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Uj fajták.
Egy uj fajta bevezetésénél különö

sen két dologra kell tekintettel lenni. 
Először az árra és a formára, melyben 
jelentkezik.

Az ár dolgában arra kell ügyelni, 
hogy az uj fajta egy olcsóbb, vagy drá
gább szivar fogyasztásának ne ártson. 
Mert természetes, hogy nagyon proble
matikus értéke van egy uj fajta beveze
tésének, ha ez által egy olcsóbb szivar 
fogyasztása növekszik, vagy pedig egy 
drágább szivar fogyasztása az uj szivar 
miatt csökken. Az elárusitási listákról a 
tényállásnak mindenesetre ki kell de
rülnie, és ezért az uj fajta árának meg
határozásakor a régi szivarok fogyasztá
sának kell mérvadónak lennie. De azt 
hisszük, hogy a számok adatai az ár 
megállapításánál nem elegendők. Miután 
a drágább szivarok nagymérvű fogyasz
tása gyakran csak a kedvező gazdasági 
körülményeknek tulajdonítható, ezek pe
dig nem állandók, tehát ezekből követ
keztetéseket sem lehet vonni. Azonfelül 
az ár is jelentékeny szerepet játszik az 
olcsóbb fajtáknál. Az 5 kros szivar pl. 
li krert drága volna, de a 18 kros 
Regalia Media áremelkedés által nem 
szenvedne fogyasztásában csökkenést. Az 
ár meghatározása az olcsóbb fajtáknál 
nagyon fontos, 7* kr. különbség nagy 
befolyással lehet a fogyasztásra, mig a 
drága szivaroknál nem áll ez esel.

A mi a formát illeti, attól még több 
függ egy uj fajtánál, mint a dohány 
minőségétől. Csak a már forgalomban 
levő legkedveltebb fajták formáit kell 
eszünkbe idéznünk és mindjárt tudjuk, 
mely forma a legkedveltebb. Újból ez 
olcsó szivarokról beszélünk, mert hiszen 
tudjuk, hogy a ki sok pénzt ad ki 
szivarra, az. a legfurcsább formát vá
lasztja. Nem az izles, vagy divat oka 
annak, hogy egy formát a másiknak 
fölebe helyeznek, hanem az alak •tet
szetős. volta. Midőn harmincz evvel ez
előtt a Cabanos-ok, a vékony Havannah-k, 
a gömbölyű Cuba, a II. 1. E. szivarok, 
melyek mind egy forinájuak, kedvesség
nek örvendtek, akkor a mai formákat 
meg nem ismertek. Nem láttunk akkori
ban sem külföldi, sem belföldi szivart,

mely a trabuco vagy britanica formájá
ban jelentkezett volna. Ezek a formák a 
70-es években először Németországban 
láttak napvilágot es azután a Britanica 
nálunk is bevezettetett. A Britanica rög
tön nagy fogyasztást mutatott fel és kö
szönhette ezt —  egyedül tetszetős formá
jának. Ez a forma a publikumnak meg
tetszett.

Drastikus bizonyságot szolgáltatott 
az operas, mely a vevőt elriasztja esetlen 
formájával és melynek nincs is keletje. 
Csak azon részé a publikumnak, mely 
íi —7 kros szivart fogyaszt, kísérletté 
meg e szivart, de most már nem fo
gyasztja. Ma csak olyan forma tetszik, 
mely középen vastag, két vegén pedig 
hegyes. Tiz kron aluli árban csak úgy 
lel fogyasztásra egy szivar, ha ilyen 
alakja van.

A mérvadó körök előtt e tény kü
lönben sem ismeretlen. Sőt el kell is
mernünk, hogy ott e kérdéseket nagyon 
jól ismerik. De itt is látszik, hogy az 
osztrák dohányjövedéki igazgatósággal 
való solidaris eljárás nekünk van ká
runkra. Mert a mily különböző a cseh 
vagy morva paraszt a magyar paraszttól 
szokásaira nézve, ép oly különböző az 
osztrák középosztály a magyar közép
osztálytól Ízlésében is a dohányzás térén. 
S ha bizonyos szempontból van is ön
állóság innen is, tulnan is, annyi mégis 
bizonyos, hogy a szivarok egy fa^on 
szerint készülnék, még pedig nem mindig 
a mi Ízlésünk szerint, mert hiszen az. 
okosabb enged. S ki az okosabb? Ter
mészetes, hogy mi.

így jön az most is, hogy néhány 
hét múlva uj czikk jó forgalomba, mely
nek csak igen rövid életet jósolhatunk. 
Egy virzsinia szivar, mely azonban még 
sem virzsinia, fog megjelenni. T. i. vir
zsinia alakja lesz a szivarnak, de oly 
könnyű lesz, mint egy portorico. Ez a 
szivar arra való, hogy fiatal dohányosok
nak, kiknek egy igazi virzsinia erős, al
kalom adassék arra, hogy virzsiniát kel
lemetlen következmények nélkül szívhas
sanak. Az eszme nem rossz, sőt eredeti, 
de mit használ a dohányjövedéknek ? 
Venni aligha fogják e szivart nálunk, de 
igenis Ausztriában. Itt a virzsinia élve

zete annyira el van terjedve a katona
ság, a hivatalnok és a középosztályok 
körében, hogy ezen emberek nagy része 
szerencsetlennek érzi magát, hogy az 
általánosan elterjedt idegesség miatt nem 
szíhat ily erős szivart. Ezen bajon most 
segítve egy könnyű, virzsinia-alaku szi
varral. Nálunk azonban nincs erre a 
szivarra szükség. Mert vagy szereti valaki 
az erős aromáju virzsiniát, és akkor nem 
fogja a könnyű virzsiniát színi, vagy pedig 
gyönge szivarzó és akkor a képzelődés 
annyira fog rá hatni, hogy a gyönge 
virzsiniát is erősnek fogja érezni és ha
marosan el fogja dobni. Ha lenne talaja 
e szivarnak nálunk, akkor a 7 kros 
specialitás, a könnyű Manilla-virzsinia is 
talált volna fogyasztókra. De ennek nem 
volt keletje s igy állunk még most is. 
Az erős dohányosnak valódi virzsinia 
kell és ha erős neki, hat helyett hár
mat fog elszíni, de surrogatumra nincs 
szüksége.

Látható tehát, hogy egy virzsinia- 
alaku uj szivarra semmi szükség sincs s 
ezért nagyon ajánljuk, hogy minél kisebb 
készletet készítsenek belőle. Már regen 
számítottunk arra, hogy 2 — 3 egyenlő 
áru különböző fajtára lenne szükség, me
lyek mind kelendőségnek örvendhetné
nek. A különbözőségnek csak a nagy
ságra és a dohányra kellene vonatkoznia. 
Az alakra nézve már nyilatkoztunk. Egy 
szivarra, mely a specialitás Merianos 
alakját viselne es 4 krba kerülne, most 
szinten szükség volna és ez az F  szivart 
kiszorítaná, mi csak a bevételeket növel
hetné. Az E szivar nem a szegény em
ber, hanem a középosztály szivara. Óriási 
fogyasztást ért el az utóbbi években, 
mert könnyű és kicsi. Nem árthatna, ha 
valamivel drágább szivar kiszorítaná.

Végül megemlítjük, hogy az általá
nos elárusitásra szánt havannah-szivarok 
semmi változást sem szenvedtek évek 
óta, eltekintve az áremeléstől. Mig a 
specialitások folyton változnak, addig az 
általános elárusitás tárgyát képező ha
vannah-szivarok harmincz év előtti nevü
ket tartották meg. Nagyon érthető, hogy 
ez a fogyasztás rovására van. Uj fajták 
bevezetése ép oly kívánatos, mint üdvös 
volna.



Az ujságelárusitás a fővárosban.
A polgármesteri hivatal az ujság- 

elárusitást ez év végéig szabaddá tette, 
illetve a hírlapterjesztő vállalát engedélyt 
kapott az újságok colportálására. Ez az 
intézkedés alkalmas arra, hogy a tőzsdé
ket megkárosítsa. Majdnem ezer elárusi- 
tási hely van a fővárosban és ezek tulaj
donosai jelentékeny keresetre tesznek 
szert az újságok eladásából. S most e 
jövedelmüktől meg lógja őket fosztani e 
vállalat.

Azt a kérdést, hogy a polgármesteri 
hivatal ezen rendelkezése törvényes ala
pon nyugszik-e, nem akarjuk firtatni. 
Arról sem beszélünk, hogy az újságok 
utczai (darusításának van-e jogosultsága. 
Nem is akarunk azon álláspontra helyez- j 
kedni. melyre az ujságtulajdonosok. A 
mit egy újság meglesz, azt a másik, ha 
kelletlenül is, kénytelen utánozni. Kzért 
van az, hogy a vállalkozóknak oly könnyű 
dolguk van, mert tudomásunk szerint a 
laptulajdonosok éppenséggel nem hajtják, 
hogy lapjaik az utczán árusittassanak. A 
hirlap-colportagenak ktilönden sincs ná
lunk értelme. A külföld mintája nálunk 
—  más viszonyok léven —  nem utánoz
ható. Németország nehány kisebb es 
nagyobb városában vannak ujság-kioskok, 
hol az újságok elárusitása rendszeresen 
folyik, ott továbbá igen kévés káveház- 
ban vannak újságok es ezert a colpor- 
tage szükséges. Nemeterszágban min
denki kénytelen a maga újságját sör
vagy borcsarnokban, esetleg kávéházi>an 
is megvenni, nálunk az természetesen 
nem szükséges. Berlinben, a két millió 
lakost számláló városban újságot csak a 
colporteurnel lehet kapni, es azonkívül 
néhány könyvkereskedésben és kioskban. 
Olaszországban az újság kizárólag az 
utczán adatik el, ott nincsenek előfizetők, 
a nyilvános helyiségekben nincsenek új
ságok es a ki újságot akar olvasni, kény
telen azt megvenni. Francziaországban is 
nagyon kevés üzletben árulnak újságot 
és majdnem kizárólag az utczára szorít
kozik az elárusitás. Ellenben nem létezik 
város, még Bécset sem számítva le, hol 
majdnem 1000 elárusitó-hely van, mint 
Budapesten. Hogy az újságok ezért ke- 
lendöbbek-e, ez más kérdés. De azt 
állíthatjuk, hogy ez az ezer elárusító 
csak azért tarthatja fenn üzletét, mert 
újságot is árul. Csak azért fizethetnek 
adót és házbért, mert az a mindennapi 
egy forintnyi vagy nagyobb haszon, mit 
az újságok révén szereznek, nekik ezt 
lehetővé teszi. Hiszen a dohány-gyártmá
nyok eladásából származó haszon a költ
ségekhez viszonyítva, oly csekély, hogy 
a tőzsdés az újságból eredő hasznot nem 
nélkülözheti. De csak úgy teljesülhet 
szándékunk, hogy egy a tözsdéseket fe
nyegető bajnak elejét vegyük, ha nyíltan 
kimondjuk véleményünket. S itt kijelent
jük, hogy a laptulajdonosok az ö eláru-

sitóiivkal - tisztelet a kivételeknek —  
nem lehetnek annyira megelégedve, hogy 
egy ilyen alkalmat meg ne ragadjanak. 
Nem lehet elhallgatnunk, hogy az ezer 
elárusító között sok olyan van, ki nem 
érdemli meg a laptulajdonosok kegyet. 
Eltekintve attól, hogy csak kelletlenül 
árusítják a lapokat, ismerünk olyanokat, 
kik magánosoknak es kiskereskedőknek 
egy krajezárert kikölcsönzik a lapot. Is
merünk olyanokat, kik egy lapot a másik 
felett előnyben részesítenek es vevőikre 
rákényszerítik e lapot, még ha a kívánt 
lappal rendelkeznek is. Azonkívül min
dennapi jelenság, hogy a tőzsdékben in
gyen olvasók vannak, kik nem szánnak 
5 -4 krt egy újságra. Nem ritkaság az
sem, hogy a bizományba kapott njság 
makulatúrának használtatik. vagy mint 
ilyen kikölcsönöztetik. vagy pedig asztal
kendőként hasznaltatik, hogy a pultot a 
gulyás leve be ne piszkolja. Nem sza
bad tehát csodálkoznunk, hogy az ujság- 
tulajdonos a legelső alkalmat megragadja, 
hogy ezektől az elárusítóktól megszaba- 5 
dúljon. Nem szívesen mondtuk el ezeket^ j 
de a ki gyógyítani akar, annak kímélet
lenül kell a sebet feltárnia.

A laptulajdonosok eljárása az eláru
sítókkal szemben igen coulans. Bizo
mányba adnak nekik egy meglehetős 
mennyiségű czikket. anélkül, hogy a tő- 
zsesnek e mellett a legkisebb risicoja is 
volna. Adnak 12 15"/,, provisiot, az árut
költség nélkül, a mi el nem kelt, azt 
visszaveszik, es azt az összeget, mi az 
újságokért bejött, napokon át nem köve
telik. S e mellett ne legyen e laptulaj
donosoknak. kik a risicot egyedül viselik 
joguk arra, hogy megköveteljek az eláru
sítóktól, hogy a czikkre vigyázzanak es 
az ő érdekeiket is szem előtt tartsák?

S most egy szót a laptulaj (Ionosok
hoz magukhoz. Senki se tagadhatja, hogy 
az ujságelárusitás felett objektíve Ítélünk, 
és hogy ennek javítását e lapban mar 
többször megpendítettük Ezen czel erdő
kében, a súlyosan megkárosított hirlap- 
elárusitásnak, es a szorgalmas, iparkodó 
tőzsdéseknek érdekében azon kérésünket 
fejezzük, hogy ne adjanak existensiát a 
colportage-vállalatnak. Hiszen könnyen 
megtehetik a laptulajdonosok azt, hogy 
együttes eljárással megvonják az erde- 
metlen elárusítóktól e jövedelmi forrást. 
Semmi esetre se tudnék azonban azt he
lyeselni, ha a tőzsdéseknek oly concur- 
rentiájuk támadna, mely könnyebben dol
gozhat, mert szabad eg alatt él meg. 
Azonfelül úgy véljük, hogy egy czikk, 
mely az utczán adatik el. önönmagát ala- 
csonyitják. Az elárusítók legyenek valóban 
a/.ok, es teljesítsék híven kötelesegeiket. 
Ez a legkevesebb, mit tőlük a laptulaj
donosok megkövetelhetnek. I )e ép oly 
méltányosnak tartjuk, hogy az elárusítók 
minden concurrentiától megóvassanak.
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Tisztelt Szerkesztő úr!
Köztudomású, hogy a tőzsdékben az el

rontott fuvarlevelek a vevőknek újakra készséggel 
cseréltettek ki —  miután ezek a központi 
raktárban, habár folyamodás benyújtása mellett 
nekünk szinte kilettek cserélve, de most igen 
szép meglepetésben részesültünk; ugyanis a tek. 
pénzügyi igazgatóság végzésileg értesít, hogy a 
bár régebbiül auguszt.-szepl. hónapokban be
nyújtott fuvarlevelek ki nem cseréltetnek, még 
pedig azért nem, mert a nagyin, m. kir. pénz
ügyi minisztérium 45499/90. sz. a. folyó évi 
szeptember 50-án kelt magas körrendelettel 
megtiltotta a becserélést és csakis azon magán 
feleknek engedi meg. —  a kik személyesen 
fordulnak a központi raktárhoz! Ahoz, hogy 
ilyetén a nagyközönségnek mennyi kellemetlen 
utánjárásba kerül 5 -10 vagy 50 darab fuvar
levélnek kicserélése, nincs megjegyzésünk és a 
fent említeti végzésnek alávetjük magunkat 
annál is inkább, mert nekünk csak fáradtságba 
került, de hasznunk nem volt. hanem igenis van 
megjegyzésünk a múltra nézve, a mennyiben 
akár törvény, vagy rendelet visszaható erővel 
nem bocsájtatik ki, már pedig a tek. pénzügyi 
igazgatóság a fenti körrendeletnek visszaható 
érvényt tulajdonit azzal, hogy a tőzsdések által 
régebben kicserélés végett benyujtatott fuvar
levelek újakra való becserélését nem engedi 
meg, ez reánk nézve, a kik csak most értesülünk 
fenti körrendeletről felette káros és sérelmes, 
és miután igen tisztelt szerkesztő ur b. lapjában 
már sok igaz ügyet védett meg sikeresen, nem 
kételkedünk, hogy szives támogatása mellett 
ezen igazságos ügyünkben és kellő méltányos 
elbánásban fogunk részesülni.

Fogadja előre is legjobb köszönetünket, 
melyei maradtunk őszinte tisztelniük

Budapesten, IMS Ki. november 27-én.
Szám os fő v á ro s i íozsdés.

Vegyesek.
Uj dohánygyárak. Mint értesülünk, a ma

gyar kormány két uj dohánygyár felállítását ha
tározta el. Az egyik dohánygyárat a horvát
országi Zengben fogják létesíteni, a hol eddig 
csupán a fiumei dohánygyár kicsiny fiókja mű
ködött. A másik létesítendő dohánygyár helye 
még nincs megállapítva s a kormánynak több 
nagy vidéki város igényeivel kell számolnia, a 
mikor eziránt való döntését meghozza. Ez 
alkalommal megemlítjük, miszerint az osztrák 
kormány közelebb értesítette a magyar kormányt 
arról, hogy a jövő évben 10 százalékkal keve
sebb magyar dohányt fog átvenni. Ennek követ
keztében a hazai dohánytermelést korlátozni 
fogják még az eddigieknél is nagyobb mértékben.

Gyufagyárosok kartelje. Osztrák lapok né
hány nap előtt azt a hirt hozták, hogy a prágai 
cseh llnion-bank átvette a kartelirozott gyufa
gyárosok készítményeinek bizományi darusítását. 
Mint most nekünk jelentik, itt nincsen szó kariéi
ról, amennyiben mindössze öl gyár készítmé
nyeinek elárusitásáról van szó, holott a gyufa
gyárak száma 00.

Ankét a tözsdereform ügyében. A tőzsde- 
reform tárgyában tartandó értekezlet időpontját 
báró Dániel kereskedelmi miniszter már kitűzte. 
Az értekezlet deczember 21 -én délután négy órakor 
veszi kezdetét. A kereskedelmi minisztériumban 
ez értekezlethez tudvalevőleg egy kimerítő kérdőív 
készült, a mely ezt a fontos és nagyterjcdelmü 
anyagot rendszerbe csoportosítva, átnézetesen s 
oly kimerítően ismerteti, hogy n kérdőív a tárgyra 
vonatkozó minden kérdést felölel. A kérdőpon
tok, a melyek már korábban küldettek meg az 
értekezlet! tagoknak, fogják az értekczleti tár
gyalás alapját képezni. Az értekezletre a külön
féle gazdasági irányzatok képviselői mind meg
hivattak.
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Szerkesztői üzenetek.
Azon nagytözsdés urakat, kiknek az utóbbi ! 

napokban pénzutalványokat küldtünk, kérjük a 
hátralékos összeg beküldésére. Nem kell mon
danunk, hogy milyen kellemetlenül érint ben
nünket az, hogy e helyen kell e felszólítást 
megtennünk, főleg, mikor a nagytözsdés urak 
tiszta feledékenységéről van szó, de e körülmény 
nekünk sok postaköltséget okoz.

D. nagyt. ur. Az ön szerküldeményét július
ban vettük. Üdvözlet.

A. M. urnák. N.-oan. A folyamodvány az 
ottani pénzügy igazgatósághoz nyujtatik be, és 
az saját hatáskörében intézkedik.

Th. Malv. urnö, Budapest. Ma panaszai 
tényleg úgy állanak, akkor forduljon Gassner 
József pénzügy igazgató, kir. tan. úrhoz, ki a 
baján segíteni fog. Leghelyesebb lesz szóval.

F. K. nagyt. ur Zs. Ezek a ládaárak voltak 
itt. Most karácsony előtt természetesen több láda 
használtatik el, mint különben. Hogy önöknél 
ez nem igy van, azt természetesnek találjuk.

Özvegy B.-né Budapest. Átiratások már 
évek óta nincsenek. < >n legfeljebb felmondhatja 
az engedélyét.

S. M urnö Budapest. A jelzett helyen nem 
kevesebb mint négy tőzsde létezik 60— 80 lépés 
távolságnyira egymástól. A tőzsde tehát semmit 
sem ér.

Segédszerkesztő.- Heltai Nándor.

Magyar kir. államvasutak.
87623. A magy. kir. államvasutak szegedi 

üzletvezetőségének kezelése alá tartozó temesvár- 
buziúsi h. é. vasul Medves, Török-Szákos és 
Buziás állomásokkal, továbbá Gyirok, Temes, 
Újlak, Nagy-Kövéres ás Bakovár megálló-rakodó 
helyekkel f. évi november hó 18-án a nyilvános 
forgalomnak átadatntt.

Valamennyi állomás és megálló-rakodóhely 
az összrs forgalomra van berendezve.

Ez alkalomból a temesvár-józsofváros-báziási

vonalon Temesvár-Józsefváros ésSaágh állomások i 
között előbbitől 5*2, utóbbitól 8*9 kilométernyire | 
»Kisoda« csati, állomár —  a szomszédos hason
nevű megállóhely felhagyása mellett — létesit- 
tetett, mely állomás a magy. kir. államvasutak 
tulajdonát képezi és az érintett h. é. vasúttal 
egyidejűleg, egyelőre csak a személy, podgyász 
és kocsirakományi teheráru forgalomra nyitta
tó ti meg.

Budapest. 1806. november hó 22-én.
Az igazgatóság.

Osztrák-mngyar vasúti kötelék.
Díjszabási pótlék életbeléptetése.

155124. Az osztrák-magyar vasúti kötelékben 
1803. április í-tő i érvényes kéreg- és cserhéj, 
valamint a C) osztályba és a II. külön díjszabásba 
tartozó fiira szóló kivételes díjszabáshoz 1896. 
deczember hó 1-vel és a mennyiben díj meg
drágítás okoztatnék, 1807. évi január hó 1-ével 
a II. pótlék lép életbe.

Ezen pótlék tartalmazza:
I. Az áruczikk megjelölésének és a díjtéte

leknél i megváltoztatását a kéreg- és cserhéj ki
vétel es d ijszabásba n.

II. Gilvács állomásnak a kéreg- és cserhéj 
kivételes díjszabásba való bevonását.

III. A díjfizetésre vonatkozó határozmá- 
nyoknak a fára szóló kivételes díjszabás alkal
mazásával való módosítását.

Ezen díjszabási pótlék példányai a részes 
vasutak igazgatóságainál legközelebb megvehetők 
lesznek.

Budapest, 1806. november hó 23.
Magyar kir. államvasutak

a részes vasutak nevében is.

Üzlet vezetőség Aradon. 
Pályázati  hirdetmény

pályafenntartási fák szállítása iránt.
24885. A m. kir. államvasutak aradi üzlet- 

vozetősége a vonalai szükségletének fedezésén?

1807 és esetleg a következő 1898. és 1809. 
években szükséges pályafenntártási fák szállitá- 
áának biztosítására ezennel nyilvános pályáza
tot hirdet.

Az 1897. évi szükséglet, melya tényleges 
megrendelés alkalmával még felemelhető vagy
lejebbithető, a következő:

jegenye-fenyő deszka . . 150 m8
luez-fenyő deszka 58 „
tölgyfa deszka ... . .. ... ... ... ... 3 „
vörösfenyő deszka 11 „
szélmetszetlen jegenyefa deszka 25 „
vágott (fűrészelt) luezfenyő ... ... 207 „
puha faragott (bárdolt) fa ... ... 308 „
faragott, tölgyfa................ . . . . . .  371 „
kerítés sűrítési lécz keményfából 7300 „
vágott puhafa lécz ... .... ... 86500 m.
kerítésoszlop tölgyfából ... ... ... 2230 drb
jegeuyefenyö palló ... ... ... ... 210 m3
luez-fenyő palló ... ... . . . .  9 „
tölgyfa palló ... ... ... ... ... ... 110 „
vörösfenyő palló .. ... .. .  .. .  ... 7 „
kűlönfélé puhafa rúd ... ... ... 15 „

kerítés’ rúd 50 m. mátm. keményfából 8000 „
keritési rúd puhafából ... ... .. .  5000 „
keritési rúd kém. fából 80 m. átm. 9600 „
tölgy szálfa .. .  . . .  ... ... ... ... 62 m3
puha szálfa . . . . . . .  . . .  ... 81 „
vörösfenyő szálfa... ... ... ... ... 11 *
puha széldeszka . .. — — — 5000 „
fedő zsindely.........  ... . . . . .  263000 „

A fenti anyagok pontos méretei a részletes
méretjegyzékben vannek felsorolva, mely méret
jegyzék ajánlati minta és pályázati feltételek az 
alulirt üzletvezetőségnél ingyen kaphatók, mig 
az általános és különleges szállítási feltételek 
csakis készpénz fizetés ellenében a m. kir. állam
vasutak nyomtatvány tárától (Budapest, Andrássy- 
nt 73/75. sz. alatt) 25, illetve 15 kr.-nyi áron 
szerezhetők meg.

Aradon, 1896. november havában.
Az üzletvezetőség.

Á R L E J T É S .
15418/111/896. A m. kir. dohányjödedéki hivatalok részére 1897. január I-tői kezdve 1899. évi deczember hó végéig terjedő időtartam 

alatt szükséges papirnemüek, zsinegnemüek és repeze olaj szállításának biztosítása iránt ezennel nyilvános árlejtés hirdettetik.
A szükséges czikkek jövő évi körülbelüli mennyisége részletes kimutatásba felsorolva a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság 

III-ik ügyosztályánál Budapest, Kálmán-utcza 20. sz. a., az összes ipar és kereskedelmi kamaráknál, a kereskedelmi múzeumnál úgy végre valamennyi 
vidéki m. kir. dohánygyári igazgatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthető illetőleg lemásolható. Ezen részletes kimutatásban foglalt gazdászati 
czikkek egy évi szükséglete csak megközelítőleg van felvéve, minek folytán a m. kir. dohány jövedéki központi igazgatóság fenntartja magának a 
jogot, hogy a szerződés tartania alatt bármely mennyiséget megrendelhessen, akár több, akár kevesebb legyen az a kiirt mennyiségnél.

A szállítandó gazdászati czikkek minőségére nézve a dohány jövedéki központi igazgatóság szertári ügyosztályánál levő és ott megtekint
hető a szállítási minták és a részletes kimutatásban felsorolt körülírások mérvadók, s megjegyeztetik, hogy az ajánlandó egységárak kivétel nélkül 
kifogástalan első minőségű czikkekre fognak érvényeseknek tekintetni.

A szállítási határidőre, valamint általában a szállításokra nézve az »Általános szerződési feltételek* mérvadók, melyek a dohányjövedéki 
közp. igazgatóság szertári ügyosztályában, Kálmán-utcza 20. sz. alatt a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Az ajánlattevők írásbeli ajánlatukban kijelenteni tartoznak, kogy az általános szerződési feltételeket és a szállítási mintákat ismerik.
Az ajánlatok a csoport kimutatásban felsorolt összes vagy egyes czikkeire is tehetők, az ajánlatokhoz a szállítandó czikkek mintái Is 

csatolandók. Ajánlattételből a közvetítők kizáratnak s ajánlatot csak a gyárosok illetőleg azok képviselői tehetnek.
Az ajánlatban hatósági bizonyítvány mellett világosan kijelentendő, hogy a czikkek ajánlattevő által készittetnek-e? vagy pedig beltöldön 

állittatik-e elő, a vagy termeltetik, mert külföldi készítmények csak azon esetben fognának figyelembe vétetni, ha a belföldi készítmények egyáltalán 
nem, vagy el nem fogadható minőségben volnának kaphatók. Az ajánlat részletesen minden czikkre nézve külön betűkkel és számokkal kiirt egység 
árban a kimutatásból látható, rizsma, klgr. méter szerint teendő és pedig bérmentve az illető m. kir. dohánygyár vagy dohánybeváltó hivatal 
székhelyén levő vasúti vagy gőzhajó állomásig, ha pedig ily állomás az illető m. kir. dohányjövedéki telep székhelyén nem volna, akkor az ehhez 
legközelebb eső vasúti vagy gőzhajó állomásig, ha pedig szállító ezég székhelyén dohányjövedéki telep van az illető telep udvárába bérmentve állítva.

Az ivenként 50  kr.-os bélyegjegygyel ellátott, lepecsételt magyar nyelven szerkesztett Írásbeli ajánlatok következőleg czimezve: » Ajánlatok 
gazdászati czikkek szállítására* legkésőbb f. évi deczember hó 7-én délelőtti 10 óráig a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság segédhivatalánái 
átadandók vagy posta utján beküldendők.

Bánatpénzképen a követelt összár 10%  készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban a m. kir. állampénztárnál Budapesten 
Eővámház. vagy pedig valamely m. kir. adóhivatalnál leteendő és az erről szóló nyugtatvány a zárt ajánlathoz csatolandó. Ezen feltételektől eltérő
vagy elkésetten beérkezett vagy távirati utón tett vagy oly ajánlatok, melyekhez letett bánatpénzről szóló nyugtatvány csatolva nem lett, vagy 
végül melyhez bánatpénz fejében készpénz csatoltatik figyelembe nem vétetik.

A letett bánatpénz a szállítási szerződés megkötése esetén óvadékul fog szolgálni.
Alulírott hatóság fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok között tekintet né.kül az árakra szabadon választhasson, vagy a czél 

elérésére más intézkedéseket is tehessen, az ajánlatok el vagy el nem fogadására nézve a versenytárgyalás napjától 14 napi határidő tűzetik ki. 
BUD APEST, 1896. november 17-én

A m. k ir. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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Le Griffon
leg jobb  é s  legkedve ltebb

valódi francia szivarkapapir és szivarkahüvelyek

Le Griffon „Patent"
kedvelt é s  praktikus sz iva rk apap ir .

N a g y b a n i ' e la d á s  a>̂  orsósáig ö s s z e s  
n orin b erg i é s  p ap ir= n ag y k eresk ed é=

s e b b e n .

G Y Á R I  F Ő R A K T Á R ;

G O L D Z I E H E R  G É Z A
BUDAPEST,

V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.

Kckstein és Neufeld Budapest. K irrtly-utcr.a 47.
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