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A szabályzatok revisiója.
A  hetvenes években megjelent sza

bályzat a > Dohányárusok Közlönyéé múlt 
évi folyamában megjelent s ahhoz mi 
kommentárral is szolgáltunk, megjegyez
vén, hogy már ideje volna eme szabály
zatok és rendeletek alapos revisiójának. 
Tényleg a szabályok nagyobb része ósdi 
és a dohány es szivar eladásra nézve 
teljesen czéltalan. Mindemellett azonban 
igen sok,, az eladásra nezve igen fontos 
kertlest nem is tárgyal.

Bizonyít e mellett az a sok, hozzánk 
intézett kérdő levél, melyekre nem adhat
juk, csak nagy ritkán a lap keretén belül 
a feleletet, mivel a kérdezők nagy részé, 
talán ál szégyenerzetből, nem kívánják 
kérdésük nyilvános tárgyalását s igy aztán 
a többség, melyet n kertlés valószínűleg 
szinten érdekel, meg van fosztva eme 
felvilágosítástól. így lehetséges aztán, 
hogy a vitleki nagyárus a hivatalos kö- 
zeggel szemben mindig a rövidebbet húzza, 
mert nem ismeri annyira az előirt szabály
zatokat. így pl. az egyik nagyárus meg

interpellált bennünket arra nézve, hogy 
az árú beszerzéskor lefizetendő összeget 
az ottani pénztáros csakis nagy bankóban 
fogadja el es apró pénzt nem Minthogy 
pedig az egyes bankók nem száldogál- 
nak a levegőben és a nagyárus napon
kint több 100 irtot kénytelen apróbb 
pénznemekben elfogadni s miután tudo
másunkkal vidéken oly váltóüzletek nin
csenek, melyek az aprópénzt nagyobb 
pénznemre váltanák, szeretnék tehát tudni, 
hogy a nagyárus vájjon mit csináljon 
az ó apró pénzével. Ezen pontot illetőleg 
a szabályzat semminemű felvilágosítással 
nem szolgál. I la azonban itt is az álta- 
lános szabályok a mérvadók, akkor vannak 
csak nagy páczban a nagyárusok, mert 
ezek szerint senki sem köteles 5 frt-nál 
többet apró pénzben elfogadni. A nagyobb 
pénztáraknál pedig úzus, hogy a befize
tett összeg 10° „ lehet ezüst pénz, ezt is 
csak bizonyos kautió lefizetése után vagy 
pedig teljesen felelősségmentesen az ösz- 
szeget illetőleg, fogadják el. Mindazon
által ez nem szabály és sehol sem talá

T Á R C Z A .
V a l l o m á s .

Kedves barátnőm! Bizalommal for
dulok magához; titkot akarok önnel kö
zölni. Oly jól esik, ha van valakink, a 
kinek egy. a világ elöl szorgosan elrej
tett titkot elmondhatunk. Nagyon cse
kély azoknak száma, kikkel fesztelenül 
elcseveghetnek es ezek közt maga első 
helyet foglal el.

Szerelmes vagyok! Szerelem, bűbá
jos rejtély, mely betölti keblemet, el
foglalja egesz valómat, a földre vará
zsolja az ege t! Igen, en szeretek. Ön 
mosolyog, szánalmasan bigyeszti ajkát, 
eszebe jutnak ősz hajam, redős arczom, 
megjelenik lelki szemei előtt megtört 
alakom és ön sajnálkozva fordul el tő
lem. Igaz. ötvenhat eves vagyok, (ön ta
lán idősebbnek hitt?) mögöttem hajótö
rést szenvedett életremenyek keserű em
lékei; de higyjeel szerelmem magifjit. örülök, 
ha »ő* reá gondolok, újra fiatalnak érzem 
magam, hevít az érzület, mely keblemet 
betölti es az örök láng, mert tudom, 
mert érzem ( íz  csak ennek a feltámadt 
szívnek utolsó dobbanásával fog meg
szűnni! Midőn meg en is oly fiatal vol
tam mint maga, kedves barátnőm, hihe
tetlenül ráztam en is fejem, ha » elkésett 
szerelemről*, »második tavaszról* hal
lottam regélni, de most meg vagyok

róla győződve, hogy az ilyen nem rege, 
hogy az létezik ! Az asszony elveszti 
összes bájait, megöregedik, arczaba ba
rázdákat vés a7 idő vaskeze, a >hamut* 
már csak *mamunak« mondja, de szive 
az —  fiatal marad.

Kedves barátnőm! Maga engem 
csak néhány ev óta ismer és tartózkodó 
modora folytán soh’ sem kutatta múl
tamat. Most itt az ideje, hogy erről 
szóljak.

Egyszer, régcs-regen. gyermeklány 
koromban szerelmes voltam, szerettem 
a játszó, bohó, örökke mosolygo. nevető 
hajadon teljes hevevel es szerelmem 
tárgya felesegevé lettem. (Ön bizonyára 
ven leánynak tartott.) Midőn megígér
tem neki, hogy engedve szerelmi eskü
nek, feleségévé leszek, tudtam, hogy 
egy szegény, könnyelmű férfié leszek, 
kit nem szeretett senki, kiről rosszat 
mondott mindenki. Elnyerésemért elkö
vetett mindent. Szüleim es összes rokon
ságom ellenezte házasságomat; óva in
tettek: de én »ö« benne bíztam, remé
nyeim *ő« benne összpontosultak.

Istenített es én oly balga voltam 
azt hinni, engem örökke szeretni fog. 
Hittem lángoló érzelmében, ez a hit tar
tott fenn a balsorsban, ez adott erőt a 
nélkülözést elviselni, ez nyújtott kárpót
lást a megszokott jómódért, ez könnyi-

lunk erre nézve felvilágosítást. Igv tehát 
teljesen azon hivatalos közeg jó voltá
tól függ. hogy mennyi apró-vagy ezüst 
pénzt fogad el. Azt hisszük a nagy árus 
kisebbfajta állampénztár s igy jogosan 
megkövetelheti, hogy ezen körülményekre 
nézve teljes felvilágositát kapjon. Vagy 
az illető adóhivatal kötelezhessek a na
gyobb összeget kitevő apróbb pénznemek 
beváltásara. vagy pedig mondják ki, hogy 
a kisárus köteles rendelményeit nagyobb 
pénznemben kifizetni. Ez annyira világos, 
miszerint semmifele disputa nem fér hozzá.

Mennyi ideig köteles a nagyárus az 
árut kiszolgáltatni, erről is i g e n  g y é r  
felvilágosítással szolgál a szabályzat. Az 
egyik paragrafus azt mondja, miszerint 
a nagy árus köteles esti 9 óráig árut 
kiszolgáltatni. Egy másik szabály meg 
azt mondja, hogy addig köteles a nagy
árus árut kiadni, a meddig a m. k. dohány
raktár nyitva van. Ez tehát reggeli 9 
órától deli 2 óráig lenne. Megint egy 
másik, meg pedig a v„ ,HH7 számú azt 
mondja, hogy a nagyárus délelőtt 8— 12

tette meg napimunkámat, ez feledtető el 
velem az egesz világot.

De ő beleunt abba az asszonyba, 
a kihez nem merészelt csábitólag köze
líteni, az az asszony a ki büszke, gőgös 
volt a többi férfi ellenében; le volt fegy
verezve férjével szemben, mert túlságos 
odaadással szerette es a férj, mig neje 
legönfeláldozóbb gyengédségét is magá
tol értetődőnek tekintette, keresett szó
rakozást máshol es —  azt meg is találta.

Búsultam es mindig í emeltem, hogy 
majd megter. De a helyett, hogy meg
tért volna oda szegődött a hol tárt ka
rokkal, edes, mézes szavakkal fogadták 
az immár pénzzel lendelkezőt. Iparkod
tak őt tőlem elidegeníteni, hogy egeszen az 
övék legyen, mig en annak a szerelmére 
áhítoztam, ki azt a legszentebb eskük
kel fogadta. Azt hittem az ő szerelme 
nélkül nem tudok élni es ferjem ezt 
tudva, ep ezt vonta meg tőlem. Mig 
sertett önérzetem megbecsülést, elisme
rést remeit —  elhagyott egeszen.

Ki voltam téve e megaláztatásnak, 
mindenkinek útjában, mindenkinek ter
hére voltam.

Tanítani jártam neveletlen gyerme
kekhez. hogy fentartsam magam: a fér
fiak eleg vakmerők voltak ajánlataikkal 
sérteni a világban egyedül álló asszonyt. 
Az asszonyok rósz szemmel néztek es
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és délután 2— 6-ig köteles árút kiadni 
s amellett a nagyárus vasár- és ünnep
napokon nem köteles kiadni áruját. Ezen 
szabályzatokat úgy látszik vidéken nem igen 
ismerik s a pénzügyi közegek strikte az 
előbbi szabályokhoz tartják magokat s 
igy elképzelhetjük mily szekatúráknak van 
a szegény vidéki nagyárus kitéve.

Meg több ily hasonló dologról beszel
hetnénk, miután azonban a dolog termé
szetében rejlik, hogy ezen bajokon és 
hiányokon segíteni kell, mert a hivatalos 
közegnek is kell, hogy valamely rendelet 
legyen kezei között, melynek alapján 
eljárhasson. így tehát a s z a b á l y z a t o k  
revisiója egyik égető szükséglet lenne, 
mit haladéktalanul el kellene intézni. 
Akkor aztán a nagyárusok mentve lenné
nek azon sokféle szekatúrától, melynek 
lepten-nyomva ki van teve. Kötelességei 
vannak, e szerint kell hogy jogai is legye
nek s azon utóbbiakat jogosan követel
heti. Mindenekelőtt azonban fontos tudni, 
melyek a kötelességek és melyek a 
jogok ?!

Valamit a czigaretta-hüvelyekről.
Érdekes volna egy statisztikai tabel

lát készíteni és párhuzamot vonni az 
állam és privát emberek által elhasznált 
czigaretta hüvelyekről. Előre megmond- 
tatnok, hogy a m. k. államkincstár sokkal 
kevesebb czigaretta hüvelyt fogyaszt, mint 
a magánosok. Hogy mi ennek az oka, 
erre majd legközelebbi czikkünk fog 
megfelelni. Itt csak arra akarunk szorít
kozni, hogy kinyilvánítsuk, miszerint a 
nálunk használatban levő czigaretta hüve-

könnyelmünek tartottak, mert náluknál 
szebb voltam.

Szépségemet, bezzeg nyomai sem 
látszanak, hányszor elátkoztam, mint ösz- 
szes szenvedésem kútfejét! Megvonták 
tőlem ezt a sanyarú keresetforrást is, 
magaviseletemben rossz példát véltek 
gyermekeik előtt. Az ismerősök, jó  ba
rátnők elhúzódtak tőlem, csak nem érint
kezhettek egy férje által elhagyott, csi
nos külsejű, magányos asszonynyal.

Ha sírtam azt mondták: ni a bolond 
még szereti azt a gazembert és kac/.ag- 
ták együgyüségemet; ha jókedvet te
tettem úgy vélekedtek : ni milyen köny- 
nyelmü, elhagyta az ura és ö nevet, hja 
szép asszony, bizonyára van a ki vigasz
talja. Elzárkóztam a világ szeme elől: 
sajnálkozva mosolyogtak felettem; kint 
jártam: rám fogták, hogy más férjre
vadászok.

Meg voltam törve testben, lélekben 
egyaránt. Félre tettem büszkeségem, meg
aláztam magamat férjem előtt, káröröm
mel sziszegte egy kígyó, az anyósom : ni 
ni újra be akarja hálózni mit akar az 
az asszony még az én fiamtól, ne higyje, 
hogy újra visszamegy hozzá, én nem 
engedem.* Szüksége volt rá.

Koldulni nem tudtam, ehhez nem 
volt elég orczátlanságom, büszke vér 
pezsgett ereimben, ah, az oly sokszor 
szememre vetett somogyi gőg ! Éhen,

lyekkel való visszaélés immár elérte a 
tetőpontot. Valódi franczia gyártmányok 
elnnvezése alatt és valóban a legjobban 
kitalált franczia nevek alatt naponkint uj 
meg uj gyártmányok kerülnek forgalomba, 
melyek úgy a tovább eladót, mint a 
consumenst a legrútabb módon rászedik, 
miután eme czigaretta-hüvelyek, részint 
Bécsben, részint pedig Pesten készülnek. 
Most már a ki tudja, hogy egy kiló 
selyempapir, melyből 40,000 czigaretta 
hüvelyt készíthetnek 30— 40 kr. s a ki 
azt is tudja, hogy a munkadij, melyet 
eme czigaretta hüvelyek elkészítéséért 
fizetnek említésre sem méltó, annak fogalma 
lehet arról is, hogy mibe szabadna ilyen 
100 czigaretta-hüvelynek kerülni. Tényleg 
meg is gazdagszanak ezen czigaretta- 
hüvely gyárosok. A napilapokban űzött 
nagy reklám mellett kenyszeritik a tovább 
eladót arra, hogy czigaretta hüvelyét, 
melyet sem mustrák által, sem pedig 
semmiféle oly reklám által, melylyel a 
tovább eladó kegyét megnyeri, kis nyere
ség mellett eladja. Pedig a tovább eladó 
az, aki segíti, hogy árúján 500-szoros 
pénzt nyerjen. A legrosszabb a dologban 
az, hogy azon nagybani vevőre számí
tanak legjobban, a ki ezen czigaretta 
hüvelyeket feldolgozza, mely okból 
egyes elárusítók, kik a fővárosban létez
nek eme üzleteket valósággal monopoli- 
sálják. Ha ez nem volna akkor oly con- 
currencia létesülne, melynél a dohány
árus legalább is háromszoros pénzt nyerne 
ezen áruján. Mai napság, isten segítsé
gével, ezen urak nincsenek ama helyzet
ijén, hogy a tovább árusító dohányárusok 
kegyét keressék, s miután ezek indolen-

dideregve kóboroltam az utczán, mig 
kábultan lerogytam. Betegen vittek egy 
jótékony úrnő házába, hol sokáig feküd
tem élet-halál veszély közt. Erős termé
szetemnek segítségére jött a gondos 
ápolás és győzedelmeskedtek a lyphus 
felett.

Mig a jó  úrnő élt, Isten nyugossza 
hamvait, semmiben sem volt hiányom es 
most megélek a toliam után.

Ugy-e most már nem csudálkozik, 
hogy 56 éves koromban már olyan a 
kinézésem, mint egy 70 éves asszonyé.

Bizony, bizony a sok baj megviseli 
az embert.

Első szerelmem elmúlt, kialudt, 
mint kialszik a tűz, ha nincs élenye. mint 
elmúl a láng, ha nincs, a ki szítsa! El
követtek mindent, hogy Ilire se maradjon.

Es annak az érzelemnek hamujából 
phőnixeként kelt ki egy uj szerelem és 
ennek tárgya nem érdemtelen arra a 
vonzalomra, melylyel iránta viseltetem.

Csudálom lelki fenköltségét, bámu
lom érzületvilága nemességét! Gyönyörű 
eszével, ékes tollával elbűvöl.

Kedves barátnőm, ismeri-e ön any- 
nyira mint én ? Bizonyára nem —  Az 
én rajongásom tárgya Bogdánovics 
György, a ki ismeri az emberi szív min
den rejtekét, a ki annak minden húrján 
mesterileg tud játszani, Én tanulmá
nyoztam gondolatmenetét, müvei remek-

ciája a saját ügyükben ismeretes, nem 
is tesznek lépéseket erre nézve.

Vannak czegek, melyek a tovább 
elárusítót épen csak. hogy élni hagyják 
vannak olyanok is, kik csakis a tovább 
elárusítótól függnek; vannak azonban 
olyanok, kik azt hiszik, hogy a nagy 
közönség gyártmányukba tökéletesen bele
szeretett, a tovább elárusítót ignorálják, 
és csak azon néhány dohányárussal van
nak szorosabb összeköttetésben, kik vi
szont az u. n. * czigaretta gyárosokkal* 
folytatnak virágzó üzleteket. Plogy pedig 
most nem szolgálunk pontos adatokkal 
az azért van, mivel ezen ügygyei még 
kimerítőbben kívánunk foglalkozni még 
azon esetben is, ha a czigaretta-hüvely- 
gyárosok meg is haragudnának reánk.

V e g y e s e k .
Gyorsaság nem boszorkányság. » Gyakran 

25- -30 fajta specialitást és Havanna szivart 
rendelek, molyból a dohány rsktár rendesen 
20 fajtát toröl azon megokolással, lio^y az nincs 
jelenleg raktáron.«

így ir nekünk egy vidéki nagyárús, ki 
azonkívül nyíltan bevalja, hogy rendesen pár 
ezer forintnyi havanna szivart tart raktáron, 
különben gyakran heteken, s öt hónapokon at 
nem lenne egyetlen egy sem raktáron. Ugyan
azon nagyárus azon igen helyes kérdést intézi 
hozzánk: » I-Ia már oly szerencsétlenek vagyunk, 
hogy megrendelésünk csak hónapok múlva cffec- 
tuáltatik, legalább annyit megkövetelhetnénk, 
hogy ezen fajták a fővárosban raktáron legye
nek, mily kifogást mondhatunk a vevőnek, ki 
mindig azt mondja, hogy azon szivarnem bent 
van a tarifában, mig valósággal nem kapható ?« 
Nyíltan kimondva ezen kérdésekre nem tudunk 
megfelelni. Igaz, hogy I lavanna messzi van azon 
helytől honnan c levelet kaptuk, igaz az is, hogy 
egyik másik fajta kifogy, de hogy hónap szamra

séget. Van-e ki minket asszonyokat any- 
nyira megért, mint ő ?

Az én szerelmemet a vele való 
személyes érintkezés szülte. Oh, meny
nyire tud a szép és jóért lelkesülni! 
Mily bölcsek tanácsai, mily bensőséggel 
tud meggyőzni, mint tud vigasztalni!

Társasága elfeledteti velem a bút; 
asszonylétem daczára megragadnám ke
zet, hogy áhítattal ajkimhoz emeljem. A 
minap az a csúnya Piki (ah ön talán 
nem is tudja ki Piki?) az »ő« kutyája 
megkarmolta azt a jóltevő kezet és *ő« 
nekem mutatta a sebhelyet, szerettem 
volna onnan lecsókolni minden fájdalmat!

Midőn Bogdánovics György a múlt
kor nálam volt és a bucsuzásnál azt 
mondta: »kedves barátnőm, mi ketten
úgy megértjük egymást, beh kár, hogy 
nem ismertem magát 26 évvel ezelőtt, 
tudom, máskép lett volna minden* és 
aztán félre téve az illemet, megölelt és 
megcsókolt; éreztem, hogy vénségem 
daczára arezomba szökött a vér és az a 
sziv-üter sokkal, sokkal gyorsabban lük
tetett mint máskor.

Látogasson el hozzám mielőbb, ne 
legyen oly ritka vendég nálam, tudja 
mindig szívesen látom, akkor majd na
gyon sokat fog magának >ő« róla 
beszélni

őszinte barátnője
Borovítz Gizella.
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ne legyen kapható ez vagy az a szivarnem az 
legalább is talány előttünk.

Október 1-én azon értesítést kapták a 
vidéki nagyárusok, hogy az Aala és Jaka cziga- 
retták forgalomba kerülnek. 1 lála a gyorsan 
továbbító hírlapirodalomnak, e hir azonnal 
szárnyra kelt, de a czigarettázok mind e mai 
napig hiába kérik ezen czigarettakat, azok 
még nem léteznek. Kellemetlenségnek, gyakran 
pedig inzultusnak is ki van téve a dohányárus 
ily esetekben. Ha most kerülnének fent neve
zett czigaretták forgalomba, nem kérnék őket 
oly sokan és oly erősen, mint azt előbb 
tették volna. Az árusok is annyi sekaturának 
voltak kitéve e czigaretták kérése által, hogy 
most már örülnek, ha nem kérik őket.

Helyes ez? Helyes, hogy egy újonnan 
forgalomba hozott czigaretta nem ily módon ajánl- 
tassék a közönségnek? Mi az ellenkezőt hisszük.

Vagy nagyon is korán hozták a közönség 
tudomására ez uj fajták forgalomba hozatalát, 
mikor még nem volt elég készlet, vagy pedig 
már létezik eme czigaretta faj s akkor kérdjük, 
miért nem kapják a vidéki nagyárusok is? 
Minden esetben azonban jo volna, ha ilyes álla
potoknak vége szakadna.

A kiállítási dohányárudákról. Pár hóval 
ezelőtt irtuk, hogy a m. k. központi dohány- 
iIgazgatóság a kiállítási tőzsdéket a saját szám
lájára, a saját emberei által vezetteti, mint jelen
leg competens helyről értesülünk a m. k. pénz- 
ügyigazgatósagnak erről tudomása nincs s igy 
azt következtethetjük, hogy a tervet elejtették. 
A  hely honnan a hírünket vettük mérvadó 
ezen ügyben.

Azon kimutatás, melyet az idén a nm. m, 
kir. pénzügyminisztérium kiadott, a dohány- 
egyedáruságra nézve a következő adatokat adja:

Bevetel 1894. októb. 1 Deczember végéig 
12,474,640 frt 42*, kr. 

a múlt év ugyanaz
évnegyedében 12,926,809 frt. T>2 kr.

Kiadás 1894. októb. 1 Deczember végéig 
7,824,000 frt 61 kr 

a múlt év ugyanazon 
évnegyedében 0.176,848 frt. 2G'., kr. 
tehát 449,219,091 „ frttal kevesebb bevétel 
és 1.150,152 frt. 4*/s kr. több kiadás.

Legfinomabb magyar pipadohány Mint 
hulljuk a verpeléti, csetneki, muskotály, vit- 
nyédi, erdélyi és rétháti dohányok a közel jö 
vőben erős pergament papírba csomagolva 100 
grammonkint kerülnek forgalomba. De már ideje 
is volna, hogy ezen újítás életbe lépjen, miután 
a mostani csomagolás a legtöbb esetben rossz
nak bizonyul. Ez alkalommal még azt is meg
említjük, hogy .az említett dohánynemeket ki
sebb csomagokban is árusíthatnák, főleg a 
hosszúra vágottat (erdélyi, rétháti), miután 
ezeket a szegényebb sorsú czigarettázok szíve
sen vennék, mert a I.egf. magy. szivarka 
dohány soknak nem Ízlik.

Hollandiában. A  »tüzet kérés«-nek más a 
jelentősége, mint nálunk. Ott t. i. ez a leány
kérés processusának első tényezője A  fiatal 
ember a lányos háznál háromszor kér tüzet, 
ha ezt megadják neki, akkor belép, bemutat
kozik a családnak és formaliter megkéri a 
leány kezét. Csak arra vagyunk kiváncsiak,

hogy mikép kérik meg azon fiatal urak imá- 
dottaik kezét, a kik nem dohányoznak, mert 
erről hallgat a krónika.

Midőn a nagyközönség figyelmét, Unghváry 
László czeglédi hírneves gyümölcsfaiskolájának 
mai számunkban közzé tett hirdetésére felhív
nánk, különösen kiemeljük, hogy nevezettnél 
a százezrekre menő mindenféle nemes csemetén 
felül még mintegy 1.500,000 darab 1 -2 -6 
éves gyümölcsfa vadoncz van eladásra készen, 
még pedig: körte, alma, birs, douczin, para
dicsom, szilva, prunus-myrobolana, Saint-Julien, 
beszterczei-szilva, eper, saj-nn ggy, sárga-ba- 
ranczk, mandula és kökényből.

Szerkesztői üzenetek.
S. V. Kápolna, f  orduljon a pénzügyminisz

tériumhoz.
H Ö. N. B. Az első kérdés kivételével 

mindegyik többi kérdésére a mai lapunkban 
megtalálja a választ. Az első kérdésre, az ol
csóbb ládák érdekében, jelenleg nem adhatunk 
meg kellő felvilágosítást, azonban a dolognak 
utána fogunk járni s akkor felelünk Önnek ezen 
kérdésére is. Köszönjük azon meleg érdeklő
dést, melyben lapunkat részesíti cs a legszivé- 
lycsebben üdvözöjük.

W. 6. Küldje be a kívánt összeget lapunk 
kiadóhivatalába.

Segédszerkesztő : HELTAI NÁNDOR.

6.8911 szám. 

V II. 1896. Ajánlati hirdetmény.
A trencséni kir. pénzügy igazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Trencsén Tepliczen az 1895. évi fürdöidény 

tartamára egy dohány különlegességi árudának nyilvános árlejtés utján leendő betöltése végett 1895 évi máiczius hó 19-ik napján, 
délelőtt 10 órakor a pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségében (Marsovszky-ut pénzügyi palota) versenytárgyalás fog megtartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által t különlegességi dohányeladás után igénybe veendő ellátási dij fogja képezni 
mindazonáltal «i kincstár fentartja magának azon jogot, hogy a versenyzők között szabadon választhasson, mi okból valamely versenyző, 
semmi okból sem támaszthat igényt a betöltendő különlegességi áruda adományozására csupán azon okból, mert esetleg a legcseké
lyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

A  különlegességi anyagok beszerzésére a pozsonyi - a valódi havana —  szivar iilönlegesség, gyártmányok beszerzésére 
pedig a budapesti központi dohányáruraktarhoz utaltatnak.

A különlegességi dohányáruda 1894-ik évi fürdő-évadi forgalma 1976 frt 75 krt tett ki. A pályázok figyelmeztetnek, hogy 
a dohánygyártmány-ládákat a m. kir. dohányáruraktárakból a megállapított érték lefizetése mellett tulajdonukba átvenni.

Vállalkozó köteles leend a különlegességi árudára nézve 500 frt értékű tartalékkészletet állandóan érintetlen állapotban 
fentartani, továbbá a különlegességi árudát Trencsén-Tepliczen élénk forgalmú helyen egy tökéletesen száraz és csinos üzleti helyi
ségből elkülönitve minden más üzlettől személyesen vezetni, továbbá a következő könyveket vezetni tartozik:

1. arurovancs (vétel-) könyv elkülönített kötetben a belföldi szivarok, szivarkák es dohánykülönlegességekről;
2. árurovancs a külföldi dohánygyártmányokról;
6. egy segédtáblá/at;
4. a kereskedelmi szabályok szerint előirt pénztári főkönyvet.
A kincstár az átadott különlegességi árudával bizonyos összegben megluitározott jövedelmet nem biztosit és ezekből sem 

az eladási dij felemelése iránti későbbi kérvények tekintetbe nem vehetők, sem kárpótlási igények nem támaszthatok.
Mindegyik pályázó köteles bánatpénzül a különlegességi árudára 50 frt azaz ötven forint készpénzben vagy a budapesti 

tőzsdén jegyzett állampapírokban, vagy a szabályok értelmében elfogadható más értékpapírokban 50 krajezáros bélyeggel ellátott és 
sajátkezüleg aláirt lepecsételt ajánlatához csatolni és az ajánlatot az alabbi minta szerint szerkesztve és nagykorúságot, polgári állást 
és erkölcsi kifogástalanságot igazoló hatósági bizonylatokkal ellátva legfeljebb 1895. évi mérczius hó 19-ik napjának reggeli 9 órájáig 
ezen kir. pénzügyigazgatóság főnökénél benyújtani.

Az ajánlatok, melyek az említett kellékekkel el nem látvák, vagy más pályázó ajánlatára hivatkoznak, valamint olyanok is, 
melyek határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén elkésve beadott vagy távirati beadványok figyelembe nem vétetnek.

A versenyzésben részt nem vehetnek azok, kik törvény szerint szerződéskötésre nem képesek, továbbá kik valamely bűn
tett, csempészet vagy másnemű jövedéki kihágás miatt illetékesen elítéltettek, vagy az alól csak bizonyítékok elégtelenscgc miatt 
mentettek fel, továbbá kizárva maradnak az allamegycdárusági tárgyak volt eladói, ha ily üzlettől egyszer már elmozdittattak.

A  vállalkozó köteles a különlegességi árudát 1895 évi május hó 15-én étvenni, ellenkező esetben, ha t. i. a fent kitűzött 
időben azt el nem foglalna, vagy ajánlatától ónként visszalépne a bánatpénzét elveszti és a különlegességi áruda betöltése végett 
újabb pályázat fog nyittatni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlatai tekintetbe nem vétetnek a versenytárgyalás után után vissza fognak adatni, 
az elfogadott vállalkozó bánatpénze azonban a rendes anyagkészlet beszerzéséig visszatartatik.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek és az ezzel egybekötött kötelezettségek ezen kir. pénzügyigazgatóság VlI-ik 
ügyosztályába-1 megtekinthetők.

A JÁ N LA T I M IN T A :
• Én alulírott késznek nyilatkozóin a trencsén-tepliczi 1896. évi fürdőévad tartalmira a különlegességi árudát az erre és különösen a dohányanyagkészletre 

nézve fenálló szabályok pontos megtartása mellett ° „ szóval .. százaléknyi tözsdij mellett clvállálni és feltétlenül alávetem magamat a pályázati
hirdetményben foglalt határozatoknak. A hirdetménybeny megjelölt okmányok és bánatpénz ide csatoltatik.

Kelt 1806 ... ...............  hó -én. N. N.
A lepécsételt ajánlat külsejére Írandó :

A J A N I, A  T .
a trencsén-tepliczi 1896 évi fürdő idényre különlegességi áruda elnyerése végett.

Trencsénben, 1896 február 20-án,
M. kir. pénzügyigazgatóság.
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„HEITERE BLÁTTER“
Szerkesztő és kiadó

H A T S E K  A D O L F
Megjelenik minden szombaton 16— 20 oldal, nagy

szerű tartalom, művészi kivitelű illustratiók.
Előfizetési ár: egy negyedévre 1 írt.

Egyes szám ára 10 kr.
Kapható minden elárusító helyen, dohánytőzsdé

ben, kávéházban.

Előfizető gyújtók 257o

franczia szivarkapapir!

!!! ÓVÁS ül
Tudomásomra jutott, hogy a t. n a j jy *  és k i s t ő z s d e - t u l a j d o n o H  u rs ik i i i ik  több helyen, 

„ C L U B u- o t  akarnak venni, ezen kedvelt gyártmányom egy utánképzését adják, azon megjegyzéssel, 
gyáros a „ C L U B “ -o t  most „ i g y 4í csinálja, amely árut aztán természetesen szintén ily megjegyzéssel 

kénytelenek a közönségnek tovább ajánlani. Indíttatva erzem magam ennélfogva jó hírnevem fenntartása érdekeben 
a t. n a g y -  é s  k i s t ö z s d e - t u l a j d o n o K  u r a k a t  f i g y e lm e z t e t n i ,  hogy patent „ C L U B “  gyártmá
nyomon mindig rajta van a nevem: S . I>. M o d i a n i h

midőn
hogy

Kapható minden nagykereskedésben :
Club-Patent
Club-Patent
Club-Perfore

7 5 lap 
120 lap 
100 lap

Club franczia hüvelyek minden nagyságban

F Ö Ü G Y N Ö K S É G  N A G Y B A N I  E L A D Á S  S Z Á M Á R A :

k r. 
kr. 
kr. 
kr.

Halász Budapest, K irály-ufcza 10.

Kckslein és Ncuíeld könyvnyomda, Budapest, Krssébet-körut ‘211.
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