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- f * -------------------van:'fészkelve egye-Syndicatus a jogvédelemre.
Az augusztus hóban megtartandó 

értekezlet egyik legfontosabb pontja azon 
egyesület megalakítása, mely hivatva 
lenne úgy az egyesek, mint az összeség 
nevében a jogi kérdésekben felügyelni, 
s azoknak kellő elintézést biztosítani. 
Úgy, a mint ma állnak az ügyek, min
denki elintézheti pörös dolgát ügyvédje 
által, ha azonban tekintetbe veszszük, 
hogy az ügyved igen gyakran az illető 
rendeleteket, szabályzatokat, szokásokat 
nem igen ismeri, akkor be fogjuk látni, 
hogy a dohányárusok jogvédelmükre az 
ügyvedet csak akkor vehetik igénybe, ha 
az kizárólag ennek szenteli idejét, mint 
az több szakmánál megvan. A mi pedig 
az összeseget illeti, nincs jelenleg egy 
faktor sem, mely hivatva lenne azt kép
viselni, talán lapunkat kivéve, mely azon
ban csakis buzdíthat, de nem rendel
kezhet.

Ily körülmények között fontos, hogy 
egy oly testületet alakítsunk, mely úgy 
az egyest, mint az összeséget jogilag is 
képviselje, a mint az minden ipari es 
kereskedelmi szövetkezetne! létezik. Is
mételjük. hogy ha valamely szakmánál 
égetőn szükséges az egyesület megala
kítása, úgy első sorban a dohányárusok-
n.d, már csak azon viszony miatt is, 
melyben az árusok az államkincstárral 
állnak.

A fölösebb termeszetiieknek kijelent
hetjük, hogy ez egyesület alakítását a 
kincstár igen jó szemmel nézi. Igen sok 
haszontalan beadványtól, ha azokat előbb 
valami hozzáértő faktor átvizsgálnál, meg 
lennének mentve a hivatalok. Kgy csomó 
hasznos es czclszcrü intézkedés lépne 
életbe, ha azokat a szak férfiak előbb 
megbeszélvén, kérésükkel az illető fórum 
elé járulnának. S vegre is nem szándéka 
a pénzügyminisztériumnak úgy az egyes
nek mint az összeségnek ügyet megne
hezíteni valamely haszontalan, vagy epen 
sérelmes rendelettel.

Ellenkezőleg, tudjuk, hogy minden 
félig-meddig jogos kerelem tárt karokra 
talál s az áriufbk nagy részének azon 
nezete, hogy a kincstár csak a maga 
hasznát tekinti, tévés. Sajnos, hogy eme

nézet annyira be van:'fészkelve egye 
sekbej hogy az állapotok'javulásán meg 
mindig kétkednek. Az események be 
fogjáljj bizonyítani, hogy a mi nézetünk 
helyes, mely szerint az egyesület meg
alakulásával a körülmények is változni 
fognak még pedig annyira, hogy azt az 
árusok legmerészebb állmaikban sem gon
dolták volna.

Az egyesület alakulásával egyidejű
leg egy jogi syndikatus is kezdődnék. 
Minden efajta egyesület bir ilyen jogi 
bizottsággal, mely vagy permanensen, 
vagy pedig esetről-esetre foglalkoznék 
az egyesület jogi ügyeivel.

A jogi syndikatusnak kell a/ egye
sület lelkenek lenni, mivel ez minden 
kérdésben a kiviteli faktor. Hz okból már 
jó eleve azon leszünk, hogy egy kiváló 
tagja az ügyvédi karnak elvállalja a jo g -  
védelmet. a ki majdan egesz erejével és 
tehetségével szolgálja ügyünket.

Alárendelt természetű kérdések a/ok. 
hogy mily ügyek tartoznak vájjon egy 
jogi syndicatus kompetenciájába. Termé
szetesen csakis oly ügyek jönnek itt te
kintetbe. melyek tisztáin a dohányeláru- 
sitásra vonatkoznak, s melyeket a fenn
áll Ii> rendeletek, szabályok figyelembe 
vételével érvényre lehet juttatni. Ezért 
tehát a syndicatus nem is foglalkozik 
majd az egyesek ügyeivel, pl. egy el- 
árusitási engedély megszerzésével, hanem 
csakis azon árusok érdekeit fogja kép
viselni, a kik ez egyesület tagjai. Külön
ben pedig legközelebb már azon hely
zetben leszünk, hogy egy alapszabály
tervezetet is bemutathatunk olvasóinknak, 
melyet az értekezlet elé is fogunk ter
jeszteni. Ezen tervezet az egyesület egesz 
ügykörét meg fogja határozni es termé
szetesen a jogi syndicatuset is.

Ezek után még egyszer felszólítjuk 
az ország nagyárusait, hogy nálunk mi
előbb a kongresszuson való részvétéire 
jelentkezzenek, miután az összes felvetett 
kérdések alapos megbeszélése szükséges 
es ménnél többen jelentkeznek a kon
gresszusra, a vita annál érdekesebb s 
annál hasznosabb eredtnényii lesz.

Mindezen eszmék keresztülvitelére 
szükséges, hogy a kongresszuson minél

számosabban jelenjenek meg, mert csak 
igy alkothatunk nagyot és marandót.

Gyártás és elárusitás.
Az idei kiállítás bebizonyította, hogy 

mily csodálatra méltó szorgalommal és 
kitartással űzik hazánkban a dohány- 
gyártás nagy munkáját. A dohány jövedék 
kiállítása, a mily szerénynek is láttuk 
első pillanatra; mégis nagyszerű képet 
nyújt a laikusnak, de még inkább a szak
embernek. hogy mily coloszális ered
ményeket értünk el e téren. A ki már 
most e kiállítást megtekinti és, «a dohány 
es dohányjövedék Magyarországon* álta
lunk megbeszélt munkát átolvasta az 
tudja csak igazán megbecsülni, hogy 
mily nagy es kiterjedt a magyar dohány- 
monopolium. Azon országokban, a hol 
egyedáruság régen létezik, ott a közönség 
hamar hozzá is szokik, hogy állami 
intézménynek tartsa, melynél a vezetes 
mellékes. A fogyasztó néhány fillérjét 
köteles adónak tekinteni s tudja a nyert 
dohány productumot, akár jó az. akár 
pedig rósz. A fogyasztó maga magát 
mindig a dohányjövedék áldozatának 
tekinti, bármilyen jó árut kapjon is. Ezen 
körülménynyel számolnak mindenütt, a 
hol a dohánymonopolium be van vezetve. 
Ki is fog jó árut szállítani, a mikor azt 
senki sem ismeri el. Miért is gondoljanak 
ezzel oly sokat, ha a fogyasztót, kielégí
teni nem lehet? Az egyedáruság vezetői
nek dicséretére mondjuk, hogy ez nálunk 
nem áll. Nálunk, úgy vezetik ez üzlet
ágat. mintha privát emberek volnának a 
vezetők es nem állami hivatalnokok, 
kiknek fő ambitiojuk nem az üzleti siker. 
Ez pedig nálunk tényleg úgy van, mert 
minden gyárnak meg a legkisebb hivatal
noknak is. büszke az »ő gyárának * 
productumaira. Es ez igen szépen van 
igy. A gyártás ügye naprol-napra előbbre 
halad, az darusításé azonban meg nagyon 
is reformokra szorul. Meg mindig latjuk 
ama nehézkes, meg az »czopfos« időkre 
emlékezteti» eljárást ep úgy mint valamikor, 
hajdanában. Szívesen elismerjük azonban 
mindazon intézkedést, a mi azóta, főleg 
a fővárosban tért hódított. A vidékén 
azonban meg mindig olyanok a viszonyok,
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hogy nem egyeztethetők a modern el- 
árusitás követelményeivel.

Nem ismerjük felre a jelenlegi kö
rülményeket. melyek igen sokat meg is 
magyaráznak. Sok dolognak nem kellene 
olyannak lenni, a milyen ma, ha a pénz
ügyminisztérium egy csekély összeget ál
dozná a monopólium jövedelméből. A 
vidéki nagyárusok helyzete anyagilag és 
erkölcsileg nem a legjobb. A vidéki el- 
árusitás ügyet reorganizálni kellene, hogy 
lépést tartson a gyártással, vagy legalább 
is lassankint elérje.

Mit használnak a hatalmas gyárak, 
a nagyszerű gyártmányok, a mikor a vi
déki elárusitás oly alacsony niveaun áll, 
hogy primitívebben már képzelni sem 
lehet. A nagyárust keresetképessé kell 
tenni s nemcsak annyira, hogy örömnek 
tartsa az államnak szolgálni, de fizessék 
is meg érte, s akkor eleri az elárusitás 
is azon magaslatot, melyet az a modern 
kor s a dohányjövedék fénye megkövetel.

Vegyesek.
Fővárosi pénzügyigazgatóvá, min! 

mull hónapban jelentettük Gassner kir. 
tanácsosi, nevezlek ki, aki eddig Miskolczon 
volt ugyané minőségben. Az újonnan ki
nevezel I pénzügyigazgalól, ki hivatalát 
június 28-ikán foglalta el. igen jó hir 
előzte meg s a pénzügy minden szakában 
kiváló tehetségnek ismerik, l ’clvüzöljük 
ime az uj igazgatói 'uj állásában, a hol 
majd alkalma lesz elismert tehetségét ér
vényesíteni. Elismert dolog, miszerint a 
pénzügyi igazgatói állás sok nehézséggel 
jár, de ilt a fővárosban még sokkal ne
hezei)!). mivel itt nemcsak körültekintőnek, 
kiválóan szorgalmasnak kell lenni, de oly 
ismeretekkel is kell bírnia, melyeket a 
sokféle újításnál érvényesíthet. Ezen szem
pontból is ítélve az uj igazgató kinevezé
sét szerencsésnek mondhatjuk, miután an
nak előkelő és kiváló tehetségeiről szak
körökben igen elismerőleg nyilatkoztak. 
Kiválókig a dől lány elárusitás ügyében, 
mindamellett, hogy az utóbbi években igen 
sok reform jötl létre, még igen sokat kell 
reformálni, mire csakis egy energikus kéz 
képes. Mi a magunk részéről a fővárosi 
pénzügyigazgatói állást olyannak tartjuk, 
aki illetékes helyen a reformokai szóba 
hozza s azokal ki is vigye, s ezérl tartjuk 
ez állást annyira fontosnak. Az újonnan 
kinevezett pénzügyigazgatónak immáron 
megkezdeti működéséhez sok. sok sze
rencsét kívánunk.

Zobel Béla kir. tanácsos, mint Székes- 
fehérvárról írják lapunknak, junius hó 
végén elhagyja állomását s átveszi a szol
noki pénzügyigazgatást. Mint levelezőnktől 
értesülünk a távozó pénzügyigazgató műkö
dési tartama alatt kiválókig megnyerte 
az ottani közönség rokonszenvét és szere- 
tetét, úgy, hogy távozását igen fájlalják. 
Igen jó jelenségnek tartjuk, a mikor a

közönség olyan hivatalnokokkal szimpa
tizál, kikkel mindennemű adó s bérösszeg 
lefizetési viszonyban áll. Ha meggondol
juk, hogy milyen más idők voltak regente 
s mennyire gyűlölte a publikum a pénz
ügyi hivatalnokot, akkor az olyannak, 
mint a szóban forgó Zobel Béla kir. ta
nácsos, szívből gratulálhatunk, hogy tá
vozása oly nehezen betölthető űrt hagy 
maga után s azt annyira fájlalják, mint 
azt levelezőnk Írja. A székesfehérvári 
pénzügyigazgatást az eddigi szolnoki 
penziigyigazgató veszi át.

Drágább szivarok. Mint biztos for
rásból értesülünk, ez év végén a Rega- 
litas és Britannica szivarok drágábbak 
lesznek. A Regalitas, mely most 9 krba 
kerül, akkor 10 krba fog kerülni, a Bri- 
tannica pedig 7 kr helyett 8 krba. A 7 
kros Britannica helyett egy uj fajta szi
vart hoznak majd forgalomba ugyanily 
árban. A Trabucco ára megmarad a ré
giben.

A választók névjegyzéke. A válasz
tási törvény, mint ismeretes úgy intéz
kedik, hogy a választók névjegyzékét 
minden esztendőben julius 5-étöl 25-éig 
a kerületi elöljáróságoknál (vidékén a 
községházánál) közszemlére teszik, hogy 
esetleges reklamálásokra módot adjanak. 
A budapesti elöljáróságoknál a jövő bet 
végén már kifüggesztik a névjegyzékét. 
Minden polgár érdeke, hogy ennek ;l 
lajstromnak a teljességéről, a hitelessé
géről meggyőződést szerezzen, nehogy a 
lajstrom fogyatékossága bárkire nézve 
akadálya legyen a legszebb alkotmányos 
jognak, a választás, a szavazás jogának 
gyakorlásában.

A Magyar Államvasutak igazgatóságától 
kapott értesülés szerint a Szegedről éjjel 2 óra 
40 perczkor induló és Budapest nyugati pálya
udvarra reggel 8 óra 40 perczkor érkező személy
vonatnál Alberti-Irsa állomáson e hónap 20-ika 
óta az utasoknak nemcsak a leszállás, hanem 
a lelszállás is meg van engedve.

A villamos vasút terjeszkedése. A Buda- 
pest-vidéki Közúti Vasút Részvénytársaság 
úgynevezett megyeri lófogatu vonalát villamos 
erőre kívánja átalakítani s ennek a vonalának, 
valamint a villamoserőre már átalakított rákos- 
palota-ujpesti vonalának az Arany-, Toldy- és 
Nagy Deák-utczákon át leendő összeköttetése 
czéljából uj villamos közúti vasútvonal kiépíté
sét tervezi. A/, említett vasútvonalaknak köz- 
igazgatási bejárasa Papp Árpád miniszteri tit
kár vezetése alatt e hónap 90-án lesz.

A magyar folyam- és tengerhajózási rész
vénytársaság 47 ,% -o s elsőbbségi kötvényeinek 
II. kisorsolása 1896. julius 11-én, d. e. 10 óra
kor lesz az igazgatóság hivatalos helyiségeiben. 
A társaság elsőbbségi kötvényeinek 1896. jul. 
1-én esedékes szelvényét a társaság pénztára, 
valamint a Magyar Általános 1 litelbank fogja 
beváltani.

A biczikli-adó. A biczikli-sport hovatovább 
megmentöjévé fejlődik ki a katonai terhek 
alatt roskadozó állami kincstáraknak. Franczia- 
országban legalább hihetetlen intenzitással ter
jed ez a sport, szaporodik a biczikli és gyara
podik a biczikli-adó. A fiskust, mint Párisból 
írják, az állam múlt évi biczikli-adó bevétele, 
amely 2.400.000 frankot tett ki, arra buzdí

totta. hogy az idénre 2.800,000 frankban irá
nyozza elő ezt a bevételt s az adóhivatalok 
jelentései mar most konstatálják, hogy a tény
leges bevétel az előirányzatot majdnem félmil
lióval fogja meghaladni. Egy-egy kétkerekűnek 
az adója 10 frank, s minthogy az idén 
320.000-ro rúgott, maris az tizemben levő bi- 
cziklik száma, előrelátható, hogy a biczikli- 
adómérleg kitűnő lesz.

A pínezórek mozgalma. Említettük, hogy 
a budapesti vendéglői és kávéházi pinezérek 
ma népes gyűlést tartottak, amelyen helyzetük 
javítása fölött tanácskoztak. Dicsérettel kell 
megemlékeznünk ez alkalomból a gyűlés veze
tőjéről Krausz Dezső elnökről, aki már meg
nyitó beszédében tapintatos formában tiltako
zott az ellen, mintha a nemzetközi szocziáliz- 
musnak bármi része volna is a gyűlés összehi- 
hivásában. A szónokok is clismerésreméltó tai - 
gyilagossággal vitatták a napirend kérdéseit. 
Két szoczialista érzelmű pinezér megpróbálta 
ugyan, hogy hangulatot csináljon a sztrájk mel
lett. ezeket azonban a józanabb elemek mind
járt lehurrogták. Egyes szónoKok a pinezér- 
ügynökök és a pinezérnők ellen léptek sorom
póba, mint a kik csak kompromittálják a 
pinezér-testületet, mások ismét a nyugdíjintézet 
megalapítását és a pinezérkedésnek képesítés
hez való kötését sürgetik. A gyiilés ebben az 
értelemben kérvényt is nyújt be a kormányhoz.

Egy kis vasúti statisztika. A föld vasútja 
összegezve 1895-ik év elején 087,550 kilomé
ter hosszúságot tettek ki és 179 milliárd ko
rona befektetést képviseltek; egy-egy kilomé
terre tehát 252,000 korona esik. A teljes hossz
nak nagyobbik fele, 964,970 kilométer, Ameri
káé, inig Európában 245,1)00, Ázsiában 41.870. 
Ausztráliában 22.202 és Afrikában 19,109 kilo
méter hosszú pálya feküdt. 1890-töl 1895-ig 
71.629 kilométernyivel növekedett az össz- 
hosszaság, vagyis 11.6 százalékkal, mig az 
előző 5 évben csaknem kétannyi 22*9 százalék 
volt a növekedés. E körülményből azonban 
koránt sem következtethetjük, hogy a vasút
építések terén csökkenés állott volna be, mert 
igen sok országban az építkezések nem a palya 
mehosszabbitásából állottak, hanem egy-egy 
második vágány fektetésében, a pályaudvarok 
kibővítésében, valamint a forgalom biztos 1c- 
bonyolithatására irányuló berendezések létesí
tésében nyilvánultak. Az utóbbi 5 évben a 
növekvés legnagyobb arányát Oroszország vas
úthálózata mutatja föl, .amennyiben 4609 kiló- 
méterje 14*9 százalékot tesz ki l tana követ
keznek Francziaország 9907 km. (9*7 sz.).
Ausztria-Magyarország 9029 km. (11*2 sz.) 
Németország 2599 km. fii sz.), Spanyolhon 
2276 km.-rel. Olaszország 1771 km.-rel és 
Svédország 1216 kilométerrel.

A gazdasági kiegyezés. A magyar cs 
osztrák miniszterek julius 10. és 12-ike közt 
kezdik meg újból a kiegyezés megújítása ügyé
ben a tárgyalásokat. Első sorban is a pénz
ügyi javaslatokat fogják behatóbban megvitatni. 
A két kormány az osztrák-magyar bank ujabbi 
javaslatai tárgyában végleges határozatot fog 
hozni és ezt csakhamar a jegybank megbizot- 
taival folytatandó szóbeli tárgyalások fogják 
követni. Az államjegyek beváltásának befeje
zésére vonatkozó törvény a két kormány tár
gyalásainak szintén tárgyát rogja képezni. — 
Végül több kereskedelmi kérdés, különösen 
pedig az őrlési forgalom elintézéséről is van 
még s..ó.

Magyarorszag szesztermeléséről és szesz- 
adó-bovótoleiröl 1896 évi április havában, 
valamint az 1895. évi szeptember 1-től április 
végéig terjedő időszakban a következőkben 
közölhetjük a végleges leszámolás eredményét: 
1. A fogyasztási adó alá eső szeszfőzőkben hi-



vatalos megállapítás szerint termeltetett 1850. 
április hóban 8,812.030 hetorliterfok tiszta al
kohol. az egész fenti időszakban 68,308.092 
hektoliter; II. a termelési adó alá eső szesz
főzőkben a termelési adó lefizetése mellett 
termeltetett április hóban 117.238 hektoliter; 
a fenti időszakban 3,596.2.04 hektoliter; III. a 
birodalmi tanácsban képviselt királyságoKból 
és országokból, valamint Bosznia és I lerczegovina 
területéről szeszfinomitókba és szabadraktárakba 
fogyasztási adóval terhelten behozatott április 
hóban 563.262 hektoliter; a fenti időszakban 
3.656,410 hektoliter: IV. a fogyasztási adó le
fizetése mellett szeszfőzőkből, szeszfinomitokból 
és szabadraktárakból elszállitatott április hóban 
6.568,391 hektoliter; a fenti időszakban34,148,005 
hektoliter; V. fogyasztási adóval terhelten el- 
clszállitaíott és pedig a) a birodalmi tanácsban 
képviselt királyságok és országok, valamint 
Bosznia és I Ierczegovina területén fekvő vállala
tok részére április hóban 90.930 hektoliter; a 
fenti időszakban 293,629 hektoliter; b) a vám
vonalon át való kivitelre április hóban 182.162 
hektoliter a fenti időszakban 2,454.175 hekto
liter ; c) másnemű adómentes czélokra április 
hóban 439.835 hektoliter, a fenti időszakban 
4.436,514 hektoliter; VI. a) az adó lefizetése 
mellett elszállított szeszmenyiségnek (4. pont) 
megfelelő fogyasztási adó összege április hóban 
2.298,936 fit 85 krajezár, a fenti időszakban 
18.956,144 forint 55 krajezár; b) a termelési 
adó összege (2. pont) április hóban 41.040 frt 
30 krajezár, a fenti időszakban 1.258,678 frt 
90 krajezár; összes szeszadó .április hóban 
3.339,977 frt 15 krajezár, a fenti időszakban 
20.214,833 forint 45 krajezár.
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Seg<5d*zerkes/.tő. Holtai Nándor.

46974. sz. 
VI. 1896.

y zombori m. kir-^ énzügyigazgatóságtól.

Árlejtési hirdetmény.
A zombori m. kir. pénzügyigazgatóság részéről ezennel közhírré tetetik, hogy 

Titelen felmondás folytán üresedésbe jött dohánynagyáruda betöltése végett f. évi julius 
hó 20-án d. e. 10 órakor a pénzügy igazgatóság hivatalos helyiségében a beérkezendő 
Írásbeli ajánlatok alapján versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők által az eladás után igénybe vehető) 
ellátási jutalék fogja képezni és pedig a kérdéses dohánynagyáruda annak fog átadatni* 
ki azt lehetőleg minden más üzlettől elkülönítve a legcsekélyebb eladási díjért fogja 
elvállalni.

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

Az eddigi dohánynagyáruda kezeléséért 11 a°/0 tözsdij fizettetett.
A dohánynagyárudának 1895. évi nyers forgalma 12184 forint 10 kr. volt és a 

dohányárudához anyagbeszerzés végett 174 dohánykisárus van utalva, továbbá az áruda 
kezeléséért a bélyeg és váltó-űrlapok eladásának kötelezettsége 11 2%  eladási jutalék 
mellett, valamint a valódi havanna-szivarok eladásának jogosultsága is egybe van kötve, 
mely utóbbi eladásra 11 a°/o tözsdij igénybevétele mellett adatik meg az engedély.

A dohánynagyáruda készletét az újvidéki m. kir. dohányárudaraktárból szer- 
zendi be.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai el nem fogadtatnak, a tárgyalás 
befejezése után vissza fognak adatni, mig az elfogadott ajánlattevő bánatpénze az érin
tetlen tartalékkészlet beszerzése után fog csak visszaadatni.

Ha a vállalkozó a dohánynagyárudat az átvételre kitűzött határnapon át nem 
veszi, vagy később ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét elveszti és az áruda keze
lésének betöltése végett újabb pályázat fog nyittatni.

Az ezen vállalatnál mérvadó . észletes feltételek és azzal egybekötött kötelezett
ségek a pénzügyigazgatóságnál és az újvidéki pénzügyőri biztosságnál betekinthetök.

Xombor, 1896. évi június hó 22-é
M kir. penzügyigazgatóság.

VI *<)(’ ^  zombori m. kir. pénzügyigazgatóságtól.

Árlejtési hirdetmény.
A zombori m. kir. pénzügyigazgatóság részéről ezennel közhírré 

tétetik, hogy Baján* felmondás folytán üresedésbe jö tt dohánynagyáruda 
betöltése végett f. évi julius hó 20-án d. e. 9 órakor a pénzügyigaz- 
gatóság hivatalos helyiségében a beérkezendő Írásbeli ajánlatok alapján 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyat ugyancsak a versenyzők által az eladás után 
igénybevehető ellátási jutalék fogja képezni és pedig a kérdéses 
dohánynagyáruda annak fog átadatni, ki a/.t minden más üzlettől elkü
lönítve, a legcsekélyebb eladási díjért fogja elvállalni és kizárólag csak 
ezze I foglalkozik. Mindazor.altal a kincstár fentartja magának azon jogot, 
hogy a versenyezök között szabadon választhasson, mi okból az ajánlat
tevő semmi esetben sem támaszthat igényt azért, mivel ajánlata el nem 
fogadtatott. Az eddigi dohánynagyáruda kezeléséért tözsdij nem fizet
tetett.

A dohánynagyárudának 1895. évi nyersforgalma 207196 frt 29 
kr. volt és a dohányárudához anyagbeszerzés végett 872 dohánykisárus 
van utalva, továbbá az áruda kezeléséért a bélyeg- és váltóürlapok 
c'adásának kötelezettsége 1 ‘V/o eladási jutalék mellett, valamint a 
valódi havanna szivarok eladásúnak jogosultsága is egybe van kötve, 
mely utóbbi eladásra 11 aw/o tözsdij igénybevétele mellett adatik meg 
az engedély.

A dohánynagyáruda készletét a nyári hónapokban Budapest, téli 
hónapokban Szegedről a m. kir. dohányáruda-raktarból szerzendi be.

Az ajánlatban az igényelt kezelési dij százalékban számmal és 
betűkkel is tisztán kiírandó és az ajánl áthoz egyúttal a magyar honos
ságot. polgári állást és erkölcsi kifogástalanságot úgy a vagyoni álla
potot igazolt) hatósági bizonylatok is csatolandók.

Olyan ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve nincsenek, vagy 
más pályázatok ajánlatára hivatkoznak, valamint azok is, melyek hatá
rozatlanul szerkesztvék, úgyszintén elkésve benyújtott, vagy utóajanlatok 
i-; ligy elembe nem vétetnek

Ha a vállalkozó dohánynagyarudát az átvételre kitűzött határ
napon át nem veszi, vagy később ajánlatától önként visszalép, bánat
pénzét elveszti és az árudakezelésének betöltése végett újabb pályázat 
fog nyittatni.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek és azzal egybe
kötött kötelezettségek a pénzügy igazgatóságnál és bajai pénzügyőri 
biztosságnál betekinthetök.

Sombor. 1896. évi június 22-én.

15042. sz.
1896.

Ajánlat.
A lőcsei m. kir. pénzügyigazgatóság részéről közhírré tetetik, 

hogy Szepes-Oíalván a magas kincstár részéről történt felmondás 
folytán f. évi julius hó végével üresedésbe jövő dohánynagyáruda 
betöltése czéljából ii nevezett királyi pénzügyigazgatóságnál 1896. 
évi julius hó 7-én délelőtti 9 órakor zárt ajánlat utján verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés t argyát a versenyzők áltál a dohány eladás után 
igénybeveendő ellátási jutalék fogja képezni s a nagyáruda annak 
fog adatni, ki legcsekélyebb eladási dijat fog követelni, mindaz- 
altal a kincstár fentartja magának azon jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, miért is az ajánlatottevő semmi 
esetben sem támaszthat igényt azért, mert ajánlata nem lett 
elfogadva.

Az eddigi dohánynagyárus az áruda kezeléséért ',0/üoo°/o tözs- 
dijat élvezett.

A dohánynagyáruda 1895. évi összes forgalma (16375 frt 68 
kr.) azaz tizenhatezerháromszázhetvenöt frt 68 kit tett. melyből a 
fogyasztóknak való saját darusítása 774 frt 66 kr. a limito mér
sékelt áru dohányra 45 frt 92 kr. és a hozzáutalt kis árusokra 
13.335 Irt 10 kr. esik; a dohánykisárusok száma 59. megjegyez
tetik, hogy a dohány nagy árudával a bélyeg- és váltóürlapok 
eladásának kötelezettsege és 1‘ ^%,-nyi ellátási jutalék mellett 
egybe van kötve, melyeknek 1895-ik évi forgalma 3090 forintot 
lett ki.

A dohanyanyag a kassai dohányáru-raktárból, a bélyegje- 
gyek és váltóürlapok pedig a késmarki kir. sóhivataltól szerzen- 
dÖk be. A kincstár az árudának bizonyos meghatározott jövedel
met nem biztosit.

Ha a vállalkozó a nagyárudát a kitűzött idő alatt át nem 
veszi, vagy ajánlatától később visszalépne, bánatpénzét elveszti, s 
uj pályázat fog nyittatni. A mérvadó részletes feltételek a pénz
ügy igaz gat óságnál megtekinthetők.

Lőcse, 1896. junius hó 16-an.M kir. penzügyigazgatóság. M. kir. penzügyigazgatóság
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