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Az úgynevezett „jobb áru.“
(h. n.) Absurdum volna, haam. k. dohány- 

monopolium gyártmányairól úgy beszól
nunk, hogy a gyártás tekintetében különb
ségek lennének. Épen úgy, mint a hogy 
egy kutbol nem meríthetünk kétfelé vizet, 
ep oly kevéssé lehetséges, bog)' a do- 
hány-monopolium is jó, meg rossz szivart 
készíttet. Hogy lehetséges mégis, hogy 
úgy a fogyasztó-közönség, mint az árus, 
mindig jó meg rossz, áruról beszél 1

Első pillanatra úgy tetszik mintha itt 
is egy oly tévedésről volna szó, melyet I 
a nagy tömeg talál ki, s melyet aztán ! 
még furkós- bottal sem lehet kiverni. 
Végre aztán mégis rájön az ember, 
hogy mit értünk a jó meg a rossz szivar 
elnevezések alatt. Meg akarjuk győzni az J 
olvasót, miszerint a gyártási es elárusi- | 
tási manipulatio nagyban hozzá járul j 
ahhoz, hogy a szivarokat jóknak avagy 1 
rosszaknak mondjuk. Mindenekelőtt azt [ 
kívánjuk megjegyezni, hogy itt egy oly 
gyártmányról van szó, melynek évenkinti 
értéké 60 millió forint. Mily nagy meny- | 
nyiségü ez áru, alig képzelhetjük el, aztán, ! 
hogy ennek előállításához 20,000 emberen 
felül álló munkaerő szükségeltetik, elte
kintve azon számtalan technikai es acimi- 
nistrativ hivatalnoktól.

lekintettel erre, a távolságra nemkü- 
lömben a népességre, országunk 16 
gyára a legkülömbözőbb helyeken van. 
Minden környéknek más a munkaereje, 
azaz a készültségé és a szépérzéke. Innen 
van aztán, hogy látunk néha szivart, 
mely minden külföldi áruval kiállja a 
versenyt, látunk azonban néha olyan szi
vart is, melynek elkészítése mükedve- 
lésre vall.

Nem hivatásunk e helyen egyik vagy 
másik gyártmánynak propagandát csinálni, 
vagy áruját ócsárolni. Bebizonyithatnók 
azt is, hogy az egyik gyártmány nyert 
anyaga teljesen különbözik a másik gyárt
mány nyers anyagától. Ebből aztán kö
vetkezik, hogy egyik gyártmányt mégis 
a másik föle helyezzük, miután a fogyasz
tónak inkább Ízlik egy jól tekert szép 
fedőlappal ellátott szivar, mint annak 
ellenkezője.

libben rejlik tehát a különbség, erről 
azonban a monopólium nem tehet. Min

den gyártmánynak meg van a maga elő
nye es hátránya. Tökéletességről csak 
akkor lehetne szó, ha a fogyasztóknak 
folyton egy gyártmányt szállíthatnának, 
a mi határos a lehetetlenséggel, miért 
is nem időzünk tovább e tárgynál.

Más kérdés aztán, hogy vájjon javit- 
ható-e egyik másik gyár hanyagsága 
részint a gyártásban, részint pedig a cso
magolásban. Tudjuk, hogy ez által a 
szivarok minősége nem igen változik, de 
hogy egy ládikában világos, sötét, sót 
zöld szivarok, aztán meg préselt és göm
bölyűén vegyesen találhatók, ez mégsem 
járja. Kívánatos volna a „pettyes*1 sziva
rok jeizese is, miután köztudomású, 
miszerint ezen fedőlappal ellátott sziva
rokat a nép igen szereti, miután tigrisbór 
kinézése van. Tanácsoljuk, miszerint sok 
visszaélés elkerülése czéljából az összes 
jelöléseket a felső ládán számokkal 
jelöljék. A ládák felnyitását egy kis 
plomba ellenőrizhetné, mely a láda közepén 
kis zsinórral megerősíthető.

De nemcsak a fent vázolt körülmé
nyekben keresendő, hogy jó és rossz szi
varokról beszelünk. Az elárusitás is nagy
ban hozzá járul, hogy ilyen megkülön
böztetések létezhetnek. Konstatáljuk min
denekelőtt, hogy az árusítás már ott 
kezdődik, a mikor az áru a gyárat el- 
hagyja. Ezen időpont és között, a mikor 
a nagy- és kisárus kezébe jut, nem fog
lalkozik az áruval semmiféle szakember. 
Ez pedig káros! Az áru megkezdi ván
dorúját a mig valamely dohány-raktárba 
jut, s az áru, melyre minden időváltozás 
befolyással van nem képezi semmiféle 
figyelem tárgyát.

Majd meleg helyre jut, a hol aztán 
vészit nicotin tartalmából, vagy dohos 
pinezébe kerül, a hol elveszti aromáját, 
rothadt es penészes lesz. Ritkán jut olyan 
jól szellőzött, száraz helyre, hol a szivar 
előnyére fekhet addig, mig az árusok ! 
elviszik. Ehhez járul még, hogy gyakran 
az áru kiadásánál a szabályzat ellenére 
nem veszik tekintetbe az áru készítési 
idejet. Nem megvetendő hiba, hogy az. 
árut rögtön kicsomagolás után eladják. 
A nagyárusok persze arra nem is gon
dolhatnak, hogy árut hetekre előre ve
gyenek.

Ellenben a kisárudákban kellene az 
árunak hosszabb ideig feküdni miután a 
szivar szárazzá csak ott lehet. Termé
szetes, hogy a gyárakban is már gon
dolni kellene arra, hogy a szivarok ne 
kénytelenittessenek arra, hogy sokáig 
raktáron legyenek. Egy előbbi czikktinkben 
utaltunk arra, hogy ez nem oly nehéz 
dolog. így tehát önmagában rejlik a felelet 
a jó és rossz szivarok kérdésében. A ké
szítmény mindenütt ugyanoly jó, ezt 
akartuk bizonyítani. Több külső körül
mény járul azonban hozzá, hogy az áru 
esetleg megromoljon. A nagyárus köte
lessége az árut egyenlően, minden pro- 
tekezió elkerülésével kiadni, ezt azonban 
a pénzügyministerium maga akadályozta, 
miáltal kénytelen főfigyelmét a saját kis- 
árudájára fordítani. Ebben az egy körül
ményben rejlik ama sok hiba. mit a szi
varoknak általában tulajdonítanak. Fizes
sék a nagyárust is úgy, a hogy nagy 
munkája megérdemli, s akkor úgy a 
saját, mint az állam érdekében sokkal 
többet fog tenni Hogy kívánhatnánk azon
ban azt, hogy a kereskedő több 100.000 
forintnyi árut hozzon forgalomba, majd
nem ingyen. Nyiit titok ugyanis, hogy 
az. ország nagyárusainak 90%-ánál igy 
van. A nagyáruda megszerzése legtöbb
ször egy másik üzlet felvirágoztatása ér
dekében történik. Az állam kötelessége 
lenne a saját iparágát mentői nagyobb 
virágzásra hozni. Az árust munkájáért 
meg kell fizetni és akkor olyan árus 
lesz, a milyet az állam megkívánhat.

A fogyasztó-közönség nem igen gon
dol arra, hogy ki is voltaképen az oka 
annak, hogy a szivarok jók, vagy rosz- 
szak-e? Ő csak azt tudja, hogy neki a 
szivar izük, vagy nem izük.

Hogy ez nem mindig igaz, s hogy a 
baj kutforrása más, azt bebizonyítottuk.

A jogos panaszokat meg kell hallgatni 
s a mennyire segíteni lehet rajtuk, a bajt 
orvosolni is kell. Annyit mondhatunk, 
hogy a gyártmányokra több figyelmet 
kell fordítani. Az árudák és a raktárok 
organisatiója bizonyára eme bajok orvos
lására vezetne. Ebben az esetben min
denki jó szivart kap és mindegyik fel 
meg lesz elegedve.
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Vegyesek.
M indazon áru so k n ak , kik lottógyüjtődét bír

tak, pár nap múlva adják meg a bérösszeg 
elenged éséröl szóló határozatot. A pénzügyigaz
gatóság most állítja össze a listát s ezért taná
csos. hogy az illető árusok ne fizessék be bér
összegeiket. A kik mar befizették, azok később 
folyamodás utján visszakapják.

S zé lhám osság. Eddig nagylelkű urhölgyek 
előjoga volt a jótét, de most úgy látszik ez 
másként van, miután a mint halljuk, hölgyek 
most azzal is foglalkoznak, hogy dohányárudul 
engedélyeket Ígérnek megszerezni, persze drága 
pénzen, a mi minden esetben el van veszve, 
miután kijelenthetjük, hogy dohányárudákat a 
jelen körülmények között egyáltalában nem 
adnak ki. Legkevésbbé pedig ezen hölgyek 
közbenjárásával s ezért figyelmeztetjük olva
sóinkat, hogy ne essenek ezen hölgyek kezébe, 
miután az inkább árt a folyamodónak, minthogy 
használ.

A z á llam i szám vevőszék  a le ln ö ke . Az állami 
számvevőszék alelnöki állására, mint egy kő
nyomatos jelenti, Latkóczy Imre belügyminisz
teri államtitkárt nevezik ki. A belügyi állam
titkár dolgában a miniszter még nem határozott.

K inevezések. A pénzügyminiszter Zolnay Vil
mos dohánygyári aligazgatót, dohánygyári igaz
gatóvá, Benkhard Vilmos. Gerstncr István, I leigel 
Albert és Okolicsányi József osztályvezetőket 
dohánygyári aligazgatókká, Kády Jánost, a do
hányjövedéki központi szertár kezelőjévé, Szmo- 
lenszky Antalt, Csazik Bétert és Miksik Kdét 
dohanytbeváltó hivatali kezelőkké. Keresztes 
Józsefet pénztárnokká és Lukács Bernátot el
lenőrré a mezőtúri adóhivatalhoz, a torna-allyai 
kir. adóhivatalhoz Rexa Lászlót ellenőrré, az 
eperjesi pénzügyigazgatósághoz Varga Frigyest 
számvizsgálóvá, Fülöp Dénest pénzügyőri biz
tossá, a s.-a.-ujhegyi kir. adóhivatalhoz László 
Fcrenczet adótisztté, Küchler Ferenczet a belé
nyesi és Vass Istvánt a nagyváradi adóhivatal
hoz adótisztté, Blay Istvánt az egri pénzügy
igazgatósághoz pénzügyi irodatisztté, a temes
vári pénzügyigazgatósághoz Viniss Vinczét állami 
végrehajtóvá, Griffaton Mihályt a lugosi m. kir. 
pénzügyigazgatósághoz állami végrehajtóvá, a 
nagyváradi pénzügyigazgatósághoz Tanka Samut 
pénzügyi számtisztté, a budapesti m. kir. fő- 
vámhivatalhoz Tóth Rafaelt vámsegédtisztté, 
Baitz Ferenczet a pankotai, Weisz Ferenczet a 
marczali, Osztoics Györgyöt a ráczkevei, Krenkó 
Gézát a szent-endrei, Ágh Józsefet az orsovai, 
Rignáth Mihályt a szászsebesi, Czenky Lajost 
a törökbecsei, Franki Ignáczot az orosházi és 
Auer Aurélt a titcli kir. adóhivatalhoz segély- 
dijas adóhivatali gyakornokká nevezte ki.

Az uj bó lyey jepyek . Az államnyomdában már 
elkészültek az uj postajegyek kliséivel, melye
ken a postajegyek értéke fillérekben van kife
jezve s a rajz is más, mint a most forgalomban 
levő értékjegyek, csak az alak és nagyság ma
rad a régi. Az okmánybélyegek rajza most 
készül. A munkálatok erősen folyn.uk, hogy a 
kötelező koronaértékszámitás életbeléptekor 
elegendő okmány- és postabélyeg, váltóürlap 
stb. álljon rendelkezésre.

A  g ró fn é  tr a f ik ja .  Gróf Zichy 1 lermann, volt 
országgyűlési képviselő cs feleségének, Baviera 
asszonynak a legénye ismeretes történet a 
budapesti társaságok előtt. A férj előkelő gróf
család sarja és nagy vagyon örököse. Nagy
bátyja a leggazdagabb magyar mágnások híré
ben állott, aki óriási uradalmát, mint hitbizo- 
mányt, végrendeletileg az öcscsére testálta. 
Időközben váratlan esemény történt a gróf- 
családban. A szerencsés örökös, a fiatal gróf 
az osztrák fővárosban halálosan beleszeretett 
egy fiatal színésznőbe, Baier kisasszonyba, aki

Baviera művészi néven egyik ünnepelt szépsége 
volt a bécsi színpadoknak. A gróf nagybátyja 
hiába fenyegetőzött, hogy kizárja az örökségből, 
ha szégyent hozna a családra, Hermáim gróf 
szivében sokkal esösebb volt a szerelem s féle
ségül vette a szép színésznőt. Mire hazaérke
zett vele Magyarországba, nagybátyja beváltotta 
szavat, koldussá tette a fiatal grófot. Végrende
letét megsemmisítette s egy ujat csinált, amely
ben teljesen kizárta öcscsőt az örökösödésből. 
A boldog pár nem törődött ezzel a kegyetlen 
bosszúval s visszavonult vasmegyei kis birtokára 
abban a reménységben, hogy a haragos nagy
bátya végre is bele fog törődni a változhatat- 
lanba s megbocsát. Nem igy történt. A buszke 
mágnás sohasem tudta megbocsátani, hogy 
öcscse rangján alól házasodott s haraggal szivé
ben halt meg. Gróf Zichy Hermáim ezután meg
választatta magát képviselőnek. A választás 
egy egész vagyonba került, a gróf adóságokba 
keveredett s alig két éves képviselői szereplés 
után, kénytelen volt mandátumárul lemondani. 
Az energikus férfiú még akkor fordult gazdag 
rokonságához. Kimenekült Amerikába. Balsorsa 
azonban itl is fölkereste. Magyar lapot alapított 
amerikai honfitársaink számára, mely azonban 
alig egy évi fönnállása után megbukott. Az 
ezredéves országos kiállítás idején visszajött 
hazájába s egy alkalmi vállalat élére állt, de 
ez sem sikerült neki. Felesége időközben elvált 
tőle s egy ideig mint orfeum-énekesnő kereste 
kenyerét. Föllépett két évvel ezelőtt a Somossy- 
oríeumban is. Ugylátszik ez is nagyon keserű 
kenyér volt, mert Baviera asszony most vég
képp búcsút mondott a színpadnak s trafik
engedélyt kért a pénzügyminisztériumtól. A 
grófné a minap járt a budapesti rendőrségnél, 
hogy kérvénye támogatására megszerezze a 
szükséges erkölcsi bizonyítványt . . .

Ülés a kereskede lm i és b a rc s a rn o k b a n . Az 
országos kereskedelmi és iparcsarnok tegnap 
tartotta igazgatósági ülését Matlekovics Sándor 
elnöklete alatt. Napirenden volt a kereskede- 
lemügyiminiszter leirata, melylyel a kartellek 
jogviszonyainak szabályozása kérdésében a csar
nokot véleményadásraszólitottafel. Dr. Glücksthal 
Samu titkár előterjesztette indítványát, amely 
azon alapszik, hogy a kartellek szabad verseny
okozta gazdasági fejetlenségnek szükséges kor- 
rektivumai, mert a termelés és fogyasztás kö
zött meglévő és gyakran gazdasági krízisre ve
zető aránytalanság megszüntetésére alkalmas 
eszközül b zonyultak. Az előterjesztés azt indít
ványozza. hogy magánjogi érvénytelenségen 
felül büntető megtorlással Uldöztessék minden 
kartell, amely mezőgazdasági termékekre vonat
kozik, amely a munkabér csökkentésére irányul 
és amely bármily gyártmány minimális árának 
fix megállapítását czólozza. Teljesen elegendő
nek tartja a produkezió kontingentalasának meg
engedését. amely a kínálatnak a kereslethez 

| való arányitásával amúgy is szabályozókig hat.
I Hosszas eszmecsere fejlődött ki a titkár előter

jesztése felett, melyben részt vett az elnök, 
i Schlesingcr I ái. Fürst Jakab, Merényi József. 

Schube-d Lajos, Auer Róbert es Spitz Ignácz. 
A vitát szombaton folytatják. Ezután tárgyal
ták a hitelcsalások mcggátlása érdekében elő
terjesztett indítványt, amely szerint a főváros
ban mindjabban elharapódzó csalárd ezégátru- 
házások és a hitelezők kijátszása czéljabol léte
sített czégváltozások mcggátlása czéljából na
gyobb kereskedelmi értekezlet volna összehí
vandó, hogy a kereskedelemügyi és igazság
ügyi kormány figyelme kereskedelmünk eme 
veszélyes bajára felhivassék. Az inditáányt el
fogadták. Az értekezletet a legközelebbi időben 
tartják meg. Az elnökség még örömmel vette 
tudomásul, hogy a csarnok javaslatai az uj 
tőzsdeszokványok megalkotásánál nagyrészt fi

gyelembe vétettek és hogy a csarnok is részt 
vett az Országos Iparegyesület ama kiváló 
fontossággu mozgalmában, amely uj iparágak 
fokozatos meghonosítására irányul. Folyó ügyek 
elintézése után az ülés véget ért.

A u s z tr iá b a n  ké t k ra je zá ro s  bélyeg ke ll. A
bécsi kereskedelmi és iparkamara egy átirat
ban felkér bennünket, hogy figyelmeztessük 
az érdekelt köröket, hogy a kereskedelmi for
galombanelőforduló nyomtatványok, u. m. kör
levelek, árjegyzékek gyászjelentések stb., melyek 
Magyarország területén 1 kros levélbélyeggel 
továbbíthatók, Ausztria területére való küldé
sük alkalmával nem I . hanem 2 kros levélbé- 
lyeggel látandók cl. Ajánljuk e figyelmeztetést 
olvasóink figyelmébe.

Uj post ihiv.Fal. A VIII. kerületben a József- 
kórut 8. száma alatt október 20-án, Budapest 
József-kürut elnevezéssel kincstári uj posta- és 
távirdahivatal nyílik meg.

D ohán ygyár H árom székben . A Szepsi-Szcnt- 
Györgyön felállított uj dohánygyár már meg
kezdte működését. Minthogy azonban a dohány
gyár berendezésével még nem k Sszültek el 
teljesen, a várostól e czélra kibérelt újonnan 
épült bérházban gyártják a szivarokat.

A belga k irá ly  inkognitó ja . Sevillai lapok a 
következő csinos epizódot mesélik : Egy nagyon 
előkelő megjelenésű ur végignézte Sevilla ne
vezetességeit kísérőjével.

—  Mi látni való van még r
A szivaigyar, kegyelmes uram.
Jó, menjünk a szivargyárba.

Szívesen bebocsátják őket s az idegen rend
kívül érdeklődik a gyár berendezése iránt, de 
leginkább imponálnak neki a munkástermek, 
a melyekben mintegy 1200 tüzes szemű 
munkásleány sodorja a czigarettát. A lányok 
kíváncsian tekingetnek az idegenre, suttognak, 
sót egyikük annyira megy, hogy letépi a szeg
fűt a melléről s odaveti a lába elé. Az idegen 
felveszi a virágot, odalép mosolyogva a leány
kához, s egy aranynyal köszöni meg. Volt ott 
zavar! Mindenki látni akarta az aranyat . . . 
Kézről-kézre adják. Egyszer csak felkiált az 
egyik: »Ferdios, hiszen ez ő maga!* — » Ki
csoda* r Az, akinek a képe itt a pénzen van! 
S egy pillanat alatt elterjedt a gyárban, hogy 
király van a munkástermekben. A hivatalnokok 
is előrohantak, összehasonlítják az érme képét 
az idegennel s ők is meggyőződnek róla, hogy 
a belga király tekinti meg a gyárat. Igy aztán 
hiába való volt minden inkognitó, a hivatalos 
fogadtatás, hódolat stb. legott megkezdődött. 
S mind ezt egy szegfű okozta.

Uj postai é r té k je o y e k . A mint illetékes for
rásból értesülünk, koronaértékre átszámitott uj 
postai értékjegyeket hoz a kereskedelmi minisz
térium forgalomba a jövő év kezdetén. Ezzel 
kapcsolatban több rendbeli más fontos reform 
is életbelép a postai szállítás terén. A közön
séges levelező-lapok postadija újévtől kezdve 
az eddigi két krajezár helyett 5 fillér lesz s a 
postai szállítmányok egyéb nemeinél, hir szerint 
az ajánlott levelek portójánál is díjemelések 
lesznek, a melyek összeségétől a kereske
delmi kormány a postai bevételek jelentékeny, 
4- öUO.OOO frtnyi emelkedését várja. A jövő 
évi állami költségvetésnek előirányzásánál már 
számításba is vették a postai portodijak eme
léséből remélt eme bevételi többletet. —  Az 
osztrák kormány koronaértékben vak) számítá
sával megelőzt ■ kormányunkat. A bécsi hiva
talos újság ugyanis tegnup tette közzé az uj 
okiratbélyegekre vonatkozó miniszteri rendeletet 
IC szerint 1898. január I-én uj koronaértékü 
bélyegeket hoznak forgalomba. Ezek a bélyegek 
Hő-félék és pedig 2(i filléres jegyű, lf> pedig 
koronás. A vékony, átlátszó papírra nyomtatott 
bélyegek közül a koronások 4-1 milliméter ma
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gasak és 31 milliméter szélesek, mjg a filléresek 
30 milliméter magasak és 27 milliméter szélesek 
;i jelenleg forgalomba lévő bélyegjegyek 1898 
február 28-ától kezdve végleg forgalmon kívül 
helyeztetnek.

L o ttó  68 o s z tá ly s o rs já 'é k . A két pénzügyi 
miniszter között létrejött megegyezés alapján 
az osztrák pénzügyminiszter szigorúan meg
hagyta a lottó-hivataloknak és gyűjtőknek, hogy 
Magyarországból lottó-játékbetéteket el ne 
fogadjanak. A magyar pénzügyminiszter viszont 
az Ausztriából érkező lottó-játékbetétek el
fogadását tiltotta meg és meghagyta egyúttal 
a lottógyüjtődéknek a jog elveszítésének terhe 
mellett, hogy az osztálysorsjáték sorsjegyeire 
vonatkozó megrendeléseknek eleget ne tegyenek 
i*s arra vonatkozó pénzküldeményeket el ne 
fogadjanak.

Közgazdaság.
A m. k ir . á lla m v a s u ta k  b evéte le i a  fo ly ó  év 

első fe lé b en  voltak: a személy-, katona- és 
podgyászforgalom után 10.249,209 forint, a 
gyors- és tehcráru-szállitás után 31.451,418 írt 
cs különfélék czimén 2.692,083 forint. A sze
mélyforgalmi bevételek a múlt évhez képest 5 
százalékkal csökkentek, ellenben az 1895-diki 
évvel szemben mintegy 8 százalékkal emelked
tek. Az áruforgalmi bevételek pedig 1%-kal és 
1895-höz képest több mint 14°/0-kal emelkedtek.

A jeg yb a n k  á llá s a . Az osztrák-magyar bank 
állása e hónap 15-én a következő volt : Bank- 
jegyforgalom 681,884.000 forint ( 9.558.()()()
fi t ) ; ércértékkészlet 533,675.000 forint (X  237.000 
forint); váltótárca 154,345.000 forint ( —
13.008.000 forint) ; lornbardüzlet 24,301.000 forint 
( —  452.000 frt); adómentes bankjegytartalék
54.533.000 forint (X  10,738.000 forint). A jeg y 

bank médiái állása sokkal kedvezőbb pénzpiaci 
szempontból, mint a múlt heti kimutatás volt.
A bank aktív üzletágai tetemesen hanyatlottak, 
a váltótárca 13 millióval, a lombárd félmillióval 
csökkent, a bankjegyforgalom pedig éppen 9 5 
millióval lett csekélyebb. Az ércértékkcszlet 
negyedmilliós gyarapodása mellett az adómen
tes bankjegy tartalék 10*7 millióval emelkedett. 
Úgy látszik hogy nálunk a pénzpiaci tendencia 
éppen megforditottja a külföldinek, mert inig a 
nyugoti piacokon a bankok egyre emelik a 
kamatlábat a nagy igények fékentartására, addig 
nálunk inkábk visszaáramlás dominál. A meg
fejtéshez közelebb vezet az a tény, hogy a ka
matláb emelkedés aranybiró bankoknál észlel
hető, a hol nem is a kereskedelem igényei, 
hanem az aranyelvonás okozzák az emelkedő 
kamatlábat. A pénz drágulása tehát mint ez 
eseményekből is látható, az aranyvaluta és az 
arany szükség tartozéka.

Az ezüst á ra . Az utóbbi időben erősen ha
nyatlott az ezüst ara. tudvalevőleg néhány hét 
óta ismét emelkedőben van. Az emelkedés oka 
kétségkívül a bimetaliista mozgalom erősödésé
ben és sikereiben van. Hozzájárult ehhez az is, 
hogy Gage, az Egyesült-Államok pénzügymi
nisztere. a Schcrman-akta alapján vásárolt ezüst- 
rudakat kiérmeztette. A kincstárnak mindössze 
öt és fél millió dollár ezüstpénze maradt, mert 
a nagyobb méretű gabona-üzlet nagy mennyi
ségben vette igénybe a dollárnál kisebb pénz
darabokat.

A s z á llítá s i adó A u sz tr iá b an . Bilinski osztrák 
pénzügyminiszter expozéjában a szállítási adó 
behozatalát is kilátásba helyezte. Ez az uj adó 
csakis a vasúti forgalomra fog kiterjedni és a 
személyforgalomban a menetdij 12 százalékát, 
a teherforgalomban pedig a dij öt százalékát 
fogja tenni. 1 Süö-ban az összes osztrák vasutak

a személyforgalomból 02 35 millió forint és a 
teherforgalomból 194454 millió fcwy.nt bevételt 
értek el. Ennek alapján a szállítási adó ered
ménye a személyforgalomban 7 5 és a teher
forgalomban 9 7, vagyis összesen I7’2 millió 
forintot tenne. Ez összegből evonatnék azonban 
a most is érvényben levő utazási jegyadó i s 
millió forint összegben, ezenfelül pedig 1 millió 
forint, mely összeggel a kormány kiviteli ala
pot akar alapítani. A miniszter a szállítási adu 
nettó eredményét az cl ő évben 7 5 millió frtra 
becsülte, a későbbi évekre azonban folytató
lagos emelkedést helyezett kilátásba.

Szerkesztői üzenetek.
Azon v idéki nag várus  u ra k a t, k ik  e lő fizetési 

összegeikkel még h á tra lé kb an  vannak, k é rjü k  ez 
utón, m is ze rin t p o s ta fo rd u ltá v a l az összeget be
küldeni szívesked jenek, m iu tán e llenkező  esetben  
postai m egbízás u tján , a költségek fe ls z á m ítá s á 
val lennénk kényte lenek  a z t beszedetni.

F . B. m. urnák . Nagyon szívesen küldünk 
önnek ingyen példányt, miután nem képes la
punkat anyagilag is támogatni.

S. U. B. u rnák . Az ügy még Í5 hétig huzód- 
hatik. Türelem !

K. F. u rnák . Bpost. Ez ügyben ne számítson 
ránk. Se szivarnál, sem pedig bélyegnél M/0-ot 
adni nem szabad. Mi nem foglalkozunk az ilyes 
ügyekkel, jelentse fel maga. A pénzügyigaz- 
gatóságnál.

H. K. u r, B pest. Szikszay titkár úrhoz for
duljon, Vámház, II. emelet. () megmondhatja 
Csütörtök d e. 9 — 12.

Ajánlati hirdetmény.
A lőcsei m. kir. pénziigyigazgatóság részéről közhírré 

tétetik, hogy Gölniczbányán a dohány-nagyárus részéről tör
tént és kincstár által elfogadott felmondás folytán f. évi no
vember 28-ával üresedésbe jövő dohány-nagyáruda betöltése 
czéljából a nevezett kir. pénz ügy igazgatóságnál 1897 évi 
november hó 5-én délelőtti 9 órakor zárt írásbeli ajánlat utján 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők által a dohányeladás 
után igénybe veendő ellátást jutalék fogja képezni, s a nagy
áruda annak fog adatni, ki legcsekélyebb eladási dijat fog 
követelni, mind az által a kincstár fenntartja magának azon 
jogot, hogy a versenyzők közt szabadon választhasson, miért 
is az ajánlatot tevő semmi esetben sem támaszhat igényt 
azért, mei t ajánlata nem lett elfogadva.

Az eddigi dohany-nagyarus az áruda kezelésért I ,l"íiuu% 
tözsdijat élvezett.

A dohány-nagyáruda 189G. évi összes forgalma 51.297 
frt 1 * * krt, azaz ötvenegyezerkétszázkilenczvenhét frt 4 1 t krt 
tett, melyből a fogyasztóknak való saját elárusitvsa (>062 frt 
7 1 kr., a limitó mérsékelt áru dohányra 48 frt 32 kr. és a 
hozzáutalt kisárusokra 45.188 frt 65 kr. esik; a dohány-kis- 
árusok száma 95, megjegyeztetik, hogy a dohány-nagyáru- 
dával a bélyeg és váltó-űrlapok eladásának kötelezettsége 
és 4 1 -%,-nyi ellátási jutalék mellett egybe van kötve.

A beérkező ajánlatok a nagymúltóságu m. kir. pénz- 
ügyministeriumhoz felterjesztendők lévén, azon pályázók bá
natpénzei. kiknek ajánlatai cl nem fogadtatnak, az ajánlatok 
beérkezésével fognak visszaadatni, az elfogadott ajánlattevő 
bánatpénze ellenben az érintetlenül készletben tartandó anyag 
beszerzéséig visszatartatik Ha a vállalkozó a nagyárudát a 
kitűzött idő alatt át nem veszi, vagy ajánlatától később 
visszalép, bánatpénzét elveszti s uj pályázat fog nyittatni.

A mérvadó részletes feltételek a pénzügyigazgatóságnál 
megtekinthetők. Végül megjegyeztetik, hogy a dohány-nagy- 
árudával a só-nagyáruda kötelezettsége is egybe lesz kötve, 
melynek elvállalása az ajánlat tételnél szintén írásban nyil
vánítandó.

Az előző 189(5. évi sóforgalom mennyisége tes t 200.200 
kilogrammot a só beszerzési ara metermazsánként 9 fit 86 
kr., eladási ára métermázsánként 10 frt 70 kr. A szükséglet 
a soóvári sóbánya hivatalnál szerzendö be.

Lőcse, 1897. évi október hó 14-cn.
M . k ir .  pónz.iyy igazyató^ág .
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