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Keresetünk bizonytalanságáról.
Mindenkori törekvésünket kepezte 

odahatni, hogy a dohány nagy- es kis- 
tözsdések jövedelme legalább nemileg 
arányban álljon azon lankadatlan mun
kával, melyet kifejteniük kell és hogy a 
kereset bizonytalanságának félelme ne 
keserítse el a kis keresetet sem.

Sajnos igazságot ismétlünk csak, ha 
mondjuk, hogy maguk a tözsdések a 
hibások abban, hogy keresetük elveszí
tésének félelme örökké Damokles kard
jaként fejtik felett lebeg.

Oly időben elünk, midőn úgy az 
egyesnek, mint az összességnek önmagá
nak kell positióját megteremteni es azt 
megvédenie.

Amire gyenge az egyes ember, arra 
eleg erős az egyesek tömörült testületé.

A kényét kereset elvesztésének réme 
abban keresendő, hogy ezen mi üzlet
águnknak nincs szervezete, nincs köz
ponti egységes mozgatója — ereje, jog
védelme tehát nincs.

Mig a fenti rém nem jelentkezik, a 
tőzsdés felig-meddig kincstári hivatalnok. 
Ezért kérnék jogokat ezerszámra. Hány
szor hallja az ember ezen indokolást: 
• Igaz, hogy a haszon kicsiny, de örökös 
és biztos kenyer a tőzsde*. Nos, igaz 
ez? Ha jól, régen es közelről nem is- 
mernők a viszonyokat —  mi is igennel 
felelhetnénk; de igy nem.

Hogy lehetne egy üzleti biztos ke
reseti alapról szó, ha minduntalan ilyen
féle alternatívákat állítanak fel. „Vagy- 
vagy! Vagy megelégszel 110 százalék 
kevesebbel, vagy másnak adjuk jogodat44. 
Vagy átveszed károdra a ládákat, vagy 
visszaadod jogodat.

Ilyen alapokon nyugszik a mi bizt08  
keresetünk.

A kistőzsdések érdekében ugyan 
javulást látunk. Megvédi érdekeiket es 
kenyerüket Gránzenstein államtitkár úr 
ó méltósága egy bölcs es humánus ren
deletével, mely korlátozza az új jogok 
adását, illetve azokat a belterületről ki
zárván, csak a főváros külterületére en
gedélyezteti.

Köszönet es elismerés jár az állam
titkár méltányosságáért, mert most nem

kell félni a tözsdesnek, hogy egy várat
lanul nyakára jövő uj konkurrenczia el
szedi szájából kenyerének felét.

Ezen nagy horderejű rendelet alól 
bár látunk nehány szórványos kivétel
tevést, de ezen engedélyek a rendelet 
kibocsájtása előtti időből datálódnak.

Ezek daczára a múltkori lapunkban 
mutattunk rá a kis lottó eltörlés által te
remtett uj viszonyokra, melyből nagyon 
is láthatjuk keresetünk bizonytalanságát.

Igaz, hogy itt két teljesen független 
tényező áll szemben: a lottó-igazgatóság 
teljesen külön faktor

A kereset elvesztése feletti feljajdu- 
lasnak nem lehet eredménye, ha az szór
ványosan jelentkezik; de igenis lenne 
nyomaték a, eredménye, ha a 400 kenye
rétől megfosztott, mint egy test egy le
lek- közösen — “ egységesen emelné 
fel szavát.

Eme kitérésünkkel is támogatják 
azon állításunkat, hogy az egyedaru üz
letnek nincs biztos kereseti alapja.

A nagytözsdés helyzete rosszabb. 
Eltekintve attól, hogy jövedelmet ország
szerte a lehetőség szerint korlátozzák, 
ki van téve azon eshetőségnek, hogy 
teljesen megszüntetik őket.

Egy lap hozta a rég levegőben levő 
hirt, hogy a nagytözsdéket államosítják 
és ime halomszámra özönlenek hozzánk 
félelem diktálta levelek, kérdezősködések.

íme a felelem. Mindennap elveszt
hetik nemcsak jövedelmüket, de a tőkét 
is, melyet üzletük berendezésébe fek
tettek.

A szűk garas nyomában a gond és 
bizonytalanság.

Hogy dolgozhat azután kedvvel egy 
ily kedelyü ember ?

Nem kérünk a nagy- es kistőzsdé- 
seknek nyugdíjalapot, kegydijat, men- 
házat; de annyit joggal megérdemelnek, 
hogy kellő biztonság adassék részükre, 
hogy nem teszik ki őket bármely percz- 
ben a kapu elé.

Ám nehezítsék meg a joghoz jutást, 
ám válogassanak a jogok kérők között 
nagyon szigorúan, ám vizsgálják meg 
vagyonikig es jellemileg az uj tözsdést; 
de ha már a jogot megadták neki, akkor 
részesüljön megbecsülésben, méltánylás

ban első sorban főnöke, a kincstár ré
széről.

Ne legyen a jog egy biztosítási ok
mány tétlenség eseten is a meggazda
godásra, de legyen oly okmány, mely 
biztosítja az árusnak jogát elete végéig, 
ha csak fegyelmi vétségét el nem követne.

Fontos dolog ez. Fontos nemcsak 
a tőzsdésnek. de a kincstárnak is, mert 
az ő erdeke nemcsak hogy jól meg le
gyen választva ki az árusa, de az is, hogy 
a jól kiválasztott árus vegleg meg is 
tartassék.

De tudni kell a nagy- es kisárus- 
nak. hogy nem zaklathatják hivatalnokok 
ötletszerű s/eszelyei. hogy kenyerük élet
hossziglan es biztos, ha csak fegyelmi 
utón el nem mozdítják.

Ez biztos alapra fektetne a kenyeret 
es megadná a leieknyugalmával együtt 
a nagyobb üzleti kedvet.

Reformot jelent kívánalmunk, de el
végre be kell az erre hivatottaknak 
látni, hogy mikor minden vonalon, az 
uj helyes, modern, de egyben méltányos 
irány tör magának utat, akkor ezen 
kincstári üzletágnál sem szabad az ósdi 
maradiság penészébe burkolózva ma
radni.

Hírlapelárusitás.
Czikkünk megjelenése után, melyben 

a hírlapoknak mozgó (colportage) el- 
árusitásáról értekeztünk, — a két magyar 
esti lapot kiveve az összes lapok be
szüntettek az utczai elárusitást.

Történt ez, a mi érveink alapján, 
úgy jóslatunk teljesedett, hogy utczai 
hirlapelárusitáshoz, a mi talajunk nem 
alkalmas: az egyre m egy; a tény az,
hogy a tőzsdések megszabadultak egy 
méltatlan konkurencziától.

A két esti lap is ad el példányokat 
az utczán. Ves/ik két okból, először, mert 
1 krajezár az ára. tehát olcsó, másodszor 
a közönség inkább kiad egy krajezárt, 
csakhogy szabaduljon egy rongyos alak 
tolakodásától es fülebe ordításától.

Dicsőség-e ily rongyos kétes ele
mek közvetítésével terjeszteni lapot, a/ 
igazán csak Ízlés dolga. Talán anyagilag 
jó igy, mert az utczai árusok nemcsak 
a védtelen gyalogjárókat üldözik, molesz



tálják, ele benyitnak korcsmákba, snapsz- 
butikokba is.

Annyi tény, hogy ezek a rongyos 
utczai árusok a tőzsdeseknek kárt okoz
nak. Ha nem is nagy kárt. mégis kárt.

Hogy ez igy van, annak ismét csak 
a tözsclések az okai. Ha a megfelelő 
kiadókkal erelyesen, komolyan tárgyal
nának —  megszabadulnának ezen nem 
épen szép vetélytársaktól.

De mit beszélünk. Minden fővárosi 
tőzsdés átvehet ezen lapokból, terjeszt
heti csak azért, hogy ilyen méltatlan 
konkurrens ne legyen. Más esetben le 
lehet néha mondani bizonyos jövedelemről 
és kizárni egyes lapokat a terjesztésből, 
ha ezek csak fáradságot okoznak, de 
hasznot nem hoznak.

Ezen kiadók nem adnának el csak 
tőzsdékben annyit, mint igy. mert nyo
morék egyének kínálván a lapot némi 
szánalomból is vesznek tőlük lapokat: 
És végre ehhez a tőzsdéseknek semmi 
közük. Ok gondoljanak saját érdekeikkel. 
Nekik bent vannak eladó lapjaik es nem 
tudnak eladni, mert boltajtója előtt ordítoz 
egy-ket ketes alak és ott adogatja el a 
lapokat az ő regi vevőinek.

Hrtheretlen eljárás ez es igazságtalan 
a lapoktól, mert ha már 1 krajezáros 
lapokat adatnak el tőzsdékben es a ki
szolgálásért, valamint a bizományi felelős
ségért Vi-ed krajezárt adnak, akkor 
örüljenek, hogy rendes helyeken árulják 
lapjaikat es ne ártsanak nekik, mél
tatlan piszkos alakoknak adván a forga
lom javát.

De a tőzsdések a hibások. Ha ezen 
lapokat egyszerűen nem fogadnák el, 
attól nem menne ugyan tönkre ez a két 
híres újság; de a tőzsdések sem.

Megakadályoznák legalább, hogy 
később egy harmadik es negyedik hírlap 
vigye az elárusitást az utczára, es mint 
lapterjesztők több becsülesben részesül
nének.

Hogy mi mindig azon fáradozunk, 
hogy olvasóinknak jövedelmet szaporítsuk, 
az köztudomású; hogy mi a lap terjesz
téshez a tőzsdést dicséretre méltóan 
legalkalmasabbnak tartjuk, .ízt sem kell 
bővebben indokolnunk es mégis —  bár
mily különösnek tessek is azt ajánljuk, 
hogy ezen piszkos konkurencziától for
duljon el a tőzsdés valamennyi, forduljon 
el ezen lapoktól is ; inkább keressen 
naponta néhány negyed krajczárral ke
vesebbet, de ne fogadja el tőzsdéjében 
eladásra azon lapokat, melyeket az utczán 
is árusítanak.

Talán jobban is jönnének ki; mert 
a tőzsdébe esti lapért jövők más drágább 
esti lapot vennének, a melyen több a 
haszon.

Az állampénztári kimutatás.
A pénzügyminiszter közzétette az 

állampénztárak bruttó bevételeiről és
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kiadásairól szóló kimutatásokat az 189íj. 
év negyedik negyedéről.

Mig az előző három evnegyed ki
mutatásai szemben a múlt év megfelelő 
évnegyedeinek kimutatásaival a nagyobb 
bevételek mellett még nagyobb kiadáso
kat tüntetett fel, úgy hogy az egyes 
évnegyedek mérlegei kedvezőtlenebbek
nek mutatkoztak, a mostani negyedik 
évnegyed merlege már kedvezőbb, mert 
a bevételek többlete 9.85 millió, a ki
adások többlete pedig 9.07 millió leven, 
a mérleg 0.77 millióval jobb, mint tavaly.

K körülmény azonban már csak kis 
mértékben javíthatta az egesz ev keze
lési mérlegét, bár végeredményben az 
1898. év is bevételi fölösleggel záródik. 
Az állampénztári kimutatások szerint volt 
ugyanis:

H A N Y A R U S O K  K Ö Z L Ő

1896-ban Bevétel Kiadás
millió frt. millió

I. évnegyedben 107.4CJ 133.67
II. > 1 12.42 115.75
III. . 130.73 138.11
IV. » 153.70 114.36

504.31 501.8!)
K szerint a pénztári kezelésben 2.42 

millió beveteli többlet mutatkozik, ami 
12.85 millióval kevesebb a tavalyinál.

Mindazonáltal maga az a tény, hogy 
az 1898. ev pénztári kezelese is fölös
leget szolgáltat, mindenképen örvendetes, 
mert meghazudtolja azokat a romiatokat, 
kik az előző évnegyedek kimutatásaiból 
már a deficzitet akarták kiolvasni.

Egyébiránt a főntebbi átlátok még 
kedvezőbb világításba helyeztetnek, ha 
azokat a költségvetési előirányzattal 
hasonlítjuk egybe. Az 1898-iki budget 
a bevételeket 478.08 millióval, a kiadá
sokat 472.90 millióval irányozta elő. A 
pénztári kezelésben kitettek a bevetelek 
504.81 milliót, a kiadások 501.89 milliót. 
A tényleges eredmények tehát a bevé
teleknél 81.25 millióval haladták meg a 
preliminárét. Ha egyidejűleg a kiadások 
is előre nem látott mértekben emelked
tek, onnan van, hogy igen tetemes be
ruház ísok eszközöltettek az 1898. ev 
számlájára. 1 la ezeket levonásba hozzuk, 
amint azt tenni is kellene, mivel nem 
rendes kiadásokról van szó, akkor nem 
2.42 milliót, hanem mintegy 19 millió 
forintot tenne ki a pénztári kezelésben 
elöállandott felesleg.

Az utóbbi esztendőkben a beveteli 
többlet az államháztartásban kitett :

millió frtot
1890-ben 25.45
1891 . 30.52
1892 . 19.10
1893 • 34.06
1894 . 23.04
1895 . 26.59
1896 . 2.42 (a pénztári

kezelésben.
Tekintettel arra, hogy az eddigi

tapasztalatok szerint a zárszámadási vég-

leges eredmények a pénztári kezelés 
eredményénél mindig kedvezőbbek szok
tak lenni, bízvást feltehetjük, hogy 
számbavehetö visszaesés a feleslegek 
szaporodásában 1898-ban sem fog mu
tatkozni.

Vegyesek.
Uj csom agolás. Folyó év márczius 

havától kezdve több dohánynem, mely 
eddig 125 grammjával volt csomagolva, 
kisebb súlyú csomagolással 100 grammon
ként es tetemesebb olcsóbb árral fog for
galomba hozatni. Ezen uj csomagolási 
dohányok következők:

Középfülöm: Török.
Finom : Török.
Török : Dráma.
Finom: Ázsiai.
A ré zp én z bevonása. A  még forgalomban 

levő krajezáros és fél krajezáros váltópénz nap
jai immár meg vannak számláivá. A magyar 
és osztrák pénzügyminiszterek ugyanis. —  mint 
értesülünk elhatározták, hogy az egy- és a 
félkrajezáros rézpénzeket még az év első felé
ben bevonják. A módozatok részletes meg
állapítása czéljából a pénzügyminisztériumok 
kiküldöttei legközelebb értekezletre gyűlnek 
Össze.

D o h á n y á ru -ra k tá r  K o lo zs v á ro tt. A pénz
ügyminiszter, mint félhivatalosan jelentik 
az erdélyi tőzsdék szükségletének könnyebb 
kielégithetése végett Kolozsvárott nagy dohány
áru-raktárt fog berendezni. A dohányraktárhoz 
szükséges megfelelő helyiségek ügyében a 
tárgyalásokat már megkezdték.

A m agyar közgazdasági tá rsaság
tegnap este tartott felolvasó ülésén, a 
melyen Matlekovits Sándor v. b. t. t. 
elnökölt, Jeszenszky Ignác/, nagykikindai 
ev. lelkes/ erdekes és aktuális előadást 
tartott az alföldi agrárszoczializmusról. A / 
előadó szerint a neptömeg érvényesülését 
akadályozza a mezőgazdálkodási rendszer 
egyoldalúsága, mely nem nyújt változatos 
kereseti forrást s a főmunkaidejét az ara
tásra koncentrálja es az «év legnagyobb 
részen a munkásosztályt nem foglalkoz
tatja. Uj kereseti források megnyitását 
akadályozza a paraszt s nagyrészt az úri 
birtokososztály egyoldalii szerzési vágya, 
a mely minden tőkéjét földbérletekbe es 
vásárlásokba fekteti, a helyett, hogy a 
meglevőt magán vagy szövetkezeti utón 
mezőgazdasággal kapcsolatos ipari vál
lalatokra fordítaná s ezzel uj kereseti és 
jövedelmi forrásokat nyitna. A nyerster- 
mények földolgozásából es közvetítéséből 
eredő hasznokat kiengedi kezéből. A 
háziipart elfelejtette s külföldi gyártmány- 
nyál pótolja. A magyar nép boldogulásá
nak nagy akadálya, hogy szerzési hajla
maival nincs arányban terjeszkedési ké
pessége. Túlteng az Alföldön a helyett, 
hogy önkéntes településsel kivonulna a 
déli nemzetiségi területekre, a hol köny- 
nyebben szerezhetne. A nép terjeszkedé
sei elő kell mozdítani okszerű telepíté
sekkel a tulnépes helyektől. A telepíté
sekre nézve az eddigitől eltérő uj telepi-

N Y E.
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tósi rendszert ajánl. A telepesek között 
megkülönbözteti a telkes es kertes tele
peseket. Amazokat az alföldi kisbirtok el- 
aprózásának akadályozására a kisgazdák 
nj sarjaiból, a kerti telepeseket pedig a 
a napszámos-osztálytól kívánja vegyesen 
egy-egy telepen. E kerti telepesek a ker
teszet által nyernének uj foglalkozási tért 
es keresetforrást. A munkás-elem józanabb 
részének szervezését az értelmi osztály 
vegye kezébe s ezek keretében oldja 
meg a munkásbiztositás, segítés, munka
közvetítés stb. kérdését is. Nagy súly 
fektetendő a falusi népoktatás teljes re
formjára. a mely a íöldmiveló nép létér
dekeit veszi első sorban figyelembe. A 
nép öregjeit, a csökönyös tömeget át nem 
gyárthatjuk, egy uj generácziót kell ne
velni a népiskolától kezdve, uj gazdasági 
nézetekkel és ambic/iókkal. Elsőrendű föl
adat az Alföldről önkent történt települé
seket megerősítenünk, a regi tengődő te
lepeket lábra állítanunk, hogy az exponált 
helyeken nemzeti föladatainknak is meg
felelhessenek.

A kereskede lm i és iparm uzeum  újból való 
fölállítása iránt, mely az ezredéves országos 
kiállítás alkalmával szünetelt, a kereskedelmi 
miniszter utasítása folytán a szükséges lépése
ket már megtették. A muzeum igazgatósága 
fölhívta az iparosokat, hogy bocsássanak ren
delkezésére kiállítandó tárgyakat és mintákat, 
melyek tovább is az iparcsarnokban lesznek 
kiállítva.

A H u n g á ria -k ö rú ti v illam os . A külső Ilun- 
gária-körúton es a fercnczvárosi pályaudvarhoz 
teivezett villamos vasút építésére a közúti vas- 
palyatarsasag. a városi villamos vasúttársaság 
és az ipar es kereskedelmi bank folyamodott 
cngedelemért. A tanács tegnapi ülésén tárgyalta 
a kérvényeket és kimondotta, hogy a konczesz- 
sziót addig senkinek sem adja ki. a inig a 
Ilungária-utnak szabályozási terve véglegesen 
megállapítva nincsen s a Mestcr-utoza kiszéle
sítése ügyében a tárgyalásokat be nem fejezik. 
A tanács a konczessziö kiadása előtt megakarja 
állapítani, hogy a 1 lungária-út kiépítésére szük
séges magantclkek kisajátítása mennyibe kerül.

A d ó tis zte k  m ozgalom . Két esztendeje 
tizennégy pontba foglalták az adóhivatali 
tisztviselők anyagi helyzetük javítására vonat
kozó kérelmüket. Az is^T-iki költségvetésből 
az adóhivatali tisztviselők meggyőződtek, hogy 
a folyó év sem fogja meghozni helyzetük javu
lását. De mivel a pénzügyi költségvetést még 
nem tárgyalta a képvisclóház. a kassai kir. 
adóhivatal tisztikara körlevélben felszólította az 
összes adóhivatalokat, hogy kérjék ineg kerü
leteik országgyűlési képviselőijét a kérelem 
tizennégy pontjának támogatására. A mozga
lomnak sikere volt. száznál több országgyűlési 
képviselő ígérte meg a kérelem támogatását; 
ezek közt vannak : Wlassics Gyula, Csáky Albin 
gróf, Chorin Ferencz, Vay Ernő gróf, 1 loránszky 
Nándor, Schmidt Gyula, Bejacsevich Artbur 
gróf, Xsigárdy Gyula, Karácsonyi Jenő gróf. 
Csávossy Béla, Károlyi István gróf, Zsilinszky 
Mihály, Terenyi I.ajos, Győrffy Gyula, And- 
rássy Sándor gróf. 1 lieronymi Károly, Hódossy 
Imre, Somsisch Andor, Tisza Lajoz gróf, 
Knyedi Lukács. Polczner Jenő, Polónyi Géza, 
Fáik Miksa, Károlyi Sándor gróf. Semsey 
László és Eder Odón.

Szerkesztői üzenetek.
CautíO. Kérdést intézőknek válaszoljuk, 

hogy lapunk nyiltterében közölt hirdetéseknél 
minket nem kötelez annak tudása, hogy melyik 
nagytőzde keres üzletvezetőt. A hirdetményt 
jellel ellátott aláírással kapjuk és ha van pá
lyázat, azt az adott jelű czimre továbbítjuk.

P. nagytözsdés V. Ielőfizetésében félévre 1 
hátralékban van, kérjük a pénzt beküldeni.

B. nagytözsdés K. v. Fenti üzenet Önnek 
is szól.

Több lo ttó g y ü jtö n e k . Jól estek köszönő 
soraik, melyek igazán 100 számra érkeztek. 
Mi csak kötelességet teljesítettünk, midőn igaz 
ügyünk védelmére tollat ragadtunk.

M. D. -né B udapest. Izentük többször. Tőzs
dét eladni nem lehet. A berendezést eladhatja, 
de a jogot hogy adhatná el, mikor az a kincs
táré és nem az ( )né.

S c E  A rm . B pest. Dohányárut sem drá
gábban sem olcsóbban eladni, mint az elő van 
írva, nem szabad, egyiket ép úgy büntetik, 
mint a másikat.

K. W. nagytözsdés B .-n . Köszönjük lapunk 
iránti érdeklődését. Bizony többen vehetnének 
Önön példát. Csodálatos közöny tapasztalható 
épen a nagytözsdések legtöbbjénél. A kistőzs- 
dés kötelességének tartja támogatni azon lapot, 
mely érdekeit védelmezni van hivatva és isme
rünk oly nagytőzsdést, ki lapunkét nem reslelli 
kölcsön kérni elolvasás végett kistőzsdéstől. 
Pedig a „ D o h á n y á r u s o k  K ö z l ö n y e "  na
ponta 1 1 .t krajezárba kerül, annyit pedig nél
külözhet nemcsak egy kisárus. de még egy 
— nagytözsdés is.

(laKcrkesztö.- Heltai Nándor.

Nyilt-tér.
Kfe'v nagvohb vidéki város nagytözMléjénck 

vezetésére egy, eaiilioval rendelkező, alkalmas 
egyén kerestetik. C/.im a kiadóhivatalba «<‘.anlioc
je lig e  ;iInti.

M agyar k irá ly i á llam vasu tak .
t zletvezctőség Kolozsvárit, 2270 1807. sz.

A m. kir. államvasutuk kezelése alá 
tartozó székely-vasutak scpsi-szt.-györgy- 
gyimesi vonalon fekvő Csíkszereda állo
máson berendezendő vendéglői üzlet, a 
pályának közelebbről történő megnyitási 
napjától számítandó 3 évre bérbe adandó 
léven, annak bérbe adása iránt ezennel 
pályázat nyittatik.

Eolhivatnak ennélfogva mindazok, 
kik a nevezett állomási vendéglőt bérbe 
óhajtják, hogy a szabályszerűen bélyeg
zett es eddigi működésüket igazoló bi
zonyítványokkal felszerelt ajánlatukat 
legkésőbb f. évi márczius hó 4-én deli 
12 óráig a m. kir. állemvasutak kolozs
vári üzletvezetősege általános osztályához 
(titkárság) czimezve nyújtsák be.

Az ajánlatok külön lepecsételt borí
tékban küldendők be es a boríték követ
kező megjegyzéssel látandó el. >Ajánlat 
a Csíkszeredái állomási vendéglőre.*

Az ajánlattevő köteles a kolozsvári 
üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál (Kolozs
vár, Emke palota) f. évi márczius hó 
4-én déli 12 óráig bánatpénz kepeit 200 

i frtot készpénzben, vagy állami létetekre

a

alkalmas értékpapírokban letétbe helyezni, 
vagy oda posta utján külön borítékban 
beküldeni, mivel különben az ajánlat 
figyelembe vetetni nem fog.

Az üzlet vezetőség fentartja magának 
a jogot, hogy az ajánlattevők közül — 
tekintett nélkül a felajánlott összeg ma
gasságára —  szabadon választhasson.

A vendéglőre vonatkozó feltételek 
a in. kir. államvasutak kolozsvári üzlet
vezetősege III. osztályához tudhatok meg.

Végül megjegyeztetik, hogy a ven
déglőhöz az üzleti helyiségeken kívül, a 
bérlő czeljaira szolgáló magánlakás is 
adatik.

Kolozsvár, 1897. január hó.

Az üzletvezetőség.

Árverés.
9950/97. A m.-szigeti m. kir. p. ü. igaz

gatóság részéről ezennel közhírre tétetik, hogy 
az ökör-mezői dohány nagyáruda kezelésének 
biztosítása czéljából alólirott kir. p. ü. igaz
gatóságnál 1897. évi február hó 28-án d. e. 
10 órakor zárt írásbeli ajánlatok utján verseny
tárgyalás fog tartatni.

A betöltendő nagyárudához 71 kisárus 
van anyagbeszerzés végett utalva.

Szóban forgó dohány nagyáruda anyag
készletét a debreczeni kir dohányáru raktárból 
szerzi be.

A dohány nagyárus eddig 4 ‘/s° 0 eladási 
díjban részesült az általa megrendelt anyagok 
után.

Ezen dohány nagyárudával össze van 
kötve a bélyeg és váltó űrlapok árulása is és 
ebbeli készletét a huszti m. kir. adóhivatalnál 
szerzendi be.

A bélyeg és váltó űrlapok eladásából 11 8°/o 
jutalék jár.

A nagyáruda kezelése az arra alkalmasnak 
talált s a legkisebb tőzsdijat igénylő pályázónak 
fog adatni s csak is ezen tőzsdij képezheti az 
ajánlatok tárgyát.

A nagyáruda évi lorgalma a legközelebbi 
múlt évben 22.549 frloc tett ki nyers értékben.

A pályázók ajánlataik biztosítására 133 
frt készpénzt, vagy megfelelő névértékű óvadék
képes értékpapírt kötelesek a huszti kir. adó
hivatalnál bánatpénzül letenni és ez arról szóló 
nyugtát 50 kros bélyeggel ellátandó lepecsételt 
írásbeli ajánlatukhoz csatolni.

Az ajánlatok folyó 1897. évi február hó 
28-án délelőtt 10 óráig ezen kir. p. ü. igazga
tóság főnökénél nyújtandók be.!

Az ajánlat a következő okmányokkal 
látandó el u. m .:

a) a letett bánatpénzről szóló eredeti 
nyugtával.

b) nagykorusági bizonylattal és c) ható
sági, erkölcsi és vagyoni állapotot igazoló 
bizonylattal.

A további feltételek s a dohány nagyáruda 
kezelésével összekötött kötelezettségek ezen 
kir. p. ü. igazgatóságnál és a huszti kir. p. ü. 
őri biztosságnál megtekinthetők.

M.-Sziget, 1897. év február 10-én.

M. kir. pénzügyigazgatóság.
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