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A kiállítási (lohányáriKliíkról. Előfizetési felhívás ! Vegyesek. zerkesztfti üzenetek.

Uj év.
Ismét egy t:v tiint le az örökkévaló

ságban s mindig ha egy újabb, fontosabb 
munka el tt álunk. szemünk kérdő
ié# tekint a csillagok fele. keblünk uj, 
villám reménytől duzzad. Igaz ugyan, hogy 
a csalódások egesz tengere van mögöt
tünk. s hogy az egymásután következő 
napok gyeire  küldönc/einek tekinthetők 
a természeti törvénynek, mely csak igen 
ritkán adja meg a remeit szerencsét; 
mindazonáltal egy újabb ev kezdetenel 
mindig ári a gondolunk, hogy a jövő meg
hozza virágát, behegeszti a sebeket.

Azoknak eleteben kiknek e lapok 
ajánlva vannak, csak igen ritkán jött 
holmi változás es m g ritkább esetek 
köze tar^ov.jrr, hogy azon változás úgy 
az egyesek mint az összeseg javára szol
gált volna. S adj i az Isten, mily véletlen 
játszott közbe, hogy igen sok elregiese- 
dett rendelkezés bekitőleg hatott az egész 
üzletágra, mig az újabb intézkedések nem 
voltak hivatva azt a jobb mederbe vezetni.

Mindenki, a ki valamely hivatási ág
hoz tartozik, uj reménnyel közeledik az 
uj évhez, egyenes ellentétben a dohány
árusokkal, kik 4 évtizeden keresztül, min
dig újabb meg újabb keserűségeket voltak 
hivatva elnvelni.

Nem volt ritka. eset. hogy a köv 
kező napok ele szivs/orongással tekin
tettek. miután az azon fárasztó, nehéz 
munkáért még azon jutalmat sem adta, 
a mit mindenki jogosan megkövetel mun
kájáért. a mindennapi kenyeret. így tehat 
az uj ev nem volt egyebb, mint újabb 
remény, hogy hiszen majd lesz meg más
kép is. Nincs ember, a ki ha a felhőtlen 
egre tekint, ne gondolná, hogy a napnak 
ki kell sütnie. Ezen természeti törvény 
alapjait a legkisszivtibb ember is nyer 
nemi akaraterőt s bátorságot a tovább 
küzdésre. Boldog az. ki ezen küzdelemből 
mint győző kerül ki.

Egy uj ev kezdeten vagyunk ! Meny
nyire másképpen nézzünk ma elibe. mint
azelőtt ! Ma a teljesülhető remenv es. ...
a jövőt, menny
tozás van meg előttünk, l'gy uj 
szellem jutott érvényre az elárusirás ügye
ben. A regi evet tova látjuk tűnni a 
négy évtized minden ezopfos hagyomá
nyával. mely az elárusitás ügyere ólom- 
sulykent nehezedett. Uj elet int felénk, 
modern eszmék jönnek letre a sötétség 
eltűnik, nappalodik. Minden arra hivatott 
dohányárusok javára dolgozik s el kíván
ják törölni mindazon salakot, a mit az 
illő felhalmozott.

Jobbak lettek a idők. s minden m g 
jobbra fordul, ha minden reform, mely 
kivitelre vár. mintegy vérre vált az eláru
sitás térén.

Bizalom ! A magyarországi doh. áru
sok ügye jó, hivatott kezekben van! A 
jövő ezt be fogja bizonyítani.

Most pedig üdvözöljük az uj évet, 
mint a felvirágzás evet. A jövő ev. mely 
hazánk ezredéves fennállását ünnepli, meg
mutatja, hogy ezen ágnál is ernyedetle- 
nül munkálkodtak, habár csak az utóbbi 
evekben is

Az energikus, czéltudatos és humánus 
hatása ő nméltosága Lukács pénzügy- 
miniszternek es a modern s praktikus 
gondolkodású államtitkárnak Gránzenstein 
'ólának, siker ', nz elárusitás ti.r< -s
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Adja a mindenható, hogy ezen két 

kitűnő fia hazánknak még sok-sok éven 
keresztül erőben és egészségben álljanak 
a m. kir. doh. monopólium élén, annak 
igaz büszkeségére. Ezen óhajunkat ma 
ezer meg ezer ember kívánja, kik belát
ják. hogy ime becsületes munkájuknak 
mégis csak lesz haszna, foganatja.

Ezzel végezzük czikkünk s fogadják 
forró köszőnetünket összes munkatársaink

T Á  R  C Z A. 
Matlekovics kereskedelmi szerző

déseinkről.
A Magyar Közgazdasági Társaság

nak mai ülésen Matlekovics Sándor a volt 
államtitkár, kereskedelmi szerződéseink 
hatásáról czimmel erdekes felolvasást tar 
tott. Ismételten találkozni azzal a nézettél, 
úgymond, hogy az 1881. december óta 
meghonosodott vámpolitikai irány és újabb 
kereskedelmi szerződéseink nem voltak 
kedvezi) hatással sem a mezőgazdasági, 
sem az ipari viszonyokra. Es tényleg az 
osztrák-magyar inonarkia kereskedelmi 
mérlege 1894-ben 1891-hez képest 77 
millió forinttal kedvezőtlenebb. Ezt az 
állapotot nem lehet azonban a kereske
delmi szerződéseknek tulajdonítani. Körül
belül 75 millió forint esik oly árúkra, a 
mélyeknél a vámtarifa nem is változott, 
például a ezukor, dohány, ásványok, hul
ladékok, irodalmi es művészeti tárgyak

es ásványolaj. \ többi árucsoportokban 
előforduló kereskedelmi forgalomnál hatá
rozottan részletekbe kell bocsátkozni. A 
mezőgazdaságot érdeklő cikkek közül a 
gabonaliszt es hüvelyesek árucsoportja 
17.fi millió forinttal kedvezőtlenebb. Ezen 

kedvezőtlenebb állapotnál rizs. árpa, es 
maláta nem okoz befolyást, mert ezek a 
czikkek az 1894. évben kedvezőbb mér
legét mutatnak. De már a rozsnál 8*9 
millió forint a kedvezőtlenebb állapot, 
kukoriczánál 12*9 millió forint, zabnál 7*8 
millió forint, hüvelyeseknél 1 *4, búzánál 
és lisztnél -1 millió forint. Ámde a ked
vezőtlenebb mérlegét itt sem lehet a vám
politikának tulajdonítani, hanem a rozsnál 
Németország tulgazdag termése, a kuko
riczánál rossz termésünk, és a zabnál a 
takarmányszükseg eredményezte a for
galmi átalakulást; a búzánál és lisztnél 
ellenben a tengerentúli verseny tette lehe
tetlenné kivitelünket. Más mezőgazdasági 
terményeknél mutatkozó kedvezőtlenebb 
mérleg sem vezethető vissza a vámtéte

lekben beállott módosításokra. Egyedül 
a bornál beállott 12*2 millió forint ked
vezőtlenebb merleg mondható részben az 
egyezmények hatásának. De ezzel szem
ben határozottan a vámkedvezményeknek 
es a barátságosabb kereskedelmi politi
kának lehet tulajdonítani azt a kedvezőbb 
mérleget, a mely az állatoknál 55*4, a 
vadnál, a baromfinál 2*4 es a tojásoknál 
21.9 millió forinttal jelentkezik s igy a 
mezőgazdaságra az uj szerződések hát
rányosak nem voltak.

Az iparra nézve is ugyanez áll. Az 
osztrák iparok főcsoportja, igy a ruhá
zatok, kefekötő- és zsibáruk, papírok, 
viaszos vászon, szücsáruk, üveg-, faáruk, 
agyagáruk es gyertyák kedvezőbb mér
leggel szerepelnek.

A szövőipar ugyan tiz millió forinttal 
kedvezőtlenebbnek mutatkozik; de a pa
mutáruknál jelentkező 2*8 millió forintnyi 
rosszabbulás kiválóan a fonalak nagyol)!) 
behozatalából származik, a hol a vám nem 
is változott. A len, kender és jutaáruknál
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s azon hivatalnok urak, kik nehéz mun
kánkban mindig a legelözékenyebben jöt
tek segélyünkre.

Boldog uj é ve t!
A szerkesztőség.

A kiáliitási dohányárudákról.
A kiállítási (loliiínyáfudtík elnyerésére 

a terminus dér/., lü-ikén járl le és egész
ben csak A ajánlat érkezeit he, melyek 
közül azonban, mint értesülünk csak há
lom jő igazán számításba. A folyamodók 
legnagyobb része ugyanis ajánlatukba 
annyi „huM és „<lo“-l alkalmaztak, hogy 
valóban igen jó matliematikus képes csak 
ajánlatuk velejét megérteni. Az áruda 
kiadásánál ugyanis tekintetbe veszik, hogy 
ügyes, e szakmában jártas kezekbe ke
rüljön, mivel, ha holmi spekulatív kezekbe 
kerülne, akkor a nméll. pénzügyminisz
térium szándéka, mely szerint a kiállítási 
dohányáruda mintegy kiállítási objecium- 
nak tekintendő, nem teljesülne. Ha a ki
állítási árudákat igazán kiállilási objectum- 
liak tekintjük, akkor annak vezetését oly 
kipróbált kezekbe kell adni, kiknek érde
kükben vanf hogy c.zégük ezáltal a jövő
ben is nyerjen. Az úgynevezett „vállal
kozók", kik ily társas üzletre mindenkor 
egyesülnek ha abból némi haszon mu
tatkozik, nem valók ily vállalkozásra. Az, 
a ki arra fekteti a fősulyt, hogy minél 
nagyobb legyen a nyeresége, bármily 
nagy bérösszegei űzessen is. bizton szá
míthat nagy nyereségre : veszíteni Ing
azonban a m. kir. dohányegyedáruság 
érlékben, tekintélyben. Az ilyenek ugyanis 
az ügyet igen szűkkeblűén Ingják fel. ta
karékoskodnak. fösvénykednek s ily módon 
akarják a véli nyereségei kicsikarni.

Mi kezdeményeztük a kiállilási do
hányárudák eszméjét s kezdettől fogva, 
körülbelől másfél év óla, a legnagyobb 
érdekkel viseltetünk iránta, igy tehát ter
mészetesnek fogja mindenki találni, hogy 
ez ügy minden stádiumát a legnagyobb 
figyelemmel kisérjük s hogy figyelmeztető

szavunkat hangoztatjuk, a mikor még az 
az árudák ügye eldöntve nincs. Ezért 
hangoztatjuk annyiszor, hogy a beadott 
ajá illatoknál ne a számokra fektessék a 
fősulyt, hanem az ajánlattevő qualitásu 
legyen az egyedüli mérvadó annak kiadásá
ban. Mint értesülünk a Mnyer és Véry, 
Weilzenfold Jakab és Karnis Adolf ezégek 
adták be a legkedvezőbb ajánlatokat. 
Természetesen nem akarjuk befolyásolni 
az erre vonatkozó végzést, miért is a kö
zelebbi adalék megbeszélését sem tartjuk 
szükségesnek. A benyújtott ajánlatok
eredményét a legközelebbi jövőben tudjuk 
meg. Remélhetőleg oly alakban nyer majd 
ezen ügy megoldást., melynek értelmében 
a dohányegyedáruság is nyereségnek, úgy 
anyaginak, mint erkölcsinek nézne clihe.

Hiszen a m. kir. dohányegyedáruság 
expositurája is szép összegbe fog kerülni, 
igy tehát nem jöhet számításba, hogy a 
kiáliitási dohányárudák kévéséi vagy ép
pen semmit sem jövedelmeznek.

A fődolog mindenesetre az üzlet 
vezetése lesz, mely a vállalkozó képes
ségeihez viszonyítva adja meg úgyis a 
hasznot. A napokban pl. az egyik vállal
kozó kijelentette, hogy ha elnyeri az áru
dákat egy-egy francziául és angolul beszélő 
elárusitónőt is alkalmazna üzletében. Nevel 
nem említünk s csak azon körülményre 
utalunk, hogy ime nagyon sok függ az 
elárusító minőségétől. Ibi az ilyen elv nem 
is fizetőjük ki mindig a vállalkozóra nézve,

■ az hkbnfWi', hogy a dollányegyedáruságnak 
ebből igen szép morális haszna lenne.

Előfizetési felhívás!
Mai szán inuk kai az egész és Iái évi 

előfizetések lejárván, liszlelellel kérjük I. 
olvasóinkul., hogy az nj előfizetési összegei, 
hozzánk jnll.al.ni szíveskedjenek.

Hogy az előfizetési összeg beküldése 
kényelmesebben legyen eszközölhető, jelen 
szán inukhoz postautalványokat mellék el
lünk. kérvén I. előfizetőinket, hogy minél

az 1*8 millió forint rosszabbidás nagyreszt; 
a vámmentes nyersanyag nagyobb beho
zatalából es a lenfonalak kisebb kivite
léből támadt, hasonlókep vámpolitikai 
okok nélkül. A gyapjuáruknál beállt négy 
millió forint rosszabbulás kiválóan a fo
nalak nagyobb behozatalában leli magya
rázatát, meg pedig oly fonalakban, ame
lyeknél a vámtételek nem változtak. A 
selyemáruknál jelentkező 2*8 millió forint 
kedvezőtlenebb mérleg hasonlóképp a 
nyersanyag behozatalában találja okát. A 
vas- és fémipar 16*2 millióval kedvezőt
lenebb mérleggel szerepel. Maga a vas
ipar kilencz millió forinttal jelentkezik, de 
itt egyrészt az 1891-ben volt es 5 millió 
forintra emelkedő puskakivitel okozta a 
kedvezőtlenebb eredményt és másrészt a 
nyersvas nagyobb behozatala, amely azon
ban a belföldi nagyobb vasszükseglet na
gyobbodásának a következménye es a 
belföldi vastermelés nagyobbodásával volt 
kapcsolatban A gépeknél 5*2 millió fo

rinttal kedvezőtlenebb a merleg, a varró
gépeknél, fonó es szövőgépeknél és igy 
leginkább a belföldön nem gyártott, de 
a belföldi ipartelepek által nagyon is ige
nyelt gépek behozatalából származott, 
holott a mezőgazdasági gépeknél a ki
vitel emelkedese tapasztalható.

Végigtekintve az összes részleteket 
egyes kivételes eseteken kívül nem lehet 
az uj szerződésekben káros hatást találni. 
A közgazdasági állapotokon evek óta ural
kodó helyzet az osztrák magyar vámte
rület forgalmában is kifejezést talál, de 
meg kellemetlenebb lenne a helyzet, ha 
a vámpolitika mostani szilárdsága helyett 
oly bizonytalanság fenyegetné a terme
lési ágakat, minők havonként Franczia- 
ország részéről szokásosak és ha ettől 
a bizonytalanságtól a vámpolitika uj iránya 
Európát meg nem mentette volna.

előbb újítsák meg előfizetésüket., nehogy 
a lap szétküldése megszakítást, szenvedjen.

Lapunk legközelebbi és következő 
számai igen fontos, az árusokra nézve 
nagy horderejű közleményeket lógnak 
tartalmazni.

Az előfizetési dij :

félévre 2 forint 50 kr.,
mely összeget posta-utalvány felhasználásá

val beküldeni kérünk.

A D o há n y á r u s ok  Közlönye
kiadóhivatala.

B u d ap est, VII., K ároly-k örú t 7 .  sz .

Vegyesek
Kinevezések. A pénzügyminiszter 

Liszkay Bálint, Galbavy Flóris es Bemer 
Géza pénzügyi segédtitkárokat pénzügyi 
titkárokká, Kiss János pénzügyi segéd
titkárt ideiglenes minőségű pénzügyi tit
kárrá, Kovács Domokos penügyőri fövi- 
gyázót ideiglenes minőségű cukorgyári 
ellenőrre, Pánti József napidijast ideigle
nes minőségű állami végrehajtóvá és Kirch- 
knopf Ernő budapesti lakost ideiglenes 
minőségű segélydijas pénztári gyakor
nokká nevezte ki.

Törökország uj kölcsöne. Konstanti
nápolyból telegrefálják : A szultán vissza
vonta a dohánymonopoltársaság által a 
kívánt kölcsönre vonatkozólag tett har
madik ajánlat elfogadása dolgában már 
kibocsátott irádéját.

A húsz- és négykrajezárosok vége.
Figyelmeztetjük a közönséget, hogy a 
pénzügyminiszternek 1894. junius 23-án 
kelt rendelete értelmében a 20 kros ezüst 
váltópénz, es 4 kros rezváltópénz érme
ket a m. kir. állami pénztárak es hiva
talok csakis 1895. évi deczember hó 31-ig 
tartoznak elfogadni vagy beváltani, azon 
túl mindennemű beváltás kötelezetisege 
megszűnik.

Aranybetét a jegybanknál. A magyar 
es az osztrák pénzügyminiszterek ismét 
7 millió frt aranyat helyeztek el, husz- 
koronásokban az osztrák-magyar banknál. 
A két kormány tehát eddig összesen 
13 1 ,(>42.000 frt aranyat helyezettel bank
nál az államjegyek beváltására szükséges 
bankjegyek es ezüst kuráns pénz elle
nében.

Előkészületek a kiállításra. A főváros 
kiállítási bizottsága versenytárgyalást irt 
ki az idegenek olcsó elszállásolására a 
főváros által átadandó helyiségekben.
1 lároin ajánlat érkezett be, melyek közül 
a legkedvezőbbet ma elfogadták. Ez aján
lat szerint a szobák három osztályba lesz
nek osztva. Az I. osztályú szobáért napon
ként egy ágygyal 70 krt kell fizetni ; 
vendégágy külön 50 kr. A II. osztályú 
szoba ára 60 kr, vendégágy 40 kr. A 
III. osztályú szoba ára 50 kr, vendégágy 
30 kr. A fölszerelés minden szobában 
ugyanaz lesz, a bútorok csak minőség
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tekintetében fognak különbözni. A vál
lalkozó 500 ilyen szobát fog berendezni. 
Lesz az olcsó lakásokban közös társalgó 
os olvasóterem, sót telefon is. Gyertyá
ért minden szobában külön 20 krt., az 
értéktárgyak őrzéséért 10 krt kell fizetni.

Az ezredéves kiállítás. Elismerésre 
érdemes buzgósággal dolgozik a kiállítás 
igazgatósága azon, hogy a külföldi közün- 

, ség minél bővebb tájékozást nyerjen nagy 
nemzeti vállalkozásunkról. így gondoskodik 
arról is. Iiogy a külföldi kiválóbb képes 
folyóiratok szebbnél-s/.ebb illuszlráeziókban 
ismertessék azl a ragyogói képet, amely 
csak a tavnszszal fog igazán kibontakozni 
a Városliget rengeteg területén. A
karácsonyra megjeleni illusztrált újságok 
gyönyörű reprodukcziókbnn mutatják a 
kiállilási épületeket. Aligha van képes újság 
a kontinensen, amely ne közölne egy-két 
rajzot vagy fotográfiái s az igazgatáságboz 
még most is egyre érkeznek a megkeresések 
rajzokért, fotográfiákért és ismertető ada
tokért. A jövő belekben ismét pompás 
képek és ismertető közlemények jelennek 
meg az Óbor Lalid und Meer, Leipziger 
llluslrirle Zeitung. Vöm Eels zuni Meer. 
Moderné Kunst, Zűr (íulen Stunde német 
szépirodalmi lapokban. Ilver I I. Dag dán 
újságban. Azonkívül a külföldi hírlapok 
bécsi képviselői is rokokonszenvés czik- 
kekben. szép képekkel ismerlelik a készülő 
kiállítási. A műemlékek országos bizottsága 
a napokban a Történelmi Társulat átirata 
alapján arról értesítette az ezredéves kiál
lítás történelmi főcsoportját, bogy a pelsőczi 
lemplom minapi restaurálása alkalmával 
napfényre került liebek László gyönyörű 
müvü sírköve. A törlénelmi csoport rögtön 
meglel le a szükséges intézkedéseket, bogy 
az érdekes műemlék a történelmi kiállí
tásra kerüljön. Steindl Imre műegyetemi 
tanár a nyáron hosszabb lanulmányokal 
leli hallgatóival s az ország nevezetes 
építészi műemlékeiről pontos és Ilii építészi 
rajzokai vételeit fel. A nagy gonddal és 
szorgalommal, pompásan kidolgozol! bál- 
rajzok már el is készültek és Sleindl 
tanár már be is adta a kiállítás igazgató
ságánál. A rajzok a gyulafehérvári székes
egyházai. a kolozsvári főlemplomol és a 
prázsmai kastély leni plcunol ábrázolják és 
a törlénelmi csarnokban helyezik el. A 
kiállítás igazgatósági épületében néhány 
nap éáa sörényen folyik az inslallácziók 
előkészítő munkája. Már több csoport 
teljesen elkészült az elreiidelkez.és tervevei 
s a karácsony hetében is kél csoport 
állapította meg az installálás végleges 
tervéi. Ezek a Vili b. vas- és fémipar és 
a XI. építőipar csoportjai. I gyanezek a 
csoportok a szakkatalógus számára való 
hővezetésnek az illető ipar történeti fej
lődésének és mostani állapotának a meg
írásával Edvi Illés Áladéul tanár és Sloin- 
liaus Lászlói főimüiiököl hízták meg. A 
kiállítás történelmi főcsoporljának vadászati 
része nagyon érdekesnek Ígérkezik. A 
csoport, számára a Múzeum preparalóriu- 
lufiban 50 biológiai csoportot készítetlek 
érdekesebbnél érdekesebb dolgokból. A 
A legutolsót ma végezték el. Ez egy 
sziklaodut ábrázol, benne egy csomó 
különféle állásban elhelyezeti bőregérrel. 
A készítményeket most becsomagolják s 
közelebb kiszállítják a kiállításba.

Eyy millió lóvasúti jegy. Érdekes fogadásra 
lépett egy orosz gróf egy általánosan
drágádénak ismeri fiaiul özvegy asszony nyal. A

fogadás abban áll, hogy az özvegynek egy esz
tendő alatt egy millió elhasznált lóvasúti jegyet 
kell összegyűjtenie. Ha vállalkozása sikerül, a 
gróftól harminczezcr rubelt kap, de lm a kitű
zött időre a millió jegy nem lesz együtt, akkor 
a bájos özvegynek három esztendeig gazdasszonyi 
minőségben kell a grófot szolgálnia. A vállalkozó 
szellemű özvegy eddig hatszázezer jegyei terem
tett össze és még kél hónapja van bátra.

A Hazai Bank Részvénytársaság az
1895-ik évvel elsó> üzletevét zárja le. A 
forgalom és az eredmény, amelyet az 
intézet az összes üzletágakban felmutat, 
az igazgatóság körültekintő munkássága 
mellett bizonyít s az intézetét már az ala
pítás első eveben a budapesti piac szá
mottevő tényezői közé emeli. Évzárlatkor 
a váltót.'írcza öt millió forint, a lombard 
előlegek állománya kilenc/, és fel millió 
forinr, különféle vállalatok és konzorciális 
üzleteknél lekötött tóke egy millió forint, 
a különféle betétek összege tizenöt es tel 
millió forint volt.

Szerkesztői üzenetek.
L. A. urnák Nagy-Enyed. Az ön előfize

tése márczius végén jár le. Azon fdszóiilás az 
előfizetés megújítására amaz clüíizelöinknek szó
lott, kiknek előfizetési idejedeczemborben jóirI le.

Özv. Sch. Bpest., K. Sid. Bpest, Zs. Alb. 
Buda. F. Am. Bpest. Kai. Herm. Bpest. Igen szé
pen köszönjük kedves soraikul, valamin! az önök 
meleg érdeklődését, mclylycl a I >obányárusok
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Közlönye* iránt viseltetnek. Mindunnyioknak ha
tározottan kijelenthetjük, bogy az általunk ecse
telt módon mindig azon az úton fogunk haladni, 
mely mint eddig is láthatja, a boldogulás felé 
vezet.

Azon t. vidéki előfizetőinket, kik előfizetési 
összegeiket még be nem küldték, ezennel felkér
jük, miszerint szíveskedjenek azt minél előbb 
beküldeni, miután egyáltalában nem fizetődnék 
ki, hogy ezen összegeket ..postai megbizás“ utján 
szedetnök be.

Zs. Kolozsvár. Január 1-től.
R. E. Bpest. Várjuk az ígért tárczál.
Id. Sch. G. R. A napokban meglesz. Hsak 

türelem !

T. vidéki olvasóinkhoz.
Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva

sóinkat. bogy minden olyan dologról, 
melyről feltételezik, bogy olvasóinkat ér
dekelhetik. lapunkat értesíteni szívesked
nének. Gyártás, eladás, uj szivarnemek 
felett a fogyasztó közönség véleménye: 
uj eladási engedély kapás, szóval min
den ezen szakmába vóigó tudósításért 
hálás lesz szerkesztc>ségünk.

A tudósítások bármely nyelven be- 
küldhetó)k.

A  szerkesztőség.

Segé.!szerkesztő: HELTAI NÁNDOR.

1 )7 .5 8 1 . sz. 
V I .  1 8 9 5 .

A zombori m. kir. pénzügyigazgatóságtól.

Árlejtési hirdetmény.
A zombori m, kir. pénzügy igazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, bogy Német- 

l ’alánkán üresedésbe jött dohány-napyáruda betöltése végeit 189(5. év január 3-án d. e. 
9 órakor a pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségében a beérkezendő írásbeli ajánlatok 
alapján versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők állal az eladás után igénybe vehető ellá
tási jutalék fogja képezni és pedig a kérdéses dohány-nagyáruda annak fog átadatni, ki 
azt lehetőleg minden más üzlettől elkülönít ve a legcsekélyebb elállási díjért fogja elvállalni.

Mindazonáltal a kincstár lénlarlja magának azon jogot bogy a versenyzők között 
szabadon választhasson mi okból az ajánlattevő semmi esetben sem támaszthat igényt 
azért, mert ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány nagyáriáin kezeléséért I °/0 lözsdij fizettetett.
A dohány nagyámdának ISIM*, évi nyers forgalma 73.834 forint ‘43 kr. volt és a 

dohány árudához anyag beszerzés végett ÍMJ dohánykisárus van utalva, továbbá az áruda 
kez.eh .'óéi t a bélyeg « - váltó) űrlapok eladásának kötelezedtsége I 1 ü/0 elállási jutalék 
midiéit, valamint a vnléati havaim szivarok eladásának jogosultsága is egybe van kötve, 
mely utóbbi eladásra 1 Va°/0 lözsdij igénybe vétele mellett adatik meg az engedély.

A dohány nagyáruda készletét az újvidéki m. kir. dohányáruda raktárából sze
rezendő l)e.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek és azzal egybekötött kóitelezettségek 
a pénzügyigazgatciságnál és az uj vidéki pénzügyőri biztosságnál betekinlhelők.

Xombor. IS'.);'), évi deczember hó> 17-én.
M. kir. pénziigyigazgatóság.

? ! '  I  cl’sodifj

IIOIOJFM'I M H S jí .

A legjobb

szivarkapapír és hüvely 
„LA COCARDE”

kapható minden dohányttízsdében és papir- 
kereskedésben.
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