyen az 
meg is engedve. Ma az tiltva van és 
mégis történik. Akik lelkiismeretesebbek 
a tilalmi rendelettel szemben, azok egy 
bódét rögtönöznek az utczára vasár- 
naponkint, ami nagyon is keleties.

Még a gyümölcsös és zöldséges 
kofáknak sem szabad ma már az utczán, 
földön árulni; de a kincstár áruit, azt 
lehet és szabad is. Az egyik oldalon 
haladás, a másikon hanyatlás.

Mi lesz ennek vege? Hát nem le
het korszerű helyes rendeletet kibocsáj- 
tani? Vagy nem jobb volna megenged
tetni azt, amit betartani úgy sem 
tudnak?

Nem értjük a lentről jövő közönyt 
ezen kérdésben, tahin türelemmel várják 
be, inig a tilalmat a szokásjog magától 
megdönti.

Kgyedüli jogos megoldás a meg
engedés. Aki akar zárjon, aki akar, 
tartsa nyitva üzletét.

Az állam egyik oldalon parancsolja 
a kötelező munkaszünetet, a másik olda
lon eltiltja. I lol van itt a logika ?

Az is igaz, hogy a kötelező szünet 
ellen a tőzsdésnél több fontos ok érvel.

Leghelyesebb megoldás tehát, mely
nél úgy a kincstár, mint a tözsdések 
megelégedésüket feltalálnák az, hogy az 
zárjon, aki akar; de annak szabad is 
legyen zárnia.

Midőn múlt évben Németországban 
a kötelező vasárnapi szünetet törvénybe 
iktatták a tözsdések azonnal kérvényt 
adtak be, hogy ők nyitva tarthassanak.

Nem lett nekik megengedve, Ausz
triában is ez volt az eset. A miniszter 
zárni akart, a trafikbérlök és alkalma
zottak mellette voltak ; ellenben ellene 
voltak a licencz-tulajdonosok az üzlet- 
tulajdonosok.

ügy oldották ott meg a kérdést, 
hogy az üzleteket délelőtt 10 órától 
délután ,5 óráig lehet zárni.

Kkkor megy legjobban az üzlet, 
tehát nem zár senki.

Látjuk, hogy ez sem helyes meg
oldás és mi nem tudunk jobb javaslattal 
elöállani annál, hogy »zárni ne legyen 
szabad, de ne legyen erre senki kény
szerítve*. Nem kevesbedik ezzel a for
galom egy fillérrel sem.

S ha a tulajdonos tudja, hogy for
galma csökken, majd nyitva tartja tőzs
déjét.

De ember a tőzsdés is és ha épen 
egyszer pihenni, kirándulni, élvezni akar; 
kérjük a m. kir. pénzügyminisztert: En
gedje meg nekik!

Osztálysorsjáték.
Az osztálysorsjáték behozatala igen 

fontos az összes clohányárusokra, kiknek 
érdekeit mi képviseljük.

Bármit beszéljenek is a kételkedők, 
annyi bizonyos, hogy az osztálysors
jegyek utján állandó és te tem es m ellék- 
jövedelem  nyilik a dohánytőzsdéseknek.

Több oldalról hallott vélemények 
alapján csodálattal látjuk, hogy sokan a 
most jövő sorsjegyeket összetévesztik, j 
illetve azonosítják a múlt évi > Kiállítási 
sorsjegyekkel..

Óriási tévedés. Először: a kis lottó 
eltörlésével 3 ‘/a millió játékszenvedély 
kielégítésére szánt pénz szabadul fel, 
mely ezen uj sorsjegyek felé terelődik; 
másodszor: az osztrák és más külföldi 
sorsjegyvásárlók több okból —  leg
inkább vidéki trafikokban fognak vásá
rolni és harmadszor az osztálysorsolás 
állandó jellegű marad. Ez utóbbi a leg
fontosabb, mert a sorsolás természete 
olyan, hogy a vevőt majdnem leköti egy 
bizonyos bevásárlási forráshoz.

Az ügy fontossága arra indított 
bennünket, hogy informáljuk magunkat: 
mi módon fognak terjesztés végett tőzs
dékbe adatni ezen sorsjegyek í

Megtudtuk, hogy a fővárosban mű
ködő „ Bankegyesületi V á ltó ü z le t Rész
vén y-T ársaság '' úgy szoros számlára, 
mint bizományba, a legméltányosabb 
feltételekkel adja ezen sorsjegyeket a 
dohánytőzsdéseknek.

Fáradtságot nem kiméivé, eljártunk 
nevezett banknál és kértük, hogy lapunk 
igazolt előfizetői a többi tözsdéseknél is 
nagyobb kedvezményben részesüljenek.

Tapasztaltuk, hogy a Bankegye
sület Váltóüzlet Részvény-Társaság az 
ország összes nagy- es kistözsdéseivel 
szemben oly méltányos, örömmel elfo
gadható feltételeket szabott, mely ked
vet fog adni ezen sorsjegyek elárusitá- 
sával foglalkozni, mely egyfelől a for
galmat fokozni, másfelől a tőzsdésnek 
csinos jövedelmet biztosítani hivatott.

Felkérjük t. olvasóinkat, hogy a 
mennyiben osztálysorsjegyeket árusítani 
óhajtván —  hisszük, kivétel nélkül —  
forduljanak ez ügyben már most a 
Bankegyesületi V á ltóüzle t R észvén y -T ár
sasághoz Budapest. Fürdö -u tcza  1. szám  
a lá , ahol leggyorsabban és pontosabban 
lesznek kiszolgálva, illetve felvilágosítás
sal ellátva.

Bizonyára egymást fogják érni e 
körlevelek, melylyel a tőzsdéseket bevá
sárlási forrásokhoz csalogatják a sorsjegy 
nagybani árusok.

Figyelmeztetjük barátainkat, hogy 
rossz üzleti ö sszekötte tés , jó l meg nem 
v á la s z to tt  czég egész jövedelm üket kocz- 
k á z ta tja . Ezért jártunk utána a dolognak.
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Legjobbnak találtuk a Bankegyesület 
Váltóüzlet Részvény-Társaságot, melynek 
felhívására lapunk 4-ik oldalán szives 
figyelmüket felhívjuk.

Egy régi szerződés.
A magas cs. kir. pénzügyminisztérium 

nevében a cs. kir. dodányjövedék javára, a 
cs. kir. udvari cs alsó-ausztriai kamarai jogügyi 
igazgatósága egyrészről és Fuclis, Fhilipps és 
társai urak — cs. kir. szabad, dohánygyárosok 
Pesten —  között másrészről, az alábbi adás 
vevési szerződés beszéltetett és köttetett m eg :

1. A cs. kir. dohányjövedék, illetve a 
maga* kincstár megveszi és Fuchs, Fhilips és 
társai urak eladják a Pesten az ő tulajdonukat 
képező gyári épületeket, a hozzájuk tartozó, 
valamennyi dohánygyártási eszközökkel együtt.

2. Fzen épületek és a hozzájuk tartozó 
telekrészek úgy vétetnek meg s adatnak el, a 
mint a jelen szerződéshez, mint annak kiegé- 
szitö része hozzáfűzött és mindkét szerződő lél 
által aláirt térképen teljes egészükben láthatók.

3. A fennálló gyári épületekben található 
összes gyári eszközök, a mint a jelen szerző
déshez, mint annak kiegészítő része hozzáfűzött 
és mind a két szerződő fél által aláirt jegyzék
ben fel vannak sorolva, a földbe, vagy a falba- 
akár el-, akár el nem mozdithatólag vannak 
erősítve, akár jó , középszerű, vagy rossz álla
potban vannak is, a gyári épületekkel együtt 
megvétetnek és eladatnak.

4. A vétel tárgyának a 2. és 15. pont 
alatt megjelölt összes alkatrészei, valamint az 
esetleg meg nem említett, de a fent körülírt 
egészhez tartozó bárminemű tárgyak, kivéve az 
eladásra alkalmas kész gyártmányokat, a nyers 
árukat és félgyártmányokat, a melyekre vo- 
natkozólagaz alább következendő megállapodásra 
irányadók, kivéve továbbá az irodahelyiségnek 
külön jegyzékbe vett berendezési tárgyait, az 
eladó urak által a magas kincstár tulajdonába 
mindazon jogokkal és igényekkel engedtetnek 
s adatnak át, a melyek ezen tárgyakra vonat
kozólag magukat az eladókat megilletik vagy 
megilletnék.

5. Az eladó urak az egyetemleges köte
lezettség elvei szerint és joghatályával ezennel 
szavatosságot vállalnak magukra a magas kincs
tárral szemben azon esetre, ha a kincstár a 
vétel tárgyának a saját nevére leendő telek- : 
könyvi átírását nem tudná kieszközölni, vagy 
pedig, ha a magas kincstár hátrányára az el
birtoklás ideje alatt harmadik szmélyek mint 
eladók és birtokosok a szerződés tárgyát, vagy 
annak akar ingó, akár ingatlan részeit, illetőleg 
bármi jogezim alapján igényeket támasztanának, 
amely igényeket az eladó urak mcgerötleniteni 
nem tudnak.

<). Az előrcbocsátott határozmányok sze
rint megvásárolt gyári épületek és gyári esz
közök ára különösen lemondván a Polgári 
törvénykönyv 1.000 tj-ában említett azon jo g 
ról, hogy a vétel a felén túli sérelem esetében 
vitássá tehető -  I.‘15.000 o. é. forintban álla- 
pittatik meg és egyben kiköttetik, hogy mihelyt 
a szerződés a magas pénzügyminisztérium által 
helybenhagyatott és mihelyt az eladott fekvő- 
ségeknek a kincstár nevére leendő átíratása 
—  a melyre vonatkozó eljárás késedelem nél
kül folyamatba tétetik megtörtént, a vételár 
felerésze, azaz 07.500 o. é. forint, a tényleges 
átadás megkezdésekor szabályszerű nyugta el
lenében az eladó urak kezeihez azonnal kifizet
tetik, még pedig minden levonás nélkül azon 
esetben, ha az eladó urak a szóban forgó 
fekvőségeket és eszközöket teljesen tehermen

tesen átadni és a reájuk teherként nehezedő 
bekebelezéseket vagy előjegyzéseket megszün
tetni képesek, vagy pedig történik a kifizetés 
azon összeg levonásával, amennyit a fennálló 
bekebelezések vagy előjegyzések kitesznek.

Ellenben a vételár másik felerésze csak 
akkor fizetendő, amikor a vétel tárgyainak 
tényleges atadása már teljesen befejeztetett, 
ami mellett szükség esetében ugyanazon számí
tási módozat alkalmazandó, a mely az első 
részlet kifizetésénél alkalmaztatott.

7. A visszatartott pénzösszeg az imént 
említett esetben a legújabb időből származó 
telekkönyvi kivonat alapján — a mely kivo
nat már a kincstárra történt átírást is tanú
sítsa —  a terhelő bekeblezések (is előjegyzé
sek, valamint ezeknek három esztendei hátra
lékos kamatjai után száraitandó ki, a kérdéses 
pénzösszeg pedig mint óvadék a kincstárnál 
letéteményezendö mindaddig, a mig az eladó 
urak az illető bekeblezéseknek és előjegyzések
nek a saját költségükön kieszközölt törlésével 
nem igazolják, hogy a fizetés kiegészítése iránt 
lépéseket tettek.

Ennek megtörténte után a visszatartott 
vételár a beigazolt törlések arányában azonnal 
ki íog fizettetni.

8. Az előadó urak ezennel megadják a 
felhatalmazást ahhoz, hogy a megvett fekvősé- 
gek az ö további megkérdeztetésük nélkül a 
magas kincstár, úgy a cs. kir. dohányjövedék 
nevére a kincstár költségén átiratattassanak.

í). A magas kincstár kötelezi magát, hogy 
az eladó uraktól az összes nyersanyagokat, 
félgyártmányokat, továbbá az eladásra alkal
mas kész gyártmányokat, a melyek az eladó 
urak gyárában és eladási helyiségében (Pes
ten, a német színházban) találtatnak, az alábbi 
árakon átveszi és pedig .

a) az eladó urak által a saját gyárukban 
készített, eladásra alkalmas kész gyártmányo
kat a nagybani eladási áron, öt százalék enged- 
ménynyel ;

b) a nyersanyagokat és félgyártmányokat 
a mellékelt jegyzékben feltüntetett áron ;

c) a külföldről származó és mellékelt jeg y 
zékben felsorolt szivarokat a valódi havana- 
szivarok kivételével —  az ugyanezen jegyzék
ben feltüntetett árakon, tiz százalék enged
ménynyel ;

</) a mellékelt jegyzékben felsorolt valódi 
havana-szivarokat az ugyanezen jegyzékben fel
tüntetett árakon, öt százalék engedménynyel;

c) a mellékelt jegyzékben felsorolt valódi 
havana-szivarokat az ugyanezen jegyzékben fel
tüntetett árakon, engedmény nélkül.

Ezen árak az előbbi pontban em lített fize
téshez hasonlóan, függetlenül a 155.000 frtnyi 
vételártól, az áruknak átvétele után kellően 
bélyegzett nyugta ellenében Pesten fognak 
kifizettetni.

10. Tekintettel arra, hogy az eladó urak 
forgalmi tőkéjének egy negyedrésze künnlevő 
követelésekből áll, a melyeknek az eladó urak 
részéről való behajtása gyári üzletük abban- 
hagyása következtében ugyan meg van nehe
zítve, késznek nyilatkozik a kincstár, hogy az 
eladó uraknak lehetőleg segélyére lesz oly 
módon hogy az adósoknak eladási jogot enge
délyez oly feltétel alatt, hogy hátralékos adós
ságukat az eladó urak kezéhez fizessék le.

11. I lasonlóképen kötelezi magát a ma
gas kincstár, hogy az eladó uraknak ezen gyár 
hivatalnokai és szolgái iránt fennálló kötelezett
ségeit átveszi, kivéve J . Oblat gyárigazgató*:, a 
kinek részére, a vele történt előzetes megálla
podás szerint, eddigi szerződésszerű állandó 
fizetésének csakis két havi részlete bizto- 
sittatik.

12. Epén igy kötelezi magát a magas 
kincstár arra is, hogy az eladó uraknak a pi
padohánygyár raktárára és továbbá három rak
tárra — kivéve az eladási helyiségben levő 
irodára —  vonatkozó bérleti kötelezettségeit a 
bérlő uraknak az üzletből való kilépése napján 
átveszi, illetve tovább folytiltja.

13. Az eladó urak továbbá fentartják 
magunknak, hogy azon körülményből, hogy 
gyárukat az eszközökkel együtt, kész- és fél- 
gyártmányaikat és nyersanyagjaikat most, a 
dohányjövedéknek Magyarországon való beho
zatala előtt engedik át a magas kincstárnak,

ebből kifolyólag az ő szabadalmukat ért 
veszteségre és az elmaradt nyereségre irányuló 
kártérítési joguk hátrányt nem szenvedhet és 
igy erre vonatkozólag fennálló valamennyi tör
vényes vagy pedig a fenforgó esetre nézve 
Magyarországban megállapítandó kártérítési 
határozmányok az eladó urakra teljes mérvben 
alkalmazandók lesznek.

14. Különben egyöntetüleg megállapittatik, 
hogy a jelen szerződésből netalán származó 
vitás kérdések, a melyekben a kincstár, úgy 
a cs. kir. dohányjövedék, a melynek nevében 
a szerződés megköttetik, akár mint felperes, 
akár mint alperes lép is fel, továbbá a vitás 
kérdésekből lolyó biztosítási és végrehajtási 
eljárás a cs. kir. udvari és alsó-ausztriai kamara 
jogügyi igazgatósága kebelében működő biró- 
ságná1 a melynek a kincstár mint a peres 
alája van rendelve lesznek keresztülvezeten- 
dök és az általános polgári törvénykönyv 
szabályai szerint elbirálandók.

15. .leien szerződés az eladó urakra 
vonatkozólag már akkor végérvényesen köte
lező. a mikor aláírják, a kincstárra vonatkozólag 
azonban csak a pénzügyminisztérium jóvá
hagyásával válik kötelezővé.

Jelen szerződésről két eredeti példány 
állíttatott ki, a melyek közül az egyik bélyeg- 
telen. a másik az eladó urak által szolgáltatott 
kellő bélyeggel láttatott cl és mindkét példány 
a szerződő felek és az e czélból felkért tanú 
urak által aláíratott.

Pesten. 1851. január 7.
*

Dr. Báró N a t o r p  Tivadar és ( )roszi 
Bálványi Gyula szerzők, tartalmas, élvezetes 
és tanuságos könyvéből «A Dohány és Do
hányjövedék Magyarországon* vesszük ki és 
közöljük ezen régi aktát, mely annál érdekesebb, 
mert ez volt az első lépés a dohányegyedáruság 
behozatalához.

Vegyesek.
M a y e r és V é ri ezég ju b ileum a. H hó

május 1-én múlt 25 éve, hogy a ma 
oly virágzó különlegességi dohány és 
szivar üzletet idősb Mayer megalapította. 
Az alapitót sok évi gyakorlat bölcs ta
pasztalata vezette az üzlet folytatásába 
egész halála napjáig, mely után az ala
pitó fia M ayer Alajos ur társulva Veri 
Károly úrral folytatták a jó renoméju 
üzletet M ayer cs Véri ezég alatt. Neve
zett urak oly fényes eredménynyel oly 
közmegelégedésre vezetik üzletüket, hogy 
a bécsi specialitás üzlet jóval a miénk 
mögött maradt el és abban nagy érde
mük van.

Csak a beavatott tudja, mily nehéz 
nálunk egy specialitás üzletet jól vezetni. 
Úgy, hogy a kincstár és finyás, igényes
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magyar jobb körök, teljesen meg legye
nek elégedve. És ha egy ily czég fen- 
állásának 25-ik évfordulóját ünnepelheti, 
ez annyit jelent, hogy örök időkre kiál
lotta a tüzpróbát.

Az üzlet ily fellendülése csak a két 
tulajdonos főnök szorgalmának, szakér
telmének, modorosságának és egyéni jó 
tulajdonságainak köszönhető.

Fontos kellékek ezek, mert ezen 
üzlet igazán a felsőbb 10.000-re  van 
utalva, ahol az igényeknél csak a sze
szély lehet nagyobb a vevőkben.

Veri Károly ur sokat utazott, sokat 
tapasztalt úriember, talpig kereskedő, 
geniális számitó és ez fontos oly üzlet
ágnál, hol a jövedelem apró törtekben 
nyer csak kifejezést. Tagja a fővárosi j 
választmánynak és tudásával, tekintélyes 
positiót szerzett ott is magának.

Társa Mayer Alajos ur a szorgalom 
es szeretetremeltóság mintakepe és oly 
közkedvelt alak minő az üzletvilágban
—  sajnos —  kévés van.

A dicshymnus zenges nem szoká
sunk es ha a Mayer es Veri ezéget lel
kesedéssel üdvözöljük, főnekeit megdi
csérjük: tesszük ezt lelki meggyőződésből 
es az okból, hogy a többi dohányárusok
nak bemutassuk, hogy ezen nehéz fárad
ságos, tövises pályán is lehet babért 
kiérdemelni, közmegbecsülést kivívni :

Jó kivánatainkat Mayer es Veri 
ezégnek és Uraknak!

A z á l la m v a s u ta k  p én zü g y i e re d m é n y e i. 
Említettük már, hogy a Magyar Királyi Állam- 
vasutakon 1896-ban 92.012,189 forint szállítási 
bevétel éretett el, mig 1895-ben —  anélkül, 
hogy az államvasuti hálózat nagyobodotl volna
—  csak 81.145,41 1 írt volt az összes szállítási 
bevétel. A 9 ’3 százalékot kitevő 7.800,778 
forintnyi rendkívüli és még eddig soha el nem 
ért többletből esik kerek összegben harmadfél
millió forint (12 2 százalék) az egész összegben 
22 millió forintot jövedelmezett személy- és 
podgyászforgalomra, kerek f>.3f>0,000 forint 
(8.0 százalék) többlet pedig az összesen 0s 
millió forintott jövedelmezett gyors- és teher- 
aruforgalomra. Minthogy pedig a személy- és 
podgyászszállitás Is  százalék szállítási adóval 
és 2 százalék kincstári bélyegilletékkel, összesen 
tehát 20 százalékkal, a gyorsáruk (mintegy 
harmadfél millió forint évi bevétellel) 7 százalék

■ é iltfi wiinl - ö -17 , láaa-T*—ni bálival

a közel 940 millió frtnyi névleges tökéjét pedig !
4 százalékkal kamatoztatja — 45.000,000 írtra, 
amely összeg után a fentemlitett tényleges 
töke 5 0, a névleges töke pedig 4 8 százalé
kának felel meg, mig például az osztrák cs. 
kir. vasutak alig 3 százalékot, a bajor és belga 
államvasutak mintegy 3 5 százalékot jövedel
meznek és a minden tekintetben rendkívül 
kedvező viszonyok között levő és részben jóval 
magasabb díjszabásokkal dolgozó porosz állam
vasutak jövedelmezősége sem több 0 százalék
nál. A Magyar Államvasutak pén ügyi ered
ményei tehát úgy aránylag, mint abszolúte 
véve is, igen kedvezőknek mondhatók.

B é ly e g te le n  k é rv é n y e k . A közigazgatási 
bíróság május 8-án hozott 7300. sz. Ítéletével 
kimondotta, hogy kedvezményes áru vasúti 
menetjegy váltására jogosító igazolványokért 
az illetéki díjjegyzék 14-ilc tételének u) pontja 
értelmében a magyar királyi államvasutak igaz
gatóságához 10 bélyegtelen beadványban lehet 
folyamodni, mert az állami vasút iparvállalat, a 
melynek a személyszállítás közvetlen ügylete 
s mert a menetdíj mérséklését ezélzó beadvány 
oly természetű, hogy ha azt hasonló ügyben 
magánszemélyhez intézik, illeték alá nem esik. 
Ez a határozat nagy örömet okozott a tiszt
viselőknek, a kik most már családtagjaik szá- : 
mára is bélyegtelen beadványban kérhetnek 
kedvezményt.

A je g y b a n k  á llá s a . Az osztrák-magyar 
bank állása 1<S97. május 15-én ez volt: Bank- 
jcgyforgalom 000.559,000 frt (—  8.032,000 frt), 
érczértékkészlet 480.572,000 frt ( 7 .745,000
írt), váltótárcza 129.909,000 frt (— 22.140,000 
frt), lombárdiizlet 24 .453.000 frt (— 475,000 frt), 
adómentes bankjegytartalék 82.273,000 forint 
( 17.217,000 fit).

vannak megterhelve, a szállítási adónál elért 
is ezen czimen az államkincstárba beszálitott 
isszeg is 700,000 írttal emelkedett, összesen 
>edig beszállittatott az állampénztárba szállítási 
.dó czimén az 1896. évi 92 millió forintnyi 

V.illitasi bevétel után 4.600,000 frt a szcmély- 
<L podgyászszállitás és több mint 3.400,000 
ílt a gyors- és tcherár..forgalmi bevételek után. 
díszesen tehát kerek összegben 8 millió forint. 
Ilii tehát a Magyar Államvasutak jövcdelmező- 
sJgét más vasutakéval akarjuk helyes alapon 
(jÉszehasonlitani, a szállítási adó czimén külön 
Beszállított lisszegeket hozza kell adnunk az 
ágyékként kimutatott tiszta jövedelemhez. Ez 
alapon akkor emelkedik, példának okáért a 
tjivalyi kerek összegben 37.090,000 frtnyi tiszta 
jlvedelem , amely az Államvasutak 7600 
kilométernyi hálózatának mintegy 800 millió 
fAnyi tényleges ^építési ,  költségét- I;

Szerkesztői üzenetek.
V. K . n a g y tő z s d é s  Z . ( >n ezt Írja nekünk 

»B. lapja újabban keveset foglalkozik a láda- 
kérdéssel. 1 iát nem lehet ezt a nagytőzsdések 
javára végre egyszer eldönteni :«

Íme válaszolunk. Mi nem vettük le e 
kérdést napirendről, sőt nagyon forszírozzuk; 
de a nagytőzsdések közönye többet árt az 
ügynek, mint a mi jó akaratunk.

S ch . A . B . L . Legjobb lesz, ha az ottani 
pénzügyigazgatósághoz fordul. Már most mond
hatjuk, hogy nagytőzsdejog visszaadása nem 
megy máról-holnapra; de ha vizsgalat alatt 
nincs, akkor nem kell agályainak lenni.

M . N y. B u d a p e s t. Ma Budapest 10 kerü
letében 960 kistözsde van, ezért nem oly sür- 

..üiillv.io iő' ő/ '" vidykrn. h..| Ull lakik
a barom szomszéd tőzsdének 60,000 frt össz
forgalmat kell csinálniok, hogy uj tőzsdét en
gedélyezzenek. Minthogy ez a forgalom ott 
nincs meg, nem biztathatjuk reményét ercd- 
ménynyel.

Özv P .-n é  B u d ap es t. Nagyon téved. Ha 
egy áru kifogy, ezért még meg nem csappan 
a forgalom. Van mérgelődés, excuzálás, rábe
szélés és legföllebb a vevő más tőzsdébe megy 
és ha ott sem kap, mást vesz. Tehát legíciletb 
mást és másutt vesz, ami csak egyesekre baj, 
de nem a forgalomra.

B. és T á r s a  p. 1. 5500 forintig. A  fő
városban több. 2. Állampapírok, a takarékkönyv, 
ingatlan.

4<»f>a(» 1897. sz.
Á r l e j t é s .

A budapest-vidéki m. kir. pénzügyigaz
gatóság ezennel közhírré teszi, hogy a soroksári 
(erzsébetfalvi) dohánynagyáruda kezelése a 
nagyárusnak az áruda kezeléséről való lemon
dása folytán üresedésbe jött, melynek betöltése 
czéljából ezen kir. pénzügyigazgatóság hivatalos 
helyiségében (Budapest, I I .  kér., Eő-utcza 1. sz. 
alatt) f. évi május hó 28-án d. e. 10 órakor 
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

A jelenlegi dohányárus a kezelésért 
0 ‘9O°/o tözsdijat élvezett. Az áruda 1897. év 
junius hó 1-én lesz átveendő. A soroksári 
(erzsébetfalvi) dohánynagyáruda, mely dohány 
és bélyegjegyek kicsinybeni eladásával is össze 
van kötve és közel 300 kisárudát lát el készlet
tel. a budapesti központi dohányáru raktárból 
szerzi be készleteit.

A nagyárudának 1895. évi julius hó 
1-étöl 1896. évi junius végéig terjedő időre a 
forgalma (beleértve a fent megnevezett készle
teket) 180.632 frtot, azaz száznyolczvanezer- 
hatszázharminczkét frtot tett ki.

A kir. kincstár az árudának meghatározott 
jövedelmet nem biztosit, ezen okból későbbi 
kérvények az eladási dij felemelése czéljából 
tekintetbe vétetni nem fognak, tehát kárpótlás 
semmi szin alatt nem biztosittatik.

Vállalkozó köteles az árudát a kitűzött 
napon átvenni és a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő és a nagym. m. kir. p. fi. minisztérium 
által 3000 frtban megállapított 8 napi tartalék
készletet minden időben érintetlen állapolban 
tartani.

A versenyzők tartoznak bánatpénz lejében 
a fent megjelölt tartalékkészlet értékének l()°/0-át 
vagyis 300 frtot készpénzben az alábi minta 
szei int szerkesztendő és 50 krajezáros bélyeggel 
ellátandó lepecsételt ajánlathoz 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 hivatkoznak, avagy hatá
rozatlanul szerkesztvék, valamint elkésve be
nyújtott, vagy utóajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Távirati ajánlatok el nem fogadtatnak.
A versenytárgyalásban részt nem vehet

nek, akik törvény értelmében szerződés kötésre 
nem képesek, vagy bűntény, csempészet vagy 
másnemű jövedéki kihágás miatt elitéltettek, 
vagy azok alól bizonyítékok niánya miatt fel
mentettek. Továbbá kizáratnak azon egyed- 
árusági tárgyak eladói, akik az üzletből bün
tetéskép elmozdittattak, vagy a p. ü. hatóság 
által egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak 
találtatnak. I la ezen akadályok egyike vagy 
másika csak az üzlet átadása után jutna a 

| hatóság tudomására, a p. ti. igazgatóságnak 
jogában áll az eladási engedélyét azonnal el
vonni, illetve a nagyárudát felmondani. Azon 
pályázók bánatpénzei, kiknek a járlata el nem 
fogadtatik, a tárgyalás után vissza fog adatni, 
az elfogadott ajánlattevőnek bánatpénze pedig 
csak az érintetlen tartalékkészlet beszerzése 
után fog visszaadatni. I la a vállalkozó a do- 
hánynagyárudát az átvételre kitűzött napon át 
nem veszi, avagy később ajánlatától önként 
visszalép, bánatpénzét elveszti és az aruda 
kezelésének betöltése végett újabb pályázat fog 
kiíratni. Az írásbeli ajánlatok, melyekhez a 
pályázók nagykorúságát, crkölcsiségét, vagyoni

Íállapotát és feddhetlen előéletét igazoló ható
sági bizonylatok csatolandók f. évi május hó 
28-ik napjának d. e. 10 óráig ezen kir. p. ü. 
igazgatóság főnökénél lesznek benyújtandók. 

Budapesten. 1897. május hó 9-én.
M k ir .  p é n z iiy y ig a zg a tó s á g
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Bankegyesületi Váltóüzlet Részvény-Társ.
Budapest, V., Fürdö-uteza 1.

A  magy. kir. szab . osztá lysorsjá ték  főgyü jtőhelye.

Előjegyzések
a magyar királyi szabad, osztálysorsjáték sorsjegyeire.

Minthogy a magyar korona országainak területén, az összes jelenleg létező lottógyüjtödéket 
beszüntetik és helyükbe a törvény értelmében állandó

magy. kir. szab. osztálysorsjáték
lép, ennek nagymérvű igénybevétele várható.

A sorsolási tervnek futólagos megvizsgálása is elegendő, hogy tudomást szerezhessünk azokról 
a nagy előnyökről, melyeket az nyújt.

Ezért nincs kizárva, hogy a sorsjegyeket már jóval a húzás előtt magas felpénzzel fogják keresni 
(mint ez gyakran a porosz osztálysorsjátéknál is előfordult), tehát ajánlatos, hogy a sorsjegyeket már most 
a m egjelenés előtt az eredeti árakon bejelentésekkel b iztosítsuk  magunknak, mert azok 
kibocsátóén után, mivel nagy részük már előre a külföldön eladatott,

a sorsjegyek gyorsan fognak elfogyni.
A hivatalos játéktervből látható, hogy

h ó n a p o n k é n t  e g v  h ú z á s  v a n ,

100.000 sorsjegy közül 50.000 a nyerő sorsjegy,
vagyis m inden m ásod ik  és hogy a legkisebb nyeremény is, a sorsjegy áránál jóval nagyobb

A sorsolási terv szerint

5 0 .0 0 0  nyereményt 13  millió korona értékben sorsolnak ki.

F ö n v e r e n n é i  t v
a legszerencsésebb esel ben 

r

EGY MILLIÓ KORONA.
Előjegyzések eredeti árakon fogadtatnak el.
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IgérDémjeh minden húzáshoz a le ĵutánijosubb áralton huphutóh.
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