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A fővárosi dohányraktár.
Elmelet es gyakorlat két dolog s 

ennélfogva egymástól szigorúan elkülö- 
nitendók. A legszebb szabályzat is, ha 
azt életbeléptetjük, gyakran oly állapo
tokat teremt, mely már a nevetséges 
határán áll. A zon állapotok fölött azon
ban, melyeket mi leírni akarunk, nem igen 
lehet nevetni, sőt ellenkezőleg. Ha vala
kinek pénzével es javaival barbár mó
don bánnak, az inkább szomorú, nagyon 
szomorú.

Már múlt évben rámutattunk arra a 
calamitásra, amely azon lokális viszo
nyok következménye, melyek között a 
dohányraktár van. Sót, nem hagytuk a 
dolgot annyiban, hanem illetékes helyen 
szóbelileg is kifejeztük aggodalmunkat 
a fölött, hogy a fővárosban, hol colos- 
salis nagy a forgalom, a dohányraktárt 
egy olyan épületben hagyjuk, melynek 
sem a külső, sem a belső térfogat nem 
elegendő. Azzal oszlatták el aggodal
mainkat. hogy erre a bajra már régen 
gondoltak s hogy legrövidebb idő alatt 
megfelelő épület fog felállittatni. Azóta 
semmi se történt e dologban s nekünk 
most is csak azt kell ismetelnünk, hogy 
ezt az állapotot nagyon sajnáljuk.

Amit czikkünk elején az elméletről 
es a gyakorlatról szólottunk az jelen 
esetben nagyon is alkalmazható. Azon 
szabályzat, mely szerint a dohányraktár 
igazgatójának az árukat ki kell szolgál
tatni, szigorúan megtartatik. De ho
gyan állunk a valóságban?

A dohányraktár hivatalnoka köteles 
a saldirozott megrendelés elleneben a 
nagydohányárusnak az árut kiadni. A 
raktár azonban sokkal kisebb, hogysem 
abban kicsit lehetne bevinni, hogy arra 
az átveendő áru rakható legyen. Mi 
történik tehát? Az árut egyszerűen ki
dobják az ajtó ele, ahol vagy egy sár
tócsában fekszik órákon ár, vagy pedig 
esőtől úgy átnedvesedik, hogy az áru 
teljesen használhatatlanná válik. Ekkor 
jön a nagytözsdés átvétel végett és 
hosszas czivódás után elhatározván ma
gát az átvételre es hazavivén az átned
vesedett árut, ugyancsak czivódás és 
veszekedés közben képes azt a kisdo- 
hányárusnak átadni.

Nemde, igen szép állapotok! Utó
végre is nem esik és havazik mindennap 
es mit bánja azt a hivatalnok, ki köte
lességet becsületesen es lelkiismeretesen 
teljesítette. Az őt kötelező szabályzatot 
szigorúan megtarja es —  punktum. Ha 
a nagytözsdés nedves dohányt kap, be
adhatja Írásban panaszát, es még azt 
elintézik, az áru megszárad.

Ezt szívesen el is hisszük.
A n igytözsdés tulajdonképen hely

telenül cselekszik, midőn használhatatlan 
árut egyáltalán átvesz. Azon kérdésre, 
hogy lehe-e őt ily körülmények között 
arra kényszeríteni, hogy átnedvesedett 
árut átvegyen, határozottan „nemu-mel 
felelünk. Sőt tovább megyünk és azt 
mondjuk, hogy nem szabad neki ily 
használhatatlan dohányt átvennie. Mert a 
nagytözsdés attól a pillanattól kezdve, 
hogy az árukat átveszi, azok állapotáért 
felelős. A kistözsdesnek nem kell azzal 
törődni, hogy a nagytözsdés tisztán bé- 
keszeretetböl használhatlan árukat vesz 
át, mert a legtöbb esetben csak erről 
van szó. Kényszerítésről az átvételre, 
mint azt már kijelentettük, nem lehet 
szó! Látni való tehat, hogy e dologban 
minden résztvevő kötelességeinek mér
teken túlmegy es hogy egész csoport 
káros van. S ezeket a calamitásokat és 
károkat, ezeket a naponként megújuló 
czivódásokat hivatalnokok kis- és nagy- 
tőzsdések között, tisztán nehány ezer 
forintnyi évi megtakarításért, megtörjük? 
Nem hihetjük, hogy ez megtörténhessek. 
A napi munka terhe alatt azonban 
gyakran elfeledjük a legfontosabbat. A 
szóban levő kérdést pedig nagyon is 
fontosnak kell tartanunk, főleg miután 
ilyetén módon való tovább vegetálás
ról szó se lehet.

I)e a vagyonbiztonsága is — es 
első sorban erről kell gondoskodni 
veszélyeztetve van ezáltal, hogy nagy
mennyiségű, részint már kiszolgáltatott, 
részint pedig éppen megérkezett áru 
szabad ég alatt van. Tényleg nem oly 
ritka az eset, hogy zsák-dohány vagy 
láda-szivar megmagyarázhatatlan módon 
eltűnik. Az államkincstár természetesen 
nem károsul meg az ilyen esetben, ha
nem igenis az áru átvevője, aki ily

esetben mindig egy könnyen megoldható 
talány előtt áll. S még igen sok többé, 
vagy kevésbé jóvátehetö tevedes, üsz- 
szecseréles es időtrabló kellemetlenség 
keletkezik abból, hogy a dohányraktár 
absolute képtelen ezen helyiségekben 
működni.

Mindezek tetejébe pedig, még 
szabályszerű kereskedést is űznek a do
hányraktárban, amennyiben idegen felew- 
nek készpénz fizetés ellenében dohányt 
és szivarokat árulnak, ami a rendbe is 
ütközik, mert az árukat kezelő hivatal
noknak nem volna szabad pénztárosi 
teendőkéi végezni.

Az ebből keletkező hátrányok szin
tén csak a nagytözsdések rovására jut
nak. miután az elárusitás a hivatalnok
nak sok idejét rabolja el es azonkívül 
is. világos dolog, hogy ily hivatalban 
magánfeleknek nem volna szabad ineg- 
fordulniok. Csak akkor lehetne a fel
ügyelet az áruk. * az elcsonjagolás, az 
üres zsákok stb. fölött tökéletesen kifo
gástalan. ha minden szak számára köny- 
nyen áttekinthető helyiségek állanának 
rendelkezésre. Azon dohányraktárban, 
mely 25 evvel ezelőtt épült, midőn a 
mai forgalmak alig fele volt meg, nem 
lehet mindezen felsorolt bajokon segí
teni és ezért hamarosan kell hozzálátni 
egy uj raktár építéséhez. Amíg azonban 
ez megtörténnék, arra kérjük a fővárosi 
pénzügyigazgatóságot, hogy fiiggeszsze 
fel egy ideig azon rendeletet, mely úgy 
szól, hogy az áruk szabad eg alatt vi
tetnek ki az utczára. hol az időjárás 
kellemetlenségeinek kiteve. könnyen el
romolhatnak.

Lehetne tán egyelőre a dohányrak
tál* előtti üres térnek födéllel való ellá
tása által a bajon segíteni. Tekintettel 
arra. hogy a nagytözsdések nem keny- 
szerithetök a nedvesse hitt dohány átvé
telére, továbbá, tekintettel arra. hogy a 
dohányigazgatóság ilyen áruk átdolgo
zása által jelentékeny kárt szenvedne, 
ajánlanék ezt a segédeszközt, amely 
azonban természetesen csak rövid időre 
szánva és primitív módon volna alkal
mazható.
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A láda kérdéshez.
I logy mi áll útjában e kérdés megoldásá

nak, s hogy ki teendő felelőssé ennek elmu
lasztásaiért ezek oly kérdések, melyeket nem 
szívesen tárgyalunk. Mert első sorban a 
nagytőzsdéket kellene vádolnunk, hogy 
megtörtek egy olyan állapotot, mint a 
minő éppen a ládakereskedés által ke
letkezett. S ha százszor is állítják nekünk 
hogy e kérdésben a tőzsdések kényszer- 
helyzetben voltak, úgy erre csak azt fe
lelhetjük, hogy ily helyzet már csak 
azért se létezett, mert a pénzügyminisz
tériumban is folyton arra törekedtek, 
hogy e kérdésben előzékenyek legyenek.

Természetesen, ott se történt eddig 
még semmi. 1 fel év előtt szó volt arról 
hogy az iratok az e kérdésben eszköz- 
lendö javítások czeljából a minisztérium
ban varnak. Lehetséges, hogy ez nem 
felelt meg a tényeknek, lehetséges az is 
hogy az iratok még mindig ott fekiisz- 
nek. Mi ezt nem tudjuk, mert e kérdés- 
bén a mai napig éppen semmi se történt 
s senki se törődik az ügygyei. Aki eb
ből az indolentiából akar következtetni, 
annak azt kellene hinnie, hogy a nagy- 
tőzsdések a szóban forgó ügyet teljesen 
elfeledték, és most már belenyugosznak 
a sors rendelkezésébe. A dolog azonban 
egészen másképén áll. Nem múlik el nap 
hogy panaszok és keresek ne érkezné
nek hozzánk, hogy a ládakerdésben te
gyünk lépeseket, es bármily szívesen 
tennők is ezt meg, még kell előbb vár
nunk a nagy tőzsdések megbízását. Mert 
bár nem kételkedünk abban, hogy a 
nagytőzsdéseket képviseljük, abban a 
lárd meggyőződésben vagyunk, hogy va
lamely hatóság részéről határozott fele
let csak határozott kérdésre adható. 
S tulajdonképpen csakis erről van szó.

Mit is érhetnének el a nagytőzsdések ?
Azt, hogy a ládák visszavétessenek, 

azaz a tözsdeseknek a dohány igazgató
ság részéről kölcsönözhessenek, amint ez 
régebben volt. nem talál helyeslésre a 
pénzügyminisztériumban es annyiban iga
zoltnak látszik, a mennyiben a tűzveszély 
szempontjából teljesen méltánylandó. 1 )e 
mi gondja a nagytőzsdésnek erre a tűz
veszélyre ? Azért kellene kart szenved
nie, mert más valaki fel a tűztől ? S 
végre is ha a jog kérdéséről van szó, 
kell-e a nagytózsdésnek kereskedői, jogi, 
vagy mondjuk a coulancia fogalmából 
kifolyólag a ládákat átvennie saját regi
jébe ? Bizonyára nem. A nagytőzs
désnek csak dohány gyártmányokat kell 
vennie, nem pedig ládákat is. Ha pedig 
a kincstár mintegy ráparancsolja a ládák 
átvételét, úgy ez igazságtalanság, ha a 
kincstár mindjárt zavarban is van, hogy mit 
csináljon e ládákkal ? Nem szabad a nagy
tőzsdésnek azt szemére hánynia, hogy a 
coulancia és jogosság fogalmai szerinte 
kívánság nagyon is indokolt. Az egyet
len nehézség a láda kérdés megoldásá
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ban fekszik, éppen csak ezen körülmény
ben s ezert mindkét félnek gondoskod
nia kell arról, hogy ezen nehézség elhá- 
rittassek. Mert, amint mindenütt nehéz 
iteletet mondani, hol mindkét félnek van 
igaza, itt is úgy van. A kincstárnak, 
mint gyárosnak, iparkodnia kell. magát 
minden kár ellen megvédenie és tűzve
szélytől óvakodni. Az. előzékenységnek 
tehát a nagytőzsdések részén kell lennie. 
Nekik kell ajánlatokat tenniök és pedig 
olyanokat, hogy azokat a magy. kir. 
dohányigazgatoság könnyen elfogadhassa. 
Azért elhibázottnak tartjuk azt, ha a 
nagytőzsdések egy része arról beszél, 
hogy a pénzügyminisztériumhoz beadványt 
fognak (elterjeszteni, melyben a ládák 
visszavételét ajánlják. Lz a folyamod
vány. bármennyire világosak is indokai, 
aligha fog elfogadtatni.

Egy folyamodvány azonban, mely a 
ládák olcsóbbitását kívánja, könnyen el 
volna erhető, és mi ajánljuk az ilyen ér
telmű kérvény beadását.

Ami pedig magát a beadványt illeti, 
ilyen ügyeket előbb alaposan meg kell 
beszelni, mert csak akkor lehet eltalálni 
a helyes ajánlatot es szövegezést. Bár a 
viszonyok a ládák tűztől i használatra 
nézve mindenütt teljesen elütök egymás
tól, annyi mégis bizonyos, hogy bár 
egyik tőzsdés kevesebbet, a másik töb
bet, de mindegyik vészit. A benyújtan
dó kérvénynek tehát az összes részesek 
véleménye kifejezőjének kell lennie, mi 
alatt azonban epenseggel nem értjük az 
összes nagytözsdeseket, hanem csak 
azok megbízottait, különösen azonban e 
szakma legkiválóbb tagjait. Óvunk tehát 
mindenkit egyes külön kérvények beadá
si! tol. miután ezek csakis abban a sor
ban részesülhetnek, mint azon a kér
vények, melyek ezen rendelet eletbe 
léptékor beadattak, és visszautasittattak.

S végül még egyet : Olvasóink igen 
jól tudják, hogy mi már évek óta foly
ton foglalkozunk a ládakerdessel es az 
ha törekszünk, hogy azt egy kielégítő 
megoldás felé oszszuk minden törvényes 
eszközzel. A következő számokban is 
fogunk e tárgygyal behatóan foglalkozni 
es felkérjük úgy a fővárosi, mint a vi
déki nagytőzsdéseket, hogy nekünk ta
nácscsal, adatokkal, véleményekkel segé
lyünkre legyenek, hogy kitűzött ózdiun
kat annál előbb elérhessük.

Vegyesek.
Két uj pénzügyigazgatósáü s nyolez uj 

adóhivatal fölállítását vélte ezéllm a pénzügy
miniszter. Ezeknek az 11j pénzügyi hivataloknak 
az éleibe léptetése már a legközelebb, minden
esetre a jüvö év folyamán még is történik. Az 
uj pénzügyigazgalóság egyikének Komárom, a 
másiknak l ’ozsega lesz a székhelye. Az uj adó
hivataloknak székhelyeire még nem történi vég
leges megállapodás.

Az állami számvevőszék helyszíni vizs
gálatai. Az állami számvevőszék elnöke több 
állami hivatal és közeg kezelésének a helyszínén

leendő vizsgálúsát rendelte el. Böhin (lynla 
számvevőszéki osztálytanácsosi kiküldötte Debre- 
czenbe a gazdasági tnninlézet kezelésének meg
vizsgálására. Ugyanez osztálytanácsos vizsgálat 
alá veszi Nyíregyházán a pénzügyigazgatósági 
számvevő osztály ügyvitelét, az adóhivatal, az 
államvnsnti állomási pénztár és a törvényszéki 
fogház kezelését, nemkülönben az f>. honvéd- 
huszárezred II. osztálya pénz- és gazdászat- 
kezelését; Hajdú-Böszörményben az adóhivatal 
kezelését : Zilahon a pénzügy igazgal óság szám
vevőosztály ügyvitelét, az adóhivatal és törvény- 
széki fogház kezelését, valamint a d-ik honvéd- 
gyalogezred 4-ik zászlóalja pénz- és gazdászal- 
kezelését. Doesaknán a sóhivalal kezelését 
vizsgálja meg. Szombathelyi Károly számvevőszéki 
számvizsgáló Lúgosra utazod, hol a pénzügy- 
igazgat ósági számvevő osztály ügyvitelét, az 
adóhivatal és törvényszéki fogház kezelését 
valamint a 8-ik honvéd-gyalogezred törzse,, 
nemkülönben 1. és 2. zászlóalja pénz- és 
gazdászatkezeléséi vonja vizsgálat alá. Vizsgálata 
ki fog terjedni továbbá Nagyborskereken a 
pénzügyigazgatósági számvevő osztály ügyvitelére 
az adóhivatal és törvényszéki fogház kezelésére, 
valamint az 5-ik honvéd-gyalogezred d-ik 
zászlóalja pénz- és gazdászatkezelésére.

Elfogott pénzhamisítók. Barkó Koioncz 
bérkocsis feljelentési letl a rendőrségnél, hogy 
október dl-ón, mikor a kereszt-uteza 10. szám 
a. házba hurczolkodoll, megismerkedett olt egy 
János nevű emberrel, aki oll foglalatoskodott, 
liz az ember azt ajánlotta neki, hogy hozzanak 
forgalomba közösen hamis ezüst pénzeket. Neki 
vannak hozzávaló gépei s igy jó  üzletel fognak 
csinálni. Nov. 5-én Barkó arról értesüli, hogy 
ez a János nevű ember több társával az árok- 
ulcza r».r>. sz. Wiehtl-l’éle korcsmában mulatott 
s oll hamis ezüslforinlosokkal űzeted. Másnap 
az illető ismét elment a korcsmába, mire a 
koiesmárosné a -112. sz. rendőrrel lelarlozlalta. 
Megmolozáskor több hamis ezüst forintost lalálak 
nála. A rendőrségnél kisüli, hogy a r jlélyes 
pénzhamisítói Slengi Jánosnak hívják, 55 éves 
rcsehnilzi születésű pinezér, aki már pénzhamisítás 
miatt büntetve volt. —  A rendőrség vele együtt 
letartóztatta azokat is, akikkel együtt mulatott 
a Wichtl-féle korcsmában. Ezek : Tomiazzo József 
kcenziai (Olaszhon) szül. d(> éves foglalkozás- 
nélküli kőfaragó s ennek kedvese, Szedlncsek 
Zsán Anna szakácsnő.

A bankszabadalom megújítása. A Lukács 
László pénzügyminiszternél Becsben tartott ér
tekezletről még a kővetkezőket Írják: Az érte
kezleten első sorban a két kormánybiztos vétó
jogának íormulázasárol volt szó, amelyet a két 
kormány a kamatláb-politiicara is kiterjeszteni 
kívánt. E pontban végleges megegyezés nem 
jött létre, de azért a két álláspont között némi 
közeledést nem lehet elvitatni, másik kérdés, 
amely még megoldásra vár, a jegybank tulaj
donát képező házak érték-becsléscrc vonatko
zik. A mérlegben az épületek 4.9 millió forint
tal szerepelnek az aktívákban. A bank utóbbi 
időben a monarchia külümböző bankhclycin 
levő házait szakértők által megbecsül tette és c 
becslés szerint az összes érték hét millió fo
rintot tesz. A bank megbízottai e becslés alap
ján azt kívánták, hogy ez a becsült többlet- 
érték a mérlegben is kifejezésre jusson, még 
pedig különös tekintettel az esetleges bevál
tásra, ha a szabadalom újból meg nem • íjittat- 
nék. A bank megbízottai egyúttal arra is utal
tak. hogy c mérlegczés folytán a 105 millió 
írtra emelt részvénytőkével 5 millió forint tar
talékot lehetne szembeállítani. A mostani meg
egyezések alapján a jelenlegi tartaléktőke 52.4 
millió forintról tudvalevőleg 2 millió forintra 
fog összezsugorodni. Az értekezleten mind
amellett a banképületeket, illetőleg sem jutót-
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tak végleges megegyezésre és abban állapod
tak meg, hogy a két pénzügyminisztérium 
szakreferensei tekintet nélkül a függőben levő 
kérdésekre, amelyek megoldását maguknak 
fontai tj .k, az uj bank-sta*utum megállapításá
hoz fogjanak. Ezért a magyar szakreferensek 
egyideig még Bécsben maradnak.

Szerződésbontó vallás, érdekes elvi jelen
tőségű határozatot hozott tegnap a budapesti 
kir. tábla váltólanácsa. / .  Károly kereskedő be- 
pörölte 2200 Irt erejéig az Unió Katoliea köl
csönös,. kárbiztositó szövetkezet magyarországi 
fiókját, a mely biztosit olt és elégetett tárgyai 
értékét nem akarta megtéríteni, azt hozván föl 
kifogásul, hogy a szerződés érvénytelen, mert 
az alapszabályok értelmében a szövetkezet a 
katolikusoknak s csakis katolikus és első sorban 
világi és szerzetesi javadalmaknak egyházi és 
zárdái szabad tulajdonú javaknak biztosítására 
alakult s ki van zárva, hogy tagjai nem kato
likusok is lehessenek, már pedig a felperes, a 
mikor a biztosító ajánlatot megtette, elhalgatta, 
hogy zsidó. A budapesti királyi kereskedelmi 
és váltó törvényszék kimondotta, hogy e kifo
gásnak nincs alapja, mert a biztosító szerződés 
érvénytelenségét csak tárgyi és nem személyi 
okok vonják maguk után. I la tehát a biztosító 
szövetkezet súlyt vetett arra, hogy tagjai sorába 
csak katolikusok lépjenek be és másokkal, mint 
katolikusokkal biztosításra szerződési kölni nem 
szándékozott, mielőtt a fölperessel a szerződést 
megkötött volna, vallása felől meggyőződést kellett 
szereznie. De a már megkötött szerződést az okból, 
hogy fölperes zsidó, nincs joga megtámadni. 
A budapesti kir. ítélőtábla jóváhagyta ugyan az 
első bíróság Ítéletét, de más okok alapján. A 
kir. tábla ugyanis abban a véleményben van, 
hogy a fölpereshez s >k kérdést intéztek, mikor 
az ajánlatot eléje lelték, de a vallását nem 
kérdezték. i\Iár pedig ilyen esetben az ajánlat
tevő csak a kérdő pontokban foglalt bármily 
fontos körülmény clhulgulása a kereskedelmi 
törvény 475. g-ában foglalt jogkövetkezménye
ket maga után nem vonja.

A városligeli artézi fürdő. A pénzügyi 
és gazdasági bizottság legutóbbi ülésén ('.sászár 
Jenő bizottsági tag meg interpellálta a polgár- 
mestert a városligeli artézi fürdő építése miatt. 
Intézkedést kért, hogy az építést a jövő ta
vasszal megkezdjék. Márkus alpolgármester az 
interpellációra azt válaszolta, hogy a belügy
miniszter az építést nem akarta addig megen
gedni, inig a városligeti tavat nem szabályozlak. 
Ez most már megtörtént, de a tanács nem 
tarlót la alkalmasnak, hogy a .kiállítás alatt a 
városligetben építkezzenek. A terv és a költség- 
vetés már tiz év óla készen van, de azt most 
át kell vizsgálni és esetleg módosítani. Ezt a 
mérnök hivatni által akarták végeztetni, de C.zig- 
!er műegyetemi tanári, az eredeti terv készítője 
ezt a munkát magának követelte. Az alpolgár
mester megígérte, hogy az építési ügyet lehető
ségig sürgetni fogja, miben a bizottság megnyu
godott.

Szerkesztői üzenetek.
A. M. nagytözsdés urnák. Zs. Az illető 

rendelet csakis a fővárosi kislőzsdésekre vonat
kozik. Mint nagytőzsdésnek, annak semmi bért 
se kell fizetni.

F. K. urnák. N. K. Hogy miért kerül egy 
ládika, melyben 500 csomag dohány van f>0 
krba., ha egy másik hasonló nagyságú periig 
30 krba, ez egy oly talány, mit mi se tudunk 
megoldani. Nem volna jobb. ha az ön kérdése 
igy hangzanék : Miért kend egy 30 kros láda 
50 krba?

M. N. klstözsdés urnák B. Ez üres szó
kérdés, csak tények bizonyítanak.

Előfizető Gy.-ben. Igen, a nagytözsdés erre 
kötelezhető, ad. II. A világos szivarokra vonat
kozólag, mit sem lehet tenni, miután állandó 
hiány van világos levelekben, ad. III. Az ottani 
pénzügy igazgatóság, fellebezési utón a pénzügy
minisztérium.

Özv. Sch. A.-né úrnő Bpst. Sem a VI. sem 
a VII., VIII. és IX. kerületben. A negyedik 
kerületben azonban a következő ulczákat figyelje 
meg: Deák-utcza, Koronaherczeg-utrza, Kecske- 
méti-uteza, Muzeum-körut. Ezen utczákban 
valószínűleg meghaladja minden egyes tőzsde 
forgalma a 20,000 Irtot, s igy az engedély el
nyerése nem ütköznék nehézségekbe.

H. Cs. nagytözsdés P. A hozzánk beküldött 
adatok szerint ön a ládákon f>0°/0 vészit. Ezen 
nem csodálkozunk, miután oly nagytőzsdések is 
vannak, kik a ládákat fütő anyagnak használják.

Z. M. urnák Bpst. Hivatásunknál fogva, úgy | 
a hízelgéssel, mint ocsárlással szemben érzéket
lennek kell lennünk. Legyen meggyőződve, 
hogy mi nem törődünk az emberek pletykáival.

Gr. I. urnák M : Márezius 30-án.
Segédszerkesztő.- Haltai Nándor.

Magyar kir. államvasutak. Üzletvezetöség Szeged.
26875/1. 1806. szám.

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak üzletveze- 

tősége a vonalai részére az 1807. esetleg az 
1*08. és az 1800. években szükséges pályafen- 
larlási fák szállítására ezennel nyilvános pályá
zatot hirdet.

A szükségelt mennyiség megközelítőleg a
kövei ke/.ő:

114.0 m8 erdei fenyőfa deszka,
1(5.0 jegenye fenyőfa deszka,
89.0 » luczlenyő deszka,
17.0 > tölgyfa deszka,
(5.0 » szélmelszellen jegenyefa deszka,

360.0 » faragott puhafa 12.0 ni. h-ig,
54.0 .» láragoll erdei fenyő fa,

1 10.0 » faragolt puhafa 12.0 ni. h. felől,
350.0 » láragoll tölgyfa 7.0 ni. h-ig,

23.0 faragott tölgyfa 12.0 in. h-ig,
8700 drb kerítés sűrítési lécz tölgyfából,
8000 m. vágott lécz puhafából,

250 drb keritési oszlop puhafából,
3070 > keritési oszlop tölgyfából,

600 » távirda oszlop,
53 in* erdei fenyőfa palló,
37 > jegenye fenyőfő palló,
35 ■# liiczfenyö palló,

3 » szélmelszet len jegenyafa palló,
20 » szurkos fenyő palló.

103 * tölgyfa palló,
2 » vörös fenyőfa pailó,

22 puhafa rúd.
3870 m. keritési rúd tölgyfából,
2800 » szélkerilési rúd puhafából,

14 nr‘ tölgy szálfa,
1 1 » puha szálfa,

400 drb puha széldeszka.
355000 fedő zsindely

A tényleg szállítandó Iáknak pontos meny-
nyisége és Ilit'•rele szállítóval legkésőbb folyó
évi november héi 2f>-ig fog közöltét ni.

A fané műé k 1*07. évi április hó végéig
szállitnndók be.

Az üzletvezetöség fentartja magának a jo 
got, lu»gy a tényleges megrendelés alkalmával 
fenti; csak tájékozásul szolgáló mennyiségnél 
30% -al többet vagy kevesebb,t rendelhessen.

Az ajánlatok folyó évi november hó 16-án 
déli 12 óráig nyújtandók be az üzletvezetőség 
általános osztályánál, a bánatpénz pedig 1*06. 
évi november hó 14-én déli 12 óráig teendő le 
a szgedi üzlet vezetőség gyűjtő pénztáránál.

A részletes feltétetek, az 1897, évre szűk

ít

séges fák inéretjegyzókc és az ajánlati minta az 
üzlet vezetőségeknél és a kereskedelmi és ipar 
kamaráknál megtekinthetők, s a szegedi üzlet
vezetőség által díjtalanul kiszolgáltatnak.

Az általános szállítási és a pályáién tartási 
fák szállítására vonatkozó különleges feltételek 
az üzletvezetőségeknél szintén megtekinthetők, 
illetve a Megállapított áron igazgatóságunk bu
dapesti nyomtatvány táránál megszerezhetők.

Szeged, 1*0(5. október hóban.
Az üzletvezetőség.

Magyar királyi államvasutak
Üzletvezetöség Szombathely.

17031/96. szám I.

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. államvasutak szombathelyi üz

letvezet őségé a vonalai részére 1*07. és eset
leg a következő 1808. és 1899. években szük
séges palyafentartási fák szállítására ezennel 
nyilvános pályázatot hirdet.

Az 1807. évben körülbelül az alábbi 
mennyiségek szükségeltetnek:

11.0 m:‘ erdei fenyő deszka,
52.0 „ jegenye ,. „
96.0 „ luc

178.0 ,, vágott lucfenyőfa,
108.6 ,, faragott puhafa
102.0 ,, faragott tölgyfa 

(5000. drb. kerítés sürütési lécz
26000. „ vágott lécz puhafából,

770 ,, keritési oszlop puhafából,
150 „ keritési oszlop keményfaból,

16.0 m erdei fenyőpalló,
37.0 ., jegenye „
10.0 „ luc „

21600. ,. keritési rúd puhafából,
1 G.O3 ., puha szálfa,

8570. drb. puha szél deszka,
150000. ,, fedózsindely.

A szállítandó pontos mennyiségek és 
méretek szállítóval legkésőbb f. évi deczember 
hó 10-ig kezeltetnek, az 1898. és 1890. évek
ben szállítandó fák az előző év november ha
vában rendeltetnek meg.

Az 1897. és esetleg 1898. és 1890. évre 
megrendelt íanemüek ugyanaz évi ápril hó 
végéig szállitandók be.

Az üzletvezetőség fentartja magának a 
jogot, hogy az 1897. évre történő megrendelés 
alkalmával a tájékozásul szolgáló fenti mennyi
ségnél illetőleg a méretjegyzékben felsorolt 
fákból 30 százalékkal többet, vagy kevesebbet 
rendelhessen, úgyszintén, hogy a szállítási év 
lolyamán 30 százalék erejéig pótmegrendelést 
tehessen.

A pályázati feltételek alapján szerkesz
tendő ajánlatok legkésőbb 1*0(5. évi november 
hó 16-án déli 12 óráig nyújtandók be az üz
letvezetőség általános I. osztálya anyag- és 
leltárbeszerzési csoportjánál.

A bánatpénz pedig november hó 15-én 
déli 12 óráig teendő le az üzletvezetöség gyüj- 
töpénztáránál.

A pályázati feltételek és méretjegyzékek 
minden üzletvezetóségnél és kereskedelmi ka
maránál megtekinthetők s a szombathelyi üz
letvezetőség által díjtalanul kiszolgáltatnak, cset- 
leg posta utján megkükletnek.

A szállítási feltételek, úgymint az általá
nos szállítási feltételek és a palyafentartasi fák 
szállítására vonatkozó különleges feltételek 
szintén megtekinthetők minden uzletvezetőség- 
nél s készpénzfizetés mellett szerezhetők meg 
az igazgatóság nyomtatványtárából.

Szombathely. 180(5. október hóban.
Üzletvezetöség.
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