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t Egyes példány nem kapható.
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El ő f i z e t é s i  f e l h í v á s !
Múlt számunkkal a ’/s évi ülő- 

fizetések 1 ejárván, tisztelettel kérjük t. 
olvasóinkat, hogy az uj előfizetési üsz- 
szeget hozzánk juttatni szíveskedjenek.

Hogy az előfizetési összeg l>ekiildese 
kényelmesebben legyen eszközölhető, je 
len számunkhoz postautalványokat mel
lékeltünk. kérvén t. előfizetőinket, hogy 
minél előbb újítsák meg előfizetésüket, 
nehogy a lap szétküldésé megszakítást 
szenvedjen.

Lapunk legközelebbi es következő 
számai igen fontos, az árusokra nézve 
nagy horderejű közleményeket fognak 
tartalmazni.

A z  előfizetési d í j :

félévre 2 frt 50 kr.,
mely összeget posta-utalvány felhasz

nálásával beküldeni kérünk.

A Dohányárusok  Közlönye
kiadóhivatala.

Budapest, VII., K áro ly  körút 7 sz.

A kiállítási és a fővárosi dohány
árudákról.

Meglehet, hogy nagyon is optimislikus 
nőssel, lm feltesszük, hogy a fővárosi 
dohányárusok a köveikezű éviién körül
belül egy millió l'rltal nagyohh forgalmat 
fognak kimulalhalm. Természetes, hogy 
ezen összegei csak nproximativo felleljük 
fel, de a különbség csak igen csekély 
lehel, de nem ez a fődolog.

Évenkinl revidiálják a pénzügyigaz- 
gafóság részéről az. adó iveket s aztán 
bérösszeg nevezel alatt egy bizonyos 
összegei ki is veinek a iloliányárusokra. 
Mimiig a báróul Utóbbi év jövedelmét 
számítják s a <|ia>liens. melyei az éven- 
kinti jövedelem kitesz, mérvadó nemcsak 
a bérösszeg, de az adó kivetésénél is. 
Mái' mosl világos, Iiogy az 1 M!)(J. évi 
többlet nem lesz rendes, hanem csakis a 
véletlen által előidézett. Így meglehet, 
hogy igen sok dohányárnál.' azért, mert 
az. lSitti-ik évben csekélységgel nagyobb 
jövedelmet mutat ki, á további bárom 
évre nagyobb bérösszeggel adóztatnak 
meg. Eltekintve azon körülménytől, hogy 
a kiállítás által több is lesz a kiadás úgy 
a lakbér, mini sok más egyéb dolgokban

is. meglehet, Iiogy a dohányárusdk, még 
több éven keresztül kényszerülve lesznek 
ezen kiállítási évre gondolni.

Sajnos, de való, Iiogy minden ujalili 
intézkedés a dohány elárusitás terén, a 
dohányárusok hátrányára van s az ember 
néha már végzetesnek is gondolja, hogy 
épen ezen kereseti ág mindig oly hátrá
nyokkal küzd. melyekért senkii a felelőség 
nem érhet. Vájjon nem fatális helyzet-e, 
hogy végre egy évtized illán isméi alkalma 
nyílik a dohányáruénak. Iiogy kolosszális 
munkája után végre magát némikép meg
jutalmazva láthatja s ime egy helytelen 
számítás ezen reményéi isinél csak 
illusorikussá teszi.

S ha kérdjük, ki ennek az oka? A 
felelet: maguk a dohányárusok, kik saját 
érdekeiket megvédeni nem tudják, ők 
azok. akik meg sem kísérlik kikutatni, 
Iiogy vájjon Imi is leledzik a baj fő oka. 
Már most látjuk. Iiogy igen sok dohány- 
árus a jövő év ellellével csodálattal tekin! 
majd arra, hogy bérösszegét jóval fel
emelték. Akkor azonban a számok fognak 
beszélni, melyek ellen felebhezni sem 
lehet.

így tehát már most kellene a doh.- 
árusoknak a fölöltes hatóságot arra figyel
meztetni. miszerint a jövő ével ne tekint
sék mérvadóul a bérösszeg kivetésekor.

Soraink czélja, hogy a pénzügyigaz
gatóságot már mosl figyelmeztessük ezen 
körülményre, mivel nem hisszük, hogy 
a dohányárusok ezen jogos kérésükéi 
kellő formában és kellő időben fogják a 
lek. péuz.ügyigazgntóság tudomására hozni. 
Azl liiszük, nem felesleges, ha e tárgyal 
már most szóim hoztuk, mivel jobb előbb, 
mint —  későn. *

Hozathatunk-e Ausztriából szivarokat ?
A mily különösnek látszik is, mégis 

megvagyunk győződve, hogy eme kér
désre bárom ember különböző bárom fe
leletei ad. A kikel a tárgy érdekel, men
jen és kérdezősködjék a fővárosi dohány- 
árudákban s előre tudjuk, hogy sehol sem 
kapja meg a helyes felvilágosítást. Hisz ez 
nem is lehetséges, miután tudomásunk 
szerint e kérdéssel a nyilvánosság előli 
nem igen foglalkoztak még. Igaz, hogy 
néha egy-egy napilap szerkesztői űzette-

lébe adnak feleletet e tárgyban, de mivel 
az illető nem szakember, tehát ő sent ad
hatja meg az aullienlikus felvilágosítást. 
Egyszer ugy mondják, hogy szabad, más
kor meg, Iiogy nem. Egyik lap ugy hi
szi, hogy Ausztriából igen. de Boszniából 
v. I lerczegovinából nem. Rövid idővel ez
előtt egy lap azl irta, hogy Boszniából és 
I lerczegovinából dohányárukat behozni 
szabad, de csak meghatározol! csekély 
ipianlumbau. Egy úr pedig pár hét előtt 
azt jelentette nekünk, hogy Boszniából 
kapott czigarettát, de nem akarta a pénz
ügyi hatóság kiadni és konfiskálla.

Különös, hogy a m. kir. államkincs
tár e tárgyban semmi rendeletét sem tesz 
közzé. Igen gyakran lordul elő. hogy egy- 
egy idegen bizonyos mennyiségű szivart 
vesz nálunk s azt hazaakarja vinni ma
gával s igy természetesen megkérdezi, 
vájjon ez nálunk meg van-e engedve, mi
után senki sem szereti, ha a haláron va
lamelyik pénzügyi közeg e miatt nála 
kellemetlenségeket idézne elő.

Ezen kérdés tárgyalását mi annyira 
fontosnak tartjuk, hogy vele behatóbban 
foglalkozunk. Nem hisszük, hogy a pénz
ügyi közegek e tárgyban a saját belátásuk 
szeriül járhatnak el. Vagy nincs erre sza
bályrendelet, vagy pedig annyira érthe
tetlen, hogy magyarázatra szorul, vagy 
pedig, ami a legrosszabb lenne, az osz.tr. 
pénzügyi közegek más értelemben járnak 
el, mint a magyarok.

Tudomásunk szerint Ausztriából, 
Boszniából és I lerczegovinából hozathatunk 
dohányárut, természetesen az egyedáru- 
ságlioz tartozót, de nem szabad azt eladás 
utján elküldeni.

Mi ez?
X. úr Bánjainkéból küldhet, nekem 

Pestre 1000 drb czigarettát, de a bánja
inkéi dohányárus nem. Ebben mi kélel- 
kedni merészelünk, már azért is, mivel 
az itteni vámliázbaii a czigarettát ki nem 
adják. Sok ide-oda liurczolás után végre 
;j— 4 hét múlva, egy bizonyos vámilleték 
lefizetése után végre kikapjuk a czigarettát.

Ausztriában még különösebben jár
nak el. Ha valaki innen Becsbe küld szi
vart, s azon az igazsághoz híven szivart 
vall be, akkor ott jegyzőkönyvet vesz
nek fel a tényről magáról és sok Iictczo-
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liurr/a után. szintén 3 4 liél múlva
esetleg átveheti a szivart, de* mivel tulaj
donosa tél az esetleges büntetési összeü
lni. c*zérl inkább ál sem veszi. Amint 
láthatjuk ez igen különös, mivel ezen el
járás minden esetben csak káli okoz. A 
kivitel minden árunak csakis hasznára van.

Néhány hó múlva ezer meg ezer ide- ; 
gén jön majd hozzánk. Mit használnak 
jó szivarjaink, ha az idegen elutazásakor 
nem láthatja el magát ezzel. Ma pedig 
ezen szivart vagy dohányt sza  had tényleg 
kiállítani, hol van az az ember, aki erről 
biztos felvilágosítási tudna adni. Azt liisz- 
szük e kérdéssel végre-valahára tisztába 
kellene jönni és a dohányárus. a pénz
ügyi közegek és a hírlapok tudomására 
kellene hozni, hogy immár végeszakadna 
e tárgyra vonatkozólag annak a hivatalos 
nem tudó  m-ságnak.

Uj czigaretta papír.
Immár két hónapja, hogy a Gold-  

z i e l i e r  (Jéza fővárosi e.zég, két uj <*zi- 
garetta papírt adott ál a forgalomnak: 
Spec ia l i l . é  é-s iC I \ s e e és máris a külső 
jelek után Ítélve, mondhatjuk, hogy ezen 
uj papír az összes létező papi lokál kifogja 
szorítani a piaezról. Úgy vagyunk ezzel, 
mint egy népszerű operettel, melynek dal
iamail már mindenki fütyüli : ezen papírt 
is már mindenki kipróbálta s a Iralikosok 
nem győzik eléggé a S p ee i a I i t é és 
K l y s é e  papírt eladni. Nem volt in< ? e t
ilig papír, melynek a közönség eléwz-i- 
tetéséhez más nem kellett volna, mint 
maga a papír, mely a legszekánsahh és 
leggourmandabb czigaretlázót is kielégíti. 
Minden higiénikus elővigyázati intézkedési 
megtettek e czigar<*ttapapirok készítésénél 
és a szívásnál a ezigarettázó a legkisebb 
papirszagot sem érzi. A ( f o l d z i e h e r  
Géza e/.ég annyira túl is van halmo/.\a 
niegrendeb'sekkel, hogy csak lassan elé
gíthet ki mindenkit.

Feltűnő, hogy a többi czigaretlapio 
forgalma a tőzsdékben láthatólag ham. .il
lik, mig a La S pociul  i t é  és K l y s é e  
papír colosszális léllendnlésnek öi ud.

Mint halljuk a t ö r ök  dohán  y- 
e gyed  á r u s á g mint  á kát  k r I a kél 
papírból, mi ismét jele annak, hogy mily 
messzire hatott már e rövid idő alatt, e 
két czigaretlapapir híre.

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czelja léven a dohánynagy- 

es kisárusok e.rdckeit minden irányban 
szolgálni; időnket teljesen a dohányéi- 
árusítók érdekeinek szentelni; szerkesz
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden /. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárusi- 
tási szakmába, vágó szóbeli vagy levélheti 
megkeresését készséggel elintézzük es kime
rítő szaktanácsokkal pontosan szolgálunk.

bel kérjük teliéit t. előfizetőinket, hogy 
egnagyobb bizalommal forduljanak meg
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keresésükkel hozzánk ; szakavatott gyors 
válaszról mindenkit biztosíthatunk.

Szerkesztőségünknek sikerült állandó 
munkatársul oly jogi tanácsadót meg
nyerni. ki esetleges sérelmek törvényes 
utoni orvoslását, szakmába vágó bead
ványok szerkesztését, stb. t. előfizetőink 
sérzére készséggel fogja elvegezni.

V e g y e s e k .
Előléptetésük. Trtwler Rezső zágrábi do

hánygyári igazgató, a VII. fizetési osztály II. 
fokozatába-, Adametz JCmil és Xuna Gyula 
dohánygyári aligazgatók, a Vili. fizetézi osz
tály első fokozatába-, Faulhaber Oszkár, Bóka 
Kde. Kleeberg Oszvald és Báthy Xsigmond 
dohánybeváltóhivatali kezelők, a Vili. fizetési 
osztály második fokozatába lettek előléptetve.

Áthelyezések. Méhes József miskolczi-, és 
Bernstein Antal szolnoki dohánybeváltó fel
ügyelők kölcsönösen áthelyeztettek, Faulhaber 
Oszkár szuloki dohánybeváltóhivatali kezelő 
pedig hason minőségben lCrmihályfalvara lett 
áthelyezve.

A dohányjövedék jövő évi költseyvetési 
előirányzata. A  képviselőháznak múlt hó 30-án 
tartott ülésén terjesztette elő Lukács László 
pénzügynél a vsszabb beszéd kíséretében,
az 180 > \ 1 (ségvetcsi előirányzatot,
melyben a d.>h d 'e t  illetőleg a követ
kezők foglaltatnak : nvjóvedék jövő évi
bevételei —  kerekszáni. .->3.490.000 írttal,
kiadasai pedig 24.3(30.000 frtt.; vannak előirá
nyozva, a i zta bevétel tehát 20.130.000 fit. 
ICz az a monopólium, amelyből az államnak a 
legtöbl) jövedelme van. A  mull évben, az elő
irányzathoz képest, 3.607.000 írttal volt több 
a bevétel. - A  jövő évre, a pen/.ügyminister 
exposéja szerint: „A  dohányjövedé* :58.000 
Írttal emelkedik a szükséglet, a i c. le
sen nagyobb bevételi emelkedés - miben.
Szükséges pedig az emelkedés azeit, mert a 
dohánygyárak szaporittatnak. ennélfogva a mun
kadijakban emelkedés mutntk >zik, másrészt pú
dig ep :u a fogyasztás növekedése követkéz! n 
nagyobb méivii anyagot koil. különösen a ,.Hi
fiidről, bevásárolni." A u vételek bruttó 
emelkedése 1.400,000 fit. illetve a kiad i -k
•óbb jelzett többletéhez képest, a nett ■ ol-
kedés otlO.OOO Irtot tesz ki ,l!og\ nem
valami túlságos emelkedés, mondja észter
kiderült abból a körülményből, hoj. <íny-
jövédéknek bruttó bevétele, a m< iőirá-
nyozt.im és a mely 53.500.000 f- t tesz,
csak 286.000 írttal töb », mint a r yi tény
leg 1804-ben befolyt. lCs ha figy< mbe veszem 
a folyó év eddig ismeretes < Iményeif. azt 
látom, hogy ezek 1.000.000 i ual na- >■ >ak, 
mint az 1894. évi zár.száma i n •dnicnyvk és
2,100.000 írttal nagyobbal . mint az 1895. évi 
költségvetésnek hason időszakra eső összege. 
Azt hiszem tehat. 1> •.> ez az 000,000 frtnyi 
ncttoeinelésc a doháyjövedék bevételeinek túl
ságosán nem mondható.“  Végül a költségvetés 
részletezéséből megtudjuk, hogy jü,v6 évre a 
belföldi iltás 8.400.000 Írttal van pielimi- 
ná er forinttal kisebb összegben, a
doh..; termelési terület apasztása folytán. A 
beitóldi dohányeladásból 47 milliót, 3 millióval 
nagyobb összeget leméinek, mint a múlt évben.

Dohányegyedárusok jövedelmei. A német 
birodalmi gyűlés, közelebb foglalkozik majd az 
uj dohány törvényjavaslattal, a meiy az cgyed- 
áruság behozatalát tervezi. A „Temps“  értesü
lése szerint a javaslathoz egy kimutatás van 
mellékelve a jövedelmekről, a melyeket a do
hány egyes országokban hoz. A következő 
számok elég beszédesek.

Ország
Francziaország
( Maszország
Ausztria
Magyarország
Spanvololszág
Angolország
Németország

üi-iggí -•

Lakosság 
30,343.102 
30,535.848 
23,800,4 13 
17,463.473 
17.673.838 
37,880.704 
f>0,f> 10.000 

thetö, hogy

Tiszta 
jövedelem

310,603.000 frank 
152,207.586 ..
114.650.288 
67,413.244 ,.
95.203.307 „  

248,093.554 „
62,550.694 „

Németország oly
arányra törekszik, mint a milyen a népesség 
és a jövedelem között Francziaországban, Olasz
országban, Ausztriánál! es Magyarországiul van. 
Németországban csak némi adót es vámot szed
nek a dohánytól és igy nem is hajt valami nagy 
jövedelmet. 1. Napóleon hozta be a dohány- 
egyedáruságot 1310-ben. A  birodalmi gyűlés 
mindeddig nem is akart tudni a monopóliumról 
bár elvégre is a dohányzók önkényétől függ, 
hogy mennyiben akarják az cgyedárusag terheit 
viselni. Az egyes országokban ez idő szerint 
egy-egy lakó évenkint atlag következő összeggel 
járul a dohányfogyaszt nshoz •

Franeziaországban 8*40 írt.
Angol országban 0*05 ,,
Spanyolországban 5*39 „
Olaszországban 4*98 ,,
Ausztriában 4 79 „
‘Magyarországon 3*86 „

Németországban azonban czak 1.23 frank 
jut r. lakóra. Hiszen Németországban 2 frank
ért árulják o y  dohány kilóját, a melyből 
F'ranczia<u szagban úgy kilo 12*50 frankba kerül.

Ezüst-, nikel- és bronzérmek veretese és 
forgalma. LCziist egykoronusokban ez év 11. ne
gyede végéig 46,906.369 korona, a III. negyed
ben 4,407.819 korona s így ez. utóbbi évnegyed
végéig egészben 51,404.633 korona értéket ver
tek. Fbből 43,265.827 korona értek kiadatván 
a részlet ez évi III. negyed vegével 3,138.861 
koronát tett, Az ugyanaz idő alatt vert 20 és 
10 filléres nilcelváltőpénz értéké 1 >.000.000 kor. 
volt, melyből 15,220.780 korona 10 fillér a 
forgalomnak adatván át, készletül 2,779.219 
korona 60 fillér maradt. 2 és 1 filléres bronz

pénz len 2.27 I 152 korona 7 2 fillért vertek. 
Forgalomba bocsátottak 1,311.934 korona 91 
fillért s igy a készlet 961.467 kor. 31 fillér volt.

Egyptom. mint uj tlohánypiacz. Az óriási 
nagy beviteli vámok miatt eddig jóformán csak 
csempészet után lehetett Kcyptom »a dohányt 
szállítani, most mar azonban^az ICgyptom es 
Ausztria-Magyarország közötti uj kured.edi-lmi 
szerződés folytán a bevitel okkal olcsóbb és 
könnyebb 'esz, s ezzel lágy plombán egy újabb 
piacz nyílt dohányunknak, amelyre ott megle
hetős jövő vár, mert ICgyptomban a belföldi 
termelés nem elegendő a nagymérvű fogyasztás 
fedezésére. Mindenesetre kívánatos volna, ezt 
a piaczot a magyar dohányok számára meg
nyerni és biztosit iF, mert ez újabb jelentékeny 
lendületet adhatna kivitelünknek, de ez csak 
úgy lesz elérhető, ha a termelésnél minden 
módon oda törekszünk, hogy a megfelelő anya
got állítsuk össze.

A posta és távirda folyó évi bevételi ered
ményei, mint értesülünk, oly kedvezőleg alakul
nak, hogy bizton remélhető, miként a kültség- 
vetésilcg megállapított előirányzatot az < gesz 
év tényleges be vételei mintegy három-ne .yszáz 
ezer forinttal meg fogják haladni. Karöltve az 
intézmény fejlődésével évek óta jelentkeznek 
már a póstánál és távírdánál a bevételi több
letek. így a múlt évben is a tényleges eredmény 
kerek számban ötszázezer forinttal haladta meg 
a bevételi előirányzatot s annak daczára, hogy 
ez idénre a budget-törvény a múlt évinél jóval 
magasabb bevételeket praclitninált, a tényleges 
eredmény, mint említettük, ezt is túl fogja 
haladni.
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Oh, ezek az asszonyok! Párját ritkítja az 
alább következő osztálysorsjáték-türténet, ame
lyet meséljen el maga az, akivel megesett Íme :

.•Tekintetes Szerkeszti! Ur! Hallatlan és 
égbekiáltó az, ami én velem töitént. A múlt 
héten álomlátásom volt. Azt álmodtam, hogy 
a leleságemrael az oltár előtt térdeltem s va
lami titkos hang sugallotta a következőket: 
••Lásd, a feséged most 22 éves (akkoi csak
ugyan annyi is volt) de azóta sok idő elmúlt. 
Nem jött meg a szerencsétek. Ha most te ehhez 
a 22 évhez hozzá tennéd az osztálysorsjátéknál 
a feleséged életkorát, akkor . . .« Képzelheti 
hogy másnap reggel első kérdésem az volt a 
Malihoz mert igy hívják a feleségemet,
»te Mali, hány éves is vagy te tulajdonképpen r 
A biztos életkort akartam tudni. Az asszony 
rám néz és a lehető legÓszintébb hangon igy 
válaszol: » llá t már elfeledted? Hát 21) éves
múltam szeptemberben 1" Hopp meg van
lehat a kettő egymáshoz ragasztva 2229. Hz 
az a szám, a mi a szerencsémet meghozza. 
Négy teljes napig mászkáltam trafikból-trafikba. 
Végre kisütöttem, hogy a 2251). számú sorsje
gyet Kolozsvárra küldték eladni. Rögtön távi
ratoztam egy kolozsvári sógoromnak, kerítse 
meg a 222D. számú sorsjegyet élve vagy halva, 
Megkeritette élve és meg is küldte azonnal. 
Kpen In irtomba kriiiit azt is kölcsön vettem 
nem szamitva a konlli t, a táviratot és baksi- 
sokat; de csakhogy megvan. Megjött a húzás. 
Azóta egész nap ott ülök a vígadéiban és lesem 
a számokat. Ma elvégre kihúzták 15.000 koro
nás nyereménynyel a 2281. szamot Két szám 
hiányzott csak. bibédkor elmondom a feleségem
nek, hogy milyen pechcm van. Kimondom az 
alomlátást is és azt is, hogy mire való volt 
az ő életkorát tudnom . . . Az asszony egy
szerre elsápad, a nyakamba borul és elkezd 
keservesen zokogni .Oh Naczi, N'aczi ; elron
tottam a szerencsénket. To lóé t sohasem fogok 
hazudni. Kn nem 21) éves vagyok, hanem .'51."
—  Tessék! Ha meg nem történt volna velem, 
magam sem hinném el. Az asszony azóta foly
ton sir, én vigasztalom, de a 15.000 koronának 
Ince ! Legalább tessék ezt kitenni az újságba, 
hogy a többi asszonyok okuljanak belőle. Tisz
telettel Weisz Ignácz vegyeskereskedő. (Kitettük 
az ujsagba, bar egész bizonyosan tudjuk, hogy 
a többiek nem fognak okulni belőle,

Az osztrák-magyar bank állása. Az osztrák- 
magyar bank c napokban tette közzé október 
lö-iöl szolt) heti kimutatását, amely a legutóbbi 
kimutatáshoz viszonyítva lényeges vállozást nem 
mutat. A bí nk főtanácsa, amint azt említettük, 
ép erre való tekintetből nem változtatta meg 
a kamatlábat, daczaia annak, hogy a kedve
zőtlen viszonyok általánosságban még mindig 
dumádnak. A váltó lárcza 10.88 'millió forint 
hanyatlást, a lombard-üzlet ellenben némi emel
kedést mutat. Adóköteles bankjegy fi.fi 1 millió 
forint van fotgalomban és igy a csökkenés 
5*84 millió fit.

A kimutatás egyes tételei a következők: 
bankjegyforgalom 585.002.000 frt. (— 5.8t>().0()O 
fi t); éiczértékkészlet 855,Dob.000 frt. f 758.000 
fit;) valtótárcza 201,488.000 frt. (—  10,887.000 frt) 
lombardüzlet 87.908 000 frt. (-) (>84,000 frt);
a bankjegyforgalomból adóköteles fi. fii (>,000 frt.
—  5.849.000 forint.)

T. vidéki olvasóinkhoz.

Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva
sóinkat. hogy minden olyan dologról,

melyről feltételezik, hogy olvasóinkat ér
dekelhetik. lapunkat értesíteni szívesked
nének. Gyártás, eladás, uj szivarnemek 
felett a fogyasztó közönség velemenve: 
uj eladási engedély kapás, szóval min
den ezen szakmába vágó tudósításért 
hálás lesz szerkesztőségünk.

A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.

A beküldők nevet csak akkor nyom
tatjuk ki. ha azt határozottan kérik, ha 
titokban akarják tartani, akkor számit* 
hatnak diseretiónkra. ./ v.erkesztÖséo.

Közgazdaság
A magyar gáz-izzofény r. t. tegnap tar

totta első közgyűlését Kleiner Ármin elnök
lete alatt. Az igazgatóság jelentése szerint a 
társulat 1894 október 14.ién alakult, s az üzleti 
évet 1895. június 80 án zárták, tehát az nem 
volt teljes. Az ez idő alatt elért nyereség 
120.292 frt 11 kit tett ki, s Budapesten 14978 
a vidéken 14585 darab égetőt adtak el, amiből 
a vállalat folytonos emelkedése várható. A  
jelentés tudomásul vétele után a felmentést 
megadták s eszközölték a választásokat.

Sef'édszerkrMitfi : HELTAI NÁNDOR.

A budapestvidéki m. kir. pénzügyiga/.gatóság részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy a hivatalból történt felmondás folytan üresedésbe jött czeglédi dohánynagyáruda 
kezelésének biztosítása végett írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni.

A czeglédi dohánynagyáruda, mclylyel a dohány, valamint a bélyeg és váltó
in lapok. kicsinyheni eladása is össze van kötve és mely 75 kisárudát lát el készlettel 
a dohánygyártmányok a budapesti dohány raktárból szerzi be készletét.

A  dohányárudának múlt 1894. évi forgalma:
;i i saj.it üzletében kicsinyben eladott 2790 frt 75* .. kr,
b) a hozzáutalt kisanisoknak kiszolgáltatott (>0494 frt 05 kr, összesen 09284 frt. 

801 2 krt tett ki, mely összeg után a volt dohánynagyárus ez ideig 2"/0 tözsdijt élvezett 
s ennél magasabb tözsdijt é'vezete iránt beadott ajánlat jövőben sem fogadható el.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben meghatározott jövedelmet nem biz
tosit, ezjn okból a tozsdij felemelése iránt esetleg beérkező későbbi kérvények tekin
tetbe vétetni nem fognak.

Vállal'. es a fogyasztási viszonyoknak megfelelő 8 napi tartalék kész
letet minden időben érintetlen állapotban tartani.

Az ajánlatok, melyeknek a pályázók nagykorúságát, erkölcsisegi, vagyoni álla
potát és íeddhctlen előéletét idazoló hatósági bizonylatok csatolandók, í. évi november 
hó 15. napjának délelőtt 10 órájára ezen kir. pőnzügyigazgatósag főnökénél lesznek 
benyújtandók.

Budapesten, 1895. október 12-én.

A m. kir. pénzügyiyazgatóság.
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Árlejtési hirdetmény
A budapestvidéki m. kir. pőnzügyigazgatósag részéről közhírré tétetik, hogy a 

hivatalból történt felmondás folytán a kecskeméti dohánynagyáruda kezelése üresedésbe 
jött, melynek betöltése czéljából, ezen kir. pénzugyigazgatóság hivatalos helyiségében 
(Budapesten, II. kér. Kő-utcza 84. s/. I cm.) folyó évi november hó 5-én délelőtt 10 
órakor nyilvános versenytárgyalás fog tartatni, a kezelési dij !•(>%, azaz egy és hat 
tized százalékkal ál lapít tátik meg. A  dohánynagyáruda folyó évi november hó 12. napján 
lesz átveendő.

A  kecskeméti dohánynagyáruda, melylycl dohány- és bélyeg jegyek kicsinybeni 
eladása is össze van kötve, s mely több vidéki dohánykisárudat is c lát készlettel a 
budapesti dohányraktárból szerzi be készletét.

A dohánynagyárudának múlt 1894. évi forgalma (beleértve az összes fent meg
nevezett készleteket 21819(5 fit, aza/. kétszáz tizenháromezer százkilcnczvenhat frtot tett ki.

A  kincstár az árud.oiak bizonyos összegben meghatározott jövedelmet nem 
biztosit és ezen okból későbbi kérvények az eladási dij felemelése iránt tekintetbe 
vétetni nem fognak, tehát kárpótlás semmi szin alatt nem biztosittatik.

Az Írásbeli ajánlatok, melyekhez a pályázók nagykorúságát, erkölcsösségét, 
vagyoni állapotát és fcddhetlen előéletét igazoló hatósági bizonylatok csatolandók f. évi 
november hó 1-ilc napjának délelőtti 10 órájáig ezen kir. pénzügyi igazgatóság főnökénél 
benyújtandók.

Budapest, 1895. október lfi-án.

A m kir pénzügyigazgatóság.
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