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Az év végén.
A sylvesteri harangok egy dicsősé

ges evnek temetésére konganak. A félre
ismert és kicsinybevett Magyarország 
egy olyan beszámolóbeszeddel lepett a 
világ elé, a melynek nagyszerűségét 
egész Európa kénytelen volt elismerni.

A mi a dohánytermelést illeti, Ma
gyarország egész a legutóbbi időkig a 
dohánytermelés terén, a minőséget ille
tőleg, az ötödik helyen állt. A magyar 
dohány mindig közkedveltsegnek örven
dett és azért is nagyon természetes, 
hogy a kiállítás meglátogatására érkező 
idegenek figyelme ezen fontos gazdasági 
termek felá fordult. Sajnos, hogy a do
hánytermelés nálunk visszafejlődésben 
van, úgy a mennyiségre mint a minő
ségre nezve, azért is ezen téren ma
gunkat méltóan nem képviseltethettük. 
Ellenben a dohánygyártás éppen ezen 
millenniumi évben a legnagyobb diadalt 
ülte és az egész világ sajtója kénytelen 
volt dicséretet zengenie.

Tényleg azon harmincz ev alatt, a 
melyben a magyar állam a monopóliumot 
behozta, többet tenni nem lehetett, mint 
a mennyit tettek. Igaz ugyan, hogy az 
óriási mértékben fejlődött fogyasztás volt 
az, mely szükségessé tette azt, hogy a 
dohánygyárak számát megkétszerezzék, 
és hogy őket a modern igényeknek meg
felelően rendezzek be, de a dohányigaz
gatás letagadhatatlan érdeme az, hogy 
folytonos törekvéset a gyártmányok meg
javítására irányította, a hogy a technika 
legújabb vívmányait felhasználta es hogy 
a gyártmányok modern és tetszetős kül
alakjáról gondoskodott. Az osztrák do
hányjövedék sohasem is törődött a kül- 
formával, sohasem igyekezett, hogy oly 
terményt állítson elő, a milyen a közön
ség Ízlésűnek megfeleli volna. A régi 
czopf kipusztitása egészen a m. kir. do
hányjövedék érdeme, a mely első volt, 
ki a monopóliumot nem kényszeradónak, 
hanem fejlódésképes üzletnek tekintette.

A dohányjövedéki forgalom ketté
osztása, a mely a gyártást, az eladástól 
teljesen elkülöníti, az adminisztrátiót az 
üzlettől különválasztja, az a régi czopf- 
nak utolsó maradéka. Tagadhatatlan tény,

hogy az iparnak a kereskedelemmel kar
öltve kell járni, támogatva egymást, hogy 
működésük üdvös legyen. A m. kir. do- 
hányjövedéki közp. igazgatóság, u mely 
az egész gyári szervezet élén áll, azon 
pillanatban bevégezte misszióját, a mely
ben a szivarok elhagyták a gyár kapu
ját, nem gyakorolhat semmi befolyást 
arra, hogy a kész szivarokkal mi törté
nik ; azaz az eladási viszonyok egészen 
hatáskörén kiviil állanak. Épp Így áll a ! 
dolog bizonyos kérdéseknél, a melyek a 
gyártást illetik, de érintik az eladást. A 
gyártási vezetőség gyakran jön abba a 
helyzetbe, hogy olyan intézkedéseket te
gyen. melyek a forgalom érdekében ál
lanak es viszont a pénzügyminisztérium
nak gyakran olyan dolgok felett kell 
rendelkezni, a melyek a gyári szerve
zetbe vágnak. Nem ritkán történik, hogy 
ezáltal némi knmplikáczió is jön letre.

És a hol az ebből eredő hátrányok 
mutatkoznak, ott mindig az elárusító az, 
a kinek ezeket viselni kell; A ládakérdés 
pl. már reg elintézést nyert volna, ha az 
igazgatás ezen kettéosztása ennek útját 
nem állotta volna.

Hogyan is foglalkozzék a pénzügy
minisztérium egy- ügygyei, a mely- szo
rosan véve a dohányjövedéki igazgató
ság ügykörébe tartozik és viszont mit 
koll utóbbinak az clárusitás viszonyaival 
foglalkozni, mit kell neki a nagytőzsdé- 
sek kívánságaival törődni? így most 
már említettük, az elárusító az, a kinek 
az anyagi és erkölcsi kárt viselnie kell. 
Az. ő sajátságos helyzete a kincstárral 
szemben, a melyenk értelmében ö sem 
kereskedőnek, sem bizományosnak nem 
tekinthető, az, mely a hátrányos helyzetet 
előidézi.

Mennyire örülünk azon, hogy a do- 
hánymonopolium virágzó helyzete már 
oly magaslaton áll, hogy a múltra kell 
visszamennünk akkor, ha nagyszerű fej
lődésében hibákat akarunk keresni. De 
tekintsünk inkább a jövőbe és dolgoz
zunk kitartással czéljaink elérésén, a 
melyek nem az állomvilágból valók.

Éz. azt kívánjuk, hogy ezen az ötö
dik évfolyamba lépő szaklapnak ez év
záró száma az, utolsó legyen, a melynek 
kellemetlenül érintő kérdésekkel kell

foglalkoznia. Csak sikerekről beszéljenek

mint az. elárusitást illetőleg. Tisztelt ol- . 
vasóink mindnyájának tiszta szívből kí
vánunk:

Boldog karácsonyt!

A nagytözsdések eladási pro- 
visiója

Bizonyos ellentmondás rejlik abban, 
ha a szivar- es dohánygyártmányok el
adásával foglalkozó nagytözsdések el
adási provisiója annyival lesz kisebb, a 
mennyivel a forgalmuk emnlkedik. Az 
ellentmondás már azért is szembeszökő, 
minthogy a nagyobb forgalom nagyobb 
tőkebefektetést, több üzleti gondot, na
gyobb es költségesebb üzleti szervezetet 
követel meg, a melyért aztán kisebb ha
szon a jutalom. Megengedjük azt, hogy 
a nagytózsdes. a ki kis forgalmával 
kénytelen megelégedni, megérdemli azt. 
hogy neki egy bizonyos tisztességes ke
resetet biztosítanak es hogy ezert eset
leg nagyobb provisiót nyerjen, de ezzel 
távolról sem állítjuk azt, hogy nagyobb 
munkának kisebb jutalomban kell része
sülnie.

Ezen provisiokérdés szabályozására 
eddig keveset gondoltak. Az egyes nagy- 
tőzsdék kiírásánál a regi chablone sze- 
i int járnak el, és az előbbi provisiót ve
szik kiindulási alapul. De mivel a szer
zési viszonyok egyrészről, az eladási vi
szonyok másrészről nagyon változnak, 
ezen módszer nekünk helyesnek nem tű
nik fel es ez indít bennünket azon kí
vánság kijelentésére, hogy egy egészen 
más programm alapján járjanak el.

Egy nagy tőzsde-engedély kiadásánál 
rendesen a régi módszer szerint járnak 
el. A * legkevesebbet ígérő* azaz, az ki 
a legkisebb provisioval megelégszik, 
kapja meg a legtöbb esetben az enge
délyt. A dohányjövedek nagyon jól jár 
e módosítása szerint, mert sok esetben 
oly emberek konkurrálnak, a kik a leg
minimálisabb provisioval megelégednek, 
mivel az engedélyre nekik csak azért 
van szükségük, hogy bizonyos reklámot 
csináljanak vele tulajdonképen üzletüknek, 
a melyet egy nagytözsde czégére alatt 
akarnak folytatni. A dohányczikkek el-



D O H  A N Y Á K  U S  O K  K Ö Z L Ö N Y E .2

adásával azután keveset törődnek. így 
aztán ez az előny a dohányjövedék sza
mára hátrányt jelent, mert tisztességes 
eladásról szó sem lehet. Az ily fajta 
tözsdés számára is az elérni vált előny 
igen kétes ertekii, mert üzletét ugyan 
valamivel megjavíthatja, de e mellett 
egy nagytözsde gondjait kell magára 
venni. Egy másik hátrány általános szem
pontból az, hogy a nagytözsdésnek csak 
egy kereseti forrása akad: a kicsinybeni 
eladás. Nem különös az, hogy az egesz 
ország valamennyi nagytözsdése között 
nincs egyetlen egy sem, a ki a nagy
bani eladásnál akár a legcsekélyebb ha
szonra is tenne szert? Mindenütt a ki
csinybeni eladásnak kell az egész kere
setet kitenni, mivel a nagybani eladás 
provisiója sehol sem oly nagy, hogy akár 
az üzleti költségeket tudná fedezni, i 
Abszurdumnak találjuk azt, hogy a kincs
tár ötven millióért adat el magának 
árut. a nélkül, hogy ez eladásért többet 
nyújtana, mint a mennyit a természetes 
kiadások kitesznek. Ha a fizetett provi- 
sió összeg, mely évente 600.000 frtnál 
többet nem tesz ki, legalább a nagytözs- 
dések zsebében megmaradna! De nem, 
még ebből is adóczimén egy tekintélyes 
rész folyik az államkasszába vissza. Az 
egesz provisio tekintettel arra, hogy az 
ország tőzsdéseinek körülbelül 6 millió 
írtért van dohányáru raktáron, nem tesz 
ki többet, mint e befektetett tőkeösszeg ! 
kamatjait.

Az ilyen iiskálisi módszer ugyan 
nehány százezer forint töbletet biztosit 
az állampénztár számára  ̂ de ezzel még 
nincs bebizonyítva az, hogy a hasion 
nem látszólagos. Mi nem engedünk ab
beli nézetünkből egy hajszálnyit sem. * 
hogy azáltal évente néhány milliónyi j 
haszon vész el egy sokkal kisebb összeg 
kedvéért. Egy egész sorát az áruezikkek- 
nek sorolhatnánk fel, a melyek virágzá
sukat csak azért érték el, mert a kiske- j 
reskedés és a továbbodás általában igen 
jó jutalmazásra talált.

Előáll itt az a tévedés, hogy mi
lyennek kellene lenni a statútumnak, 
melynek hivatva kellene lenni egy üdvös 
változás előidézésére ?  És akkor azt kell 
tanácsolnunk, hogy az eladási szerveze- ' 
tét egészen ujjáalkossák, a mely válto
zásnak első sorban oda kell irányulni, 
hogy a nagytözsdéket lényegesen meg 
kellene csökkenteni, már a fejlődött vas
úti forgalom szempontjából is, amennyi
ben nincs az a kis hely, a melytől a 
vasút előnyeit megvonná. A midőn még 
a kistözsdésnek árui beszerzése miatt 
néhány órát kellett kocsin utazni, akkor 
méltányos volt az, hogy a legkisebb 
helységben is nagytózsdét állítsanak fel. 
Ma azonban, mikor a kistözsdés nehány 
krájezárért a szomszéd városkába utaz- 
hatik, Magyarországon 500 nagytőzsde 
létezése igazán luxus sá vált.

Ez újjá alakításnak természetesen 
arra is gondot kellene fordítani, hogy a 
szivar és dohánynemüek vasúton való 
szállítása olcsóbbá tétessék, valamint 
arra, hogy a kincstár tulajdonát kepező 
árukkal, mint gyorsszállitmányokkal bán
janak. A vasútvonalak államosítása nagy
ban emeli e reform keresztülvitelének 
lehetőségét. Látszik már ebből is, hogy 
e változás több téren nagyobb refor
mokat igényelne, a melyek azonban 
keresztülvihetök és méltányosak is, mivel 
nyilvánvaló, hogy az állam az ó nagy 
üzleti szervezete érdekében jogosítva 
van összes segédeszközeinek igénybevé
telére.

Az eladási provisio nagyobbitása 1 
egyike azon eszközöknek, amelyeket 
igénybe kell venni egy tisztességes, az 
állam nagyságához méltó eladói kar meg
teremtésére, amely minden tekintetben 
képesítve van arra, hogy hivatásának | 
megfeleljen.

Vegyesek.
Szabad-e a kávét hamisítani ? Ezt a kér

dési kuliéit a közigazgatási bizottságnak eldön
tenie és csak az elnök szavazata mentette meg 
a közönségei, hogy a hamisított kávét nem 
lehet lehet szabadon árulni. A második kerü
leti elöljáró Spoiler István budai kereskedőt az 
ipartörvény alapján f>0 forintra büntette, mert 
a ( Csehországban készüli Pannónia pörköli kávét 
árusította. A Pannónia pörkölt kávé, a melyet 
az ausztriai kávétársulat gyárt, nem kávé, ha
nem égetett földi mandula (arachis hypogaea). . 
Spuller fölebbezésére a tanács megsemmisitette 
az elöljáró Ítéletét, mert ipar kihágás esete nem 
forgott fönn. Az elöljáró nem hagyta annyiban 
a dolgot és Spullert a megzögazdasági termékek 
hamisításának lilái mazásáról szóló törvény alap
ján Ítélte el 50 írtra, nemíizctbetés esetén 5 
napi elzárásra, a kávét pedig elkobozta. Spuller 
a közigazgatási bizottsághoz fölebbezett. Folkus- 
házy előadó az elöljáró Ítéletének megsemmisíté
sét indítványozta, mert a törvény nem mondja 
meg határozotton, hogy a kávéhamisitás bünte
tendő. A tiszti főügyész és az árvaszéki elnök úgy 
nyilatkozott, hogy a törvény értelmében a ká
vét szabad hamisítani. Márkus polgármester a 
közönségre hivatkozik, a melyet minden körül
mények között meg kell védelmezni a hamisí
tások ellev. A bizottság öt tagja az elöljáró ha
tározata mellett, öt pedig ellene nyilatkozott, 
Rátli Károly főpolgármester a hamisítás ellen 
szavazott és igy határozattá lett, hogy a kávét 
hamisítani nem szabad.

Magyarország a párisi kiállításon. Az or
szágos iparegyesület ina délután lovag Fáik 
Zsigmond elnöklésével értekezletet tartott a ma
gyar iparnak az 1900-iki párisi nemzetközi ki
állításon való részvétele tárgyában. Az ipar- 
egyesület igazgatósága nevében Gelléri Mór al
igazgató terjesztette a mai értekezlet elé e fele
leteket, a melyekhez a jelenlevők teljesen hoz
zájárullak. A miniszter kérdései és az iparegye
sület válaszai ezek:

1. Mely csoportokban vegyem részt Ma
gyarország és milyen arányban ? —  Lehetőleg 
minden csoportban és pedig oly arányban, 
hogy az illető szakmában fejlettségünk lehető 
teljességében legyen feltüntethető.

2. Mily gyűjteményes kiállítások szüksé
gesek? — Malom-, ezukor-, szesziparunk, házi-

és népiparunk, sőt a kisipar némely csoportja 
csakis gyűjteményes kiállítás utján érvénye
sülhet.

8. Szükség, s-e vidéki bizottságok? —  Nem 
szükségesek.

4. Miként . gyüjtessenek a kiállítási tárgyak?
Az agitáczió és propaganda központilag 

intézendő amaz országos egyesületek által, me
lyek bizonyos foglalkozási ágak érdekeit hivatás
szerűen ölelik fel. például az iparra nézve az 
országos iparegyesület, a mezőgazdaságra nézve 
az országos gazdasági egyesület, az erdészetre 
az országos erdészeti egyesület, e művészetre a 
képzőművészeti társulat, az egészségügyre az 
orvosegyesűlet által stb., valamennyi testület 
azonban a kereskedelmi és iparkamarák közre
működését is kikérni. A szervezel és igazgató
ság az országos magyar bizottság által közpon
tilag volna intézendő.

A török pénzügyek. Mint. a párisi Figaró
nak Péter várról jelentik, a hatalmak már meg
egyeztek a franczia-orosz javaslat iránt, a mely 
a tőrök pénzügyek szanálását czélozza. Török
országnak lehetővé tétetnék egy nagyobb uj 
kölcáön felvétele, de ama feltétel alatt, hogy az 
adminisztráczió megfelelően módosíttassák. A 
kölcsön Francziaországban bocsáttatnék ki, de 
a hatalmak jótállása mellett. A kölcsön vissza
fizetésének biztosítására és a török pénzügyi 
reformok kérészi ül vitelére a török államadóssá
gokat kezelő európai bizottságba Oroszország is 
nevezne ki képviselőt és e bizottság felhatal
mazta! nék a török birodalom összes jövedel
meinek kezelésére. A Figaro e híréhez még 
mindenesetre sok kétség fér.

Szerkesztői üzenetek.
W. A. nagytözsdés urnák M. Az ügy ré

szünkre be van fejezve. Hová jutnánk, ha min
dig ebből élősködnénk ?

M. I. tözsdesnek K. Ha lény, hogy ön csak 
tőzsdéi vezet, mellékczikkek nélkül, csak 90 frt 
bérösszeget kell fizetnie, mivel csak 9000 Irtot 
konsumál.

Zs. F. nagytözsdés urnák V. Vannak em
berek, kik mindenben szálkát látnak. Úgy lát
szik, ön ezekhez tartozik. Ettől eltekintve, azon
ban az ön rckriminatiói még az igazságnak sem 
felelnek meg, mivel az illető hivatalban szak
emberek vannak, kik negyven éves működésre 
pillanthatnak vissza, a kiknek még ma is tanul
mányi czélokra utazásokat tesznek. Nem kell 
mindenféle ostoba hírlapi kacsának felülni.

Özv. K. asszonynak Budapest. Jelentse fel 
a dolgot rendőrségnek és a tőzsdét, a mennyi
ben vádjai igazaknak bizonyulnak, bezárják. 
A pénz ügy igazgatóság amúgy sem cselekednék 
másképen.

B. I. kisasszonynak Budapesten. Csak örö
münkre szolgál, ha a hírlap-eladást illető czik- 
künket az ön neheztelését vonta magunkra, mivel 
a hirlapkihordók tanúsága szerint épen az ön 
tőzsdéjében van a legnagyobb rendellenség. Ha 
ön említett módon a hírlapkiadóknak kárt okoz, 
akkor nem csodálkozhatok azon sem, ha öntől 
idővel a hirlapelárusilási engedélyi meg fogják 
vonni. Pécsben nemrég egy tőzsdésnőt 14 napi 
elzárásra Ítéltek, a kiről kisült, hogy egy kraj- 
czár ellenében újságokat kölcsönzött, azonkívül 
a tőzsde engedélyt is megvonták tőle. Nem 
értjük, hogy némely elárusitónő mily különös 

' fogalmakat táplál arról, hogy mi szabad és 
mi nem.

Segé<lü7.erkesztő.- Holtai Nándor.
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Árlejtés.
A nagy-károlyi magy. kit*, pénzügyigazgatóság részéről közhírré 

tétetik, hogy Nagy-Bánya városában (Szatmár-vármegyc) a dohánynagy- 
árudának betöltése czéljából, a nevezett igazgatóságnál 1897. évi február 
hó 16-án délelőtt 10 órakor Írásbeli ajánlatok által versenytárgyalás fog 
tartatni.

Ezen nagyárudához 179 dohánykisárus van beszerzés végett utalva.
A nagyáruda dohánykészletét a debreczeni inagy. kir. dohányáru

dából szerzi be, és eddig három %  tőzsdijat élvezett a közönséges 
dohányanyagok után, a különleges gyártmányok után 4% -ol.

Ezen nagyárudával össze van kötve a bélyeg- és váltó űrlapok 
eladásának kötelezettsége 11/8 °/„ eladási jutalék élvezete mellett, ebbeli 
készletét a nagy-bányai kir. adóhivataltól szerzendi be.

A nagyáruda kezelése, az arra alkalmasnak talált a legcsekélyebb 
tőzsdijat igénylő pályázónak fog adományoztatni, s csakis ezen tözsdij 
képezheti az ajánlatok tárgyát.

A nagyáruda évi forgalma átlagosan véve dohány és szivarban 
96026 frtot tehető nyers értékben.

A nagyárudával mindig kicsinybeni dohányárulási jog is van egy
bekötve.

A magyar kincstár az évi forgalmi eredmény állandóságára, úgy a 
kis tőzsdék számára nézve kezességet nem vállal, a tözsde-dij utólagos 
felemelését nem engedélyezendi, és bárminemű kárpótlási igényt tekin
tetbe nem veend, ellenben vállalkozó köteles a dohány és szivar anyag-

NAC Y-KÁHOLY, 1896. deczember 6-án.

készlet szállítására szolgáló tartályokat és ládákat, a megállapított eladási 
árnak, a magas kincstár részére leendő megtérítése mellett tulajdonul 
átvenni, köteles továbbá 21 napi fogyasztásnak megfelelő tartalék kész
letet 5000 forint értékben beszerezni és folyton érintetlen teljességben 
fenlartani, s ezenkívül a napi szükséglet igényelte anyagkészleteket is 
beszerezni, 4000 fi t értékben különlegességi, dohánygyártmányokban pedig 
összesen 400 frtnak megfelelő készletet tartani.

A dohányáruda és a vele kapcsolatos kis-tözsde Nagy-Bányán élénk 
forgalmú helyen, tökéletesen száraz bolti és raktári helyiségben, a vállal
kozó által személyesen kezelendő, s a dohány-eladási szabályok 44. §-ában 
részletezett könyvek kifogástalanul vezetendők.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében a fentkijelölt csonkithatlan 
dohányanyagkészlet összegének megfelelő 10%, azaz ötszáz (500) frtot 
készpénzben vagy állampapírokban esetleg állami biztosítékul elfogadható 
más értékpapírokban, melyek azonban tőzsdén jegyzett érték 20%"ónak 
levonása mellett mutatkozó értékben fogadtatnak el, ezen kir. pénzügy
igazgatóság székhelyén avagy kerületében levő valamelyik kir. adóhiva
talnál pénzügyi letétbe helyezni, s az arról szóló eredeti nyugtát a fent 
meghatározott nap délelőtt 10 óráig benyújtandó, 50 kr.-os bélyeggel 
ellátott lepecsételt és sajátkezüleg aláirt ajánlataikhoz mellékelni, és az 
igy ellátott ajánlatot a magy. kir. pénzügy igazgat óság főnőkéhez beküldeni.

Kívül írandó.
Ajánlat a nagy-bányai dohányáruda elnyerése végett.

Magy. kir. pénzügy-igazgatóság.

71-727. sz.
V. 1896.

AJÁNLATI HIRDETMÉNY.

A nagyváradi magy. kir. p. ü. igazgatóság részéről ezennel közhírré 
tétetik, hogy Bihar-megyébe kebelezett Ber.-TJjfalu városában üresedésbe 
jött dohány nagyáruda kezelésének betöltése végett írásbeli ajánlatok 
beadása utján 1896. deczember 29-én délelőtti 10 órakor a p. ü. igaz
gatóságnál versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők által az eladás után 
igénybe vehető ellátási jutalék fogja képezni, és a dohány nagyáruda 
annak fog átadatni, ki a legcsekélyebb eladási dijt fogja követelni, mind
azonáltal a kincstár fentartja magának azon jogot, hogy versenyzők közölt 
szabadon választhasson, mi okból az ajánlattevő semmi esetben sem 
támaszthat igényt azért, mivel ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány-nagyárus a nagyáruda kezeléséért 1 uo/ i o o %  tözs
dij t élvezett.

A dohány-nugyárudának utolsó három évi nyers forgalmának átlaga 
75.4X8 frtot tett ki, és ahoz anyag beszerzés végett 115 kisárus van 
utalva, továbbá az áruda kezelésével a bélyeg és váltó-űrlapok eladásának 
kötelezettsége 1 V* °/0 eladási jutalék mellett, valamint a havanna szivarok 
eladásának jogosultsága is egybe van kötve, mely utóbbi eladásra 1 */«°/o 
vagy ennél kisebb tözsdijnak igénybe vétele mellett adatik meg az en
gedély.

NAGYVÁRAI), 1896. évi deczember hó 12-én.

A összes gyártmány-készletek a debreczeni dohányáruda raktárából, 
a bélyegkészletek pedig berettyó-újfalui kir. adóhivatalnál lesznek beszer
zendők.

Figyelmeztetnek pályázók, hogy a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok 13. g-a, mely szerint az üres gyártmányládák a 
kincstár részéről visszaváltatnak, érvényen kivid helyeztetvén, azokat a 
magy. kir. dohányáruda raktárból, illetőleg a fő- és alárusoktól a meg
állapított eladási árak megtérítése mellett tulajdonukba átvenni kötelesek.

A dohány-nagyáruda és evvel egybekapcsolt kis tőzsde lehetőleg a 
piacz-téren vagy fő-utezán élénk forgalmú helyen, száraz bolti és raktári 
helyiségben, személyesen kezelendő és az üzletről azon öt rendbeli könyvek 
pontosan vezetendők, melyek a dohányeladási szabályok 19. $-ban 
részletezve vannak. A pályázók kötelesek bánatpénz fejében 200 forint 
készpénzben, vagy tőzsdén jegyzett állampapírokban 50 kr.-os bélyeggel 
ellátott, sajátkezüleg aláirt lepecsételt ajánlatukhoz csatolni, vagy pedig 
ezen összeget valamelyik állami pénztárnál lefizetni, az arról szóló nyug
tát az ajánlathoz mellékelni, és az ajánlatot ezen czirn alatt: „Ajánlat" 
a berettyó-újfalui dohány-nagyáruda elnyeréséért legkésőbben 1896. évi 
deczember 29-én, 9 óráig a p. ü. igazgatóság főnökségénél közvetlen 
vagy posta utján benyújtani.

Magy. kir. pénzügy-igazgatóság.

4 ií> 7 6 . s z á m  A szolnoki kir. pénzügyigazgatóságtól.ni

Á R L E J T É S I  H I R D E T M É N Y .

A szolnoki m. kir. pénzügy igazgatóság ezennel közhirré teszi, hogy 
Karczag városában elhalálozás folytán megürült m. kir. dohány-nagyáruda 
betöltése czéljából ezen kir. pénzügyigazgatóságnál 1897. évi január hó 
25-én délelőtt 10 órakor írásbeli versenytárgyalás fog megtartatni.

A dohány-nagyáruda, mely egyszersmind a dohány-gyártmányok 
kicsinyben való elárusitással is egybe van kötve és még bélyeg és váltó- 
űrlapok árulását is köteles törzsdíj mellett eszközölni annak ado
mányoztunk, kit a pénzügyigazgatóság erre alkalmasnak talál és a kik 
a százalékokban kifejezendő legkisebb eladási díjat fog követelni, tehát a 
kir. kincstár fentartja magának a jogot, hogy a versenyzők között sza
badon választhasson, minélfogva ajánlattevők közül azért, mert ajánlata 
el nem fogadtatott, a kincstárral szemben senki igényt nem támaszthat.

Pályázni kívánók tartoznak 50 kros bélyeggel és a megcsonkithatlan

dohányanyag-k észlet 6000 forint értékösszegének megfelelő 10%  bánat
pénzzel, vagy ezen összegnek valamely kir. adóhivatalnál való letételét 
igazoló nyugtával ellátott Írásbeli ajánlatokat 1897. évi január hó 24-én 
déli 12 óráig a szolnoki kir. pénzügyigazgatóság főnökénél vagy helyet
tesénél, vagy posta utján benyújtani, a czimlapon pedig kiírandó: 
.Ajánlat a karezagi dohány-nagyáruda átvételére', .Terhelve 600 frltal, 
vagy értékpapírral'.

Az. ajánlathoz csatolandó az. állampolgárságot, valamint erkölcsi, 
vagyoni és polgári állását, nemkülönben a nagykorúságot igazoló bi
zonyítvány.

SZOLNOKON, 1896. deczember 14-én.

M. kir. pénzügyigazgatóság.
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