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Év végén.

A ki valamely dolog m egítélésénél 
elveszti objektivitását, a ki a mellek- 
körlilmenyekkel törődik, a mikor vala
miről véleményt kell mondani, az a fő- 
dologgal. melyről voltaképen szó van, 
nerr. lesz soha tisztában. Valamely szak
lapról, mely sok ezer ember erdekeit 
képviseli, véleményt csak az mondhat, 
a ki ezen érdeksphaerán belül van. 
A nagy- és kisárusok, kik ma már 
fi. éve tapasztalják működésűnket, hi
vatva vannak e lapról véleményt mon
dani.

A mi ezen működésünkét illeti, egy 
pillanatra felre kell tennünk szerény
ségünket. Lehetséges, hogy egynémely 
részek nem fognak bennünket megérteni, 
lehetséges, hogy mások meg azt hiszik, 
hogy mindaz, a mi történt, nélkülünk is 
megtörtént volna, mindezért helyen való
nak találjuk, hogy ezekről vegre-valahára 
nyíltan és őszintén beszeljünk.

Mikor öt év előtt lapunk első számát 
kiadtuk, akkor az elárusitás terén meg 
igen sok beteg állapot volt, a mely ma 
már megszűnt. A nagyárusok folyton azt 
constatálták, hogy árujok hiányzik, mely
ről nem tudták, hogy hol és ki lophatta 
el. K ártérítést ezért nem kaptak. B e
avatkozásunk eredménye volt, hogy igen 
szigorú eszközökhöz nyúltak s évek óta 
ilynemű panaszt nem is hallottunk. C/.ik- 
keink hatása volt az is, hogy a csom a
golást m egjavították, az árus használ
ható állapotban kapta meg az árut, né
hány uj fajta szivart készítettek s néhány 
fajtát meg kivettek a forgalomból. Ne
künk köszönhető az is, hogy penészes 
és nedves árut nem hoznak forgalomba 
s ha véletlenül mégis m egesik, hogy 
egyik-m ásik olyant kap, a dohányraktá
rak olyan utasítást kaptak, hogy azokat 
a legrövidebb utón és idő alatt kicse
réljek. A nagyárusok munkája is csök
kent, miután közbenjárásunkra beszün
tették azon abuzust, miszerint a vendég
lősök es kávésok is a nagyárusnál 
vegyék áruikat. Itt a fővárosban 1400 
ilyen vendéglős és kávés volt, tehát jó 
val több, mint a voltaképeni dohányárus. 
Egyes fajták kimaradása, a mi evek

előtt még napirenden volt, ma már szin
tén nem létezik, csak néha, a mikor egy 
uj fajta jön forgalomba, de ez sem lesz 
sokáig igy. Fő leg  azonban azon ered
ménynek örülünk, mely szerint a dohány
raktárak többé nem tartoznak a penz- 
ügyigazgatósághoz, hanem a központi 
dohányjövedéki igazgatósághoz. Ezen 
tény által a nagyárusnak könnyű és 
kellem es üzletmenete lesz. Véleményünk 
szerint ugyanis az eddigi bajok kútfeje 
az volt, hogy az elárusitás ügyei nem 
azon hivatalhoz tartoztak, a mely annak 
m egbirálására a leghivatottabb.

A kisárudák ügyéről is minden sze
rénytelenség nélkül kijelenthetjük, hogy 
egész más alakja van ma, mint volt pár 
ev előtt. Bebizonyíthatjuk, hogy összes 
javaslatainkat, m elyeket a kisárusok ügye
ben felhoztunk, tényékké változtatták, 
így pl. azon szándékunk, mely szerint 
a dohányárusok számát csökkenteni kell, 
szintén teljesedésbe ment, miután a fő
városban meg 5 ev előtt levő 1200 árus 
helyett ma már csak !)60 van. Ha még 
most hozzávesszük azt is, hogy a főváros 
ezen idő alatt mennyire fejlődött, be kell 
ismernünk, hogy vége azon időknek, a 
mikor minden szivaros em ber részére 
külön trafik volt. A vendéglői es kávé
házi engedélyek m egszüntetése, melynek 
érdekében 2 éven át működtünk, szintén 
hozzájárult ahhoz, hogy a dohány-kis- 
árus ma már nagyobb jövedelem re szá
míthat. A lottógyüjtők kártalanítsa bér
összegük elenged ése által, a bérösszeg- 
fizetes rendezése és nem a legutolsó, a 
kisárusok anyagi és erkölcsi helyzetének 
mindenképen való em elése, mindez a 
• Dohányárusok Közlönyé »-nek sikerdus 
működésének köszönhető. Mindezért nem 
várunk hálát, miután mindez kötelessé
günk v o lt ; mindezt csak azért említettük, 
mert vannak olyan em berek is, a kik 
azt hiszik, hogy a mezőn akkor is terem, 
ha nem vetünk semmit.

Most még néhány szót azon urakhoz, 
kiknek bölcs belátása, humánus előre
látása, igazságszeretete tette  lehetővé 
azon eredményt, melyet mi publiczistai 
működésünkkel csak úgy bírtunk elérni, 
miután a seg ítség re  való akarat és jó -  
szándék megvolt ezen urakban. 1 logy

I azon javítások egy részét, melyek évek 
során történtek, magunknak vindikáljuk, 
nem történt talán szerénytelenségből, 
hanem csak azért említettük fel, hogy 
bebizonyítsuk, miszerint működésünk 

j nemcsak a dohányárusokra nézve üdvös, 
hanem főleg a m. kir. dohányjövedékre 
nézve is. A ki működésünket figyelem
mel kiseri, az beláthatja, hogy mi mindig 
azon voltunk, miszerint a dohányárusok 
ügyét a kincstáréval összhangzásba hoz
zuk. Ez volt szándékunk; igaz ugyan, 
hogy ez a saját érdekeink ellenere volt, 
mindazonáltal mindig ezen az utón fo
gunk haladni, ha egyik-m ásik helyről 
akadályt is gördítenek utunkba. Nagyon 
örülnénk neki, ha intenczióink hivatal
noki körökben is tetszésre találnának s 
a megérdem elt erkölcsi tám ogatásban 
részesülne, mely e közlönyt megilleti. 
Mindenkor meg fogjuk védeni a dohány- 
árusok érdekeit, de visszautasítjuk mind
azon kívánságokat es óhajokat, melyek 
a monopólium érdekeit sertik. A mono
pólium virágzásától függ mindig az áru- 

i sok jó lé te  is.
Köszönetét mondunk munkatársaink

nak, barátainknak, azon igen tisztelt 
hivatalnok uraknak, kik működésünket 
elősegítettek. Mindazoknak, kik lapunk 
terjesztését tűzték ki czéljokul, szóval 
olvasóinknak és barátainknak boldog 
k arácson yi ünnepeket kívánunk.

Az elárusitás.
Azon újítás életbeléptetésével, mely 

szerint az elárusitás Ugye a dohányjöv. 
kózp. igazgatóságához tartozik, a gyár
tás és elárusitás kettéválasztásának ügye 
nagy változáson ment keresztül. Bizo
nyos, hogy ezen változás továbbiakat 
von maga után. azaz a kettéválasztás 
teljesen meg fog szűnni.

Ezen esetben a gyártás és eladás 
ügyet egy helyen intéznék. A pénzügy
igazgatóságot ugyanis igen sok munká
tól mentené meg ezen újítás, miután 
már úgyis igen el vannak foglalva az 
újabb adók behozatalával.

A ministeriumbéli XIII. szakosztály, 
mely az elárusitással foglalkozik, szintén 
hozzávenné a gyártás ügyet is. Az e l-
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árusítás ugyanis szenved azáltal, hogy 
külön van választva a gyártástól. Miután 
a monopólium egy nagy kereskedelm i 
háznak tekinthető, természetszerű, hogy 
az darusításnak folyvást szem előtt kell 
tartani a gyártási is, mert csak igy mű
ködhet üdvösen. A kettéválasztás által 
gyakran olyan konfliktusok jö ttek  létre, 
melyek gyakran nagy kárára voltak a 
monopóliumnak.

Ezek tekintetbevételével reméljük hogy 
ezen értelem ben fogalmazott rendelet a 
közel jövőben várható. Becsben ugyanis 
már regen azon dolgoznak, hogy a 
monopóliumot, mint önálló dolgot, át
alakítsák. Ott a felelősség miatt is 
gyorsan felkapták ez eszmét és viszik a 
megvalósulás felé ; nálunk erre nem volt 
szükség, miután ennek eszm éje már 
évek előtt megvolt. Hogy jelen leg mily 
stádiumban van, azt nem tudjuk. Abból 
azonban, hogy a dohányraktárak ügyet 
már áthelyezték, következtetjük, hogy a 
többi a legközelebbi jövőben várható. 
A nagy- es kisárusokra nézve ez való
ságos szerencse volna. Tudjuk, hogy a 
nagyárusok ismerik azon fogyatkozáso
kat, melyek az üzletmenetet eddig m eg
nehezítettek. Csak azt említjük még, 
hogy az üzletmenetben mindig a gyors 
cselekvés a legnagyobb művészet ; s 
ezen gyors cselekvés csakis igy képzel
hető.

Azon időtől, a mikor az árus még 
kimérte a 3 krert való dohányt es be
csom agolta, a mai napig, a mikor egy 
csomag 3 kros dohányt készen kap a 
vevő, mennyi változás. S  Ugyanúgy, a 
mint ma az előbbi idők ezen elárusitási 
módozatain nevetünk, fognak egykor a 
main is nevetni.

Mindezen újítások azonban csak akkor 
lehetségesek, ha a gyártás és eladás 
karöltve járnak egymással. Kérdjük azon
ban, hogy mikor? A gyors cselekvés 
szükséges ily esetben. Örömmel vesz- 
szük majd ezen változást és hisszük, 
hogy rövid idő alatt be is következik. 
Intencziónk, a dohányárusoknak köny- 
nyebb helyzetet biztosítani, karöltve já r  
itt azzal, hogy a monopóliumnak ez 
csak hasznára lesz. Ha meglesz, akkor 
elérik ezen nagy czélt.

Vegyesek.
Havanna sz iv aro k . A Havanna szivarok 

hiánya mindig akkor mutatkozik legfel
tűnőbben, a mikor leginkább kellett 
volna: karácsonykor és újévkor, a mikor 
a publikum ajándékoknak venne e szi
varokat, nem kaphatók. A hosszadalmas 
szállítás persze nagyban hozzájárul ehhez. 
Miután azonban a publikum mindezen 
bajokkal nem törődik s es ik  a tényt 
konstatálja, bármi módon is javítani 
kellene a helyzeten, hogy ezen szivarok 
mindig kellő számban kaphatók legyenek.

A z ip a re g y e s ü le tb ö l.  Az Országos Iparegye
sület igazgatóságának mai ülésén Gelléri Mór 
igazgató beszámolt a legutóbbi ülés óta előfor
dult nagyfontosságu ügyekről s a végrehajtó
bizottság cs az elnökség intézkedéseiről. Az 
igazgatóság az összes jelentéseket tudomásul 
vette és az intézkedéseket jóváhagyta. Majd 
áttértek a létesítendő kiállítási központ terve
zetének tárgyalására, amelyet elfogadtak s a 
kereskedelmi miniszter elé terjesztenek. Ez a 
központ lesz hivatva figyelemmel kísérni a kül
földön rendezendő kiállításokat és a magyar 
iparosokat azok természetéről és rendeltetéséről 
felvilágosítani. Végül az egyesület jövő évi 
költségvetését állapították meg 32.025 frtnyi 
bevétel és ugyanannyi kiadással. Miután még 
Matlekovics elnök az igazgatóság tagjainak bol
dog ünnepeket kívánt, az ülés az elnök és 

j Gelléri igazgató éltetésével véget ért.
A  p o s ta ig a z g a tó s á g  k é re lm e . A közelgő ünne- 

' pekre való tekintettel, amikor a postai forgalom 
a tetemesen megnövekszik, postaigazgatóság 
azt a kérelmet intézi a közönséghez, hogy úgy 
a saját érdekében, mini a postai kezelés gyors 

| menetének biztosítása czéljából, csomagkülde
ményeit lehetőleg a délelőtti órákban adja 
postára és inkább a nagyobb kincstári posta- 
hivatalokat keresse fel. Ilyenek vannak a József- 
körut 8-ik, a Vámhaz-körut 7-ik és a Eerencz- 
körut 44-ik számú hazában.

A z  u j o s z t rá k  a d ó tö rv é n y  és a  m a g y a r  ta k a 
ré k p é n z tá ra k .  Csak néhány hét választ el és 
szomszéd államunkban : Ausztriában egy gazda
sági fordulat fog beállani a Badeni-Bilinsky 
uralom alatt hozott adótörvény hatasa alatt.

Az Ausztriábin magát befészkelni készülő 
adótörvény, mely minden gazdasági tényezőt 
halomra dönt, Magyarországra nézve sok kelle
mes következménynyel járhat, mivel feltehető, 
hogy mindazok a takarékgarasok, melyek ma 
az osztr.-magyar banknál, a takarékpénztárak
nál és a postatakarékpénztároknál sok milliónyi 
összegben vannak elhelyezve, részben azokba 
az oiszágokba fognak menekülni, a hol meg
szabadulhatnak a járadék-adótól, mert az összes 
fentnevezett intézmények kötelesek betéteiket 
a kincstárnak s igy a járadék-adónak kiszol- 

, gáltatni.
Nekünk, Magyarországon, különösen jobb 

takarékpénztárainknak elég okunk van örven
deni az uj osztrák törvényén, mert általa több 
milliónyi lakarékbetét fog az országba özönleni, 
hogy itt helyeztessenek el gyümölcsözőleg. 1 la 
kifogásunk van e törvény ellen, az csak az 
lehet, hogy az osztrák-magyar bank az ő ha
talmi szolgálatkészségében ‘alán az itteni folyó
számla tulajdonosokat és bel evőket is bejelenti 
a bécsi kormányzóságnál, mely a törvény értel
mében üzleti kimutatásában a neveket az osz
trák adóhatóságoknak kiszolgáltatja.

Ez az eljárás arra csábíthatná az osztr. pénz
ügyi hatóságot, hogy olyan intézeteket és ma- 
gánezégeket, a kik a Lajtán és Marcheggen 
tul dolgoznak, szintén oly adófizetésre kötelezze, 
a melyre tulajdonkép nem volnának kötelez
hetők.

Hemélhetőleg alaptalan ez a félelem s jó lesz, 
ha takarékpénztáraink idejében intézkednek, 
hogy a túlról már legközelebb várható tömeges 
tökebeözönlés kellőkép elhelyezhessék.

M a g y a ro rs z á g  és az o s z t rá k  b iz to s ítá s i re g u la -  
t iv u m . Dániel Ernő báró, kereskedelemügyi 
miniszter a magyar biztositó-társaságokhoz le
iratot intézett, melyben tudatja, hogy az osztrák 
kormánynyal az uj rcgulativum dolgában tárgya
lásokat folytatott s az Ausztriában működő 
magyar biztosító*társaságok részére több jelen
tékeny kedvezményt eszközölt ki. Az osztrák 
kormány hajlandó a statisztikai adatok beszol

gáltatására mérsékelt halasztást •ngedni, a díj
tartalék osztrák értékekben való befektetés pedig 
nem egyszerre kell, hogy történjék, hanem meg
határozott terv szerint fokozatosan is eszközöl
hető. Azzal a panaszszal szemben, hogy az uj 
regulativum értelmében az összes üzletről veze
tett könyvek bemutatása is követelhető, arra a 
tényre hivatkozik, hogy ezt a rendelkezést a 
magyar társaságokkal szemben még egy eset
ben sem érvényesítették. A leirat végre a 
magyar biztosítási törvény tervezetéről meg
emlékezik, melynek életbeléptetésekor olyan 
egyezséget akar kölni a két kormány, hogy a 
nionarkia egyik állama kielégítőnek ismerje el 
a másik állam gyakorolta ellenőrzést.

A  e z u k o rp ré m iu m o k  e ltö r lé s e .  Németország és 
Ausztria-Magyarország megbízottai a minap 
kezdték el tárgyalni Berlinben abban a kérdés
ben, hogy milyen magatartást kövessen a két 
állam, a ezukorprémiumok nemzetközi rendezése 
tárgyában valószinüleg már közelebb összehí
vandó konfercnczián. Monarkiánk ebben az ügy
ben már tavaly és két év előtt is tárgyalt 
Németországgal, de itt időközben egy uj ezukor- 
adó törvény lépett életbe, amely szükségessé 
teszi a más alapon való megállapodást.

A z  a ra n y c s in á lló .  Bejárta valamennyi új
ságot a hir, hogy egy igazi huszadik századbeli 
ember felfedezte az aranycsinálás titkát. Husza
dik századbeli ember már e z !

Kiszámította tegnap egy anglus, hogy ez a 
génié avval a szerszámmal, amelyet most csinál, 
egy hónap alatt 50.000 tíuczia aranyat fog csi
nálni. Ez megfelel havi tizenkét millió forint 
jövedelemnek. Tehát évi 144 millió forint jö
vedelem !

Hallatlan !
lts a mese — úgy mondják az újabb 

hírek —  igaz!
Való igaz volna, tudományos valósággal 

igaz, hogy dr. Kmmcns ezüstből aranyat tud 
csinálni.

Hogy az arany és az ezüst kémiailag 
ugyunegy anyag, az dr. Eminens fölfedezése előtt 
sem volt uj dolog. Hogy más elem lenne az 
arany is, az ezüst is, ebben a tudomány már 
nem hitt. Csak az anyag összcállásaban van 
valami különbség. Bár az ezüstöt aranynyá 
változtatni még nem tudta senki. Véletlenül, 
egyes vegyi kísérleteknél tapasztalták azt, hogy 
az ezüst valami sárga felületet kap, amely 
aranynak bizonyult.

Dr. Eminens az anyag összeállításának ezt 
a megmászását tudja megcsinálni és az arany
ból ezüst lesz. Állítólag óriási nyomás és erős 
hideg alatt kalapálja az ezüstöt, amelynek igy a 
molekülái megváltoznak. Más verzió szerint 
salétromsavval kezeli az ezüstöt.

De ez még ma az ő titka.
1 la mindez igaz, akkor ó az aranyember. O 

j  a legirigyeltebb ember. O a kincsek királya !
Ki ö?
Szegény, szegény ember!
Tizenhét év óta hátgerincz-sorvadásban 

mozdulatlanul ül tolókocsijában, a lábait nem 
tudja mo/.ditani szegény. szegény nyo
morék !

Ilyen nyomorultan törte a fejét, hátradőlve 
a nyomorúságát hordozó kocsijába: mint csi
náljon ezüstből aranyat.

Es megvan .a kincs !
Szegény, szegény ember
Dr. Eminens különben ismert elektrikus 

tudós volt, mikor még Angliában lakott. Sok 
szép villamossági találmánya volt addig is. 
Azután Amerikába költözött át és ott egy uj 
robbanó anyagot talált föl, amelynek szabadal- 

| mait az államok megszerezték tőle. Amióta
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mozdulatlanul él a kocsijában, azóta — az arany- 
csinálásról gondolkozik.

Megvan !
Szegény, szegény ember!
Tálán egy illúzió az egész gazdaság!
() azzal nem szegényebb.
A z o s z t rá k -m a g y a r  b a n k  á llá s a . Mint bécsi 

levelezőnk telefonálja, a jegybanknak e hónap 
15-ről ma közzétett kimutatása főbb adataiban 
a következő: Bankjegyforgalom 6(55,558.000 frt, 
érezérték 515,397.000 frt, tárcza 164,194.000 írt, 
lombardiizlct 25,014.000 írt, adómentes bank- 
jegytartalék 50,632.000 frt. Ez a kimutatás hü 
visszatükrözője ama pénzszükségnek, mely a 
hónap második hetében várakozás ellenére be
következett. A váltóleszámítolás ezen a héten
5.161.000 és a kézi zálogüzlet 307,000 frttal 
többet igényelt, mint az előző hét folyamán s 
az érczkészlct a banknak az ázsió további 
emelkedésének megakadályozása körüli valuta- 
müveleteiből kifolyólag — nem kevesebb, mint
11.825.000 frttal apad''. Ilyen körülmények 
között még szerencsés tünetnek mondható, hogy 
a különféle követelések és tartozások rovatainak 
kedvező összejátszása íolytán a bankjegylorga- 
lomnak 4,637.000 írtnyi apadása mellett az 
adómentes tartalék mindössze csak 6,844.000 
forinttal fogyott meg és még mindig húsz mil- 
li val gazdagabb, mint 1896. deczember 15-én 
volt. A külföldnek egyre jobban megszoruló 
pén/.viszonyaiból s a mi piaczainknak nemcsak 
közgazdasági, de politikai okokból is beállt 
zülléséből következtetve, ez évnek még hátra
levő napjaira rendkívül érzékeny pénzszükseget 
várhatunk, amely a jegybank ötven milliós 
tartalékát alighanem teljesen fel fogja emészteni.

Közgazdaság
A  t is z a v ö lg y i  t á r s u la t  vasárnap délelőtt 10 

órakor tartotta meg évi rendes közgyűlését 
gróf Andrássy Aladár elnöklete alatt Pest
vármegye gyüléstermében. A közgyűlésen —  
egy pár kisebb érdekeltség kivételével —  kép
viselve voltak az összes tiszaszabályozási tár
sulatok.

A megbízások igazolása után első sorban is 
a központi bizottság évi jelentését ismertette 
Fekete Márton titkár. A tiszai kölcsön kon
verziójával kapcsolatosan megemlíti a jelentés, 
hogy a Magyar Földhitelintézet által 19 tár
sulat részére »megszavazott 4°/0-os szabályozási 
és talajjavitási kölcsön összege ez idő szerint 
30,394.800 forintot tesz ki és a tiszai összes 
ármentesitő társulatoknak az állam, a Magyar 
Földhitelintézet és több más pénzintézet irá
nyában fennálló adóssága együttesen 85,387.168 
forint. A mederszabályozási és partbiztositási 
állami munkálatokra az 1896. év folyamán 
2,051.944 forint 41 krajezár lett kiadva, az
1897. évre pedig 3,242.816 forint 60 krajezár 
irányoztatott elő. Az évi jelentés után tárgya
lás ala vette a közgyűlés a Tiszavölgyi Tár
sulat 1896. évi számadását s a számadó pénz
tárnok részére a felmentvényt megadta. Az
1898. évi költségvetés tervezetét is elfogadták, 
a mire a közgyűlés elhatározta, hogy a 
4,979.735 (1200 Q-oles) holdat tevő tiszai ár
területek után az 1898. évre holdanként 1 kr. 
közp. kezelési járulék rovassák ki. A központi 
bizottságból a jelen év végével kilépő alsó
tiszai érdekeltség képviselésére rendes tagokul 
báró Dániel Ernő, gróf Károlyi Tibor, Fekete 
Marton, Rónay .lenő, Novák József és Rohonczy 
Gedeon: póttagokul pedig gróf Nákó Kálmán, 
Kovács Sebestyén Aladár és dr. I .ázár György 
választattak meg.

A  k in c s tá r i  b á n y á k  és a  m a g y a r ip a r .  Az ezred
éves kiállítás idején megtartott országos ipari 
kongresszuson panaszok hangzottak löl a miatt,

hogy a kincstári bányák és kohók termékei az 
ipari földolgozás részére nehezen hozzáférhetők 
és e miatt az iparvállalatok kénytelenek köz- 
vetitőkereskedés utján, gyakran külföldről besze
rezni szükségleteiket. Az országos iparegyesület 
fölirt a pénzügyminiszterhez ebben a dologban, 
a ki hajlandónak nyilatkozott a kérdés meg
vitatására az iparegyesületben tartandó értekez
letbe képviselőit kiküldeni. Ezt az értekezletet 
a minap tartották meg Matlekovits Sándor 
elnöklésével. A pénzügyminiszter képviseletében 
Wagner Vilmos miniszteri tanácsos és Remenyik 
Károly főmérnök jelent meg. Az érdekelt ipar
ágak részéről gomori Szontagh Pál, Rausch 
Ferenc/, gyárosok és Cserháti Jenő, a Ganz-gyár 
igazgatója terjesztették elő a panaszokat és kí
vánságokat s a vita során a kincstár és a termé
keket igénylő vállalatok közt leendő érintkezés
nek oly módozatait állapították meg, a melyek 
alkalmasak arra, hogy az érdekelteket a leg
teljesebb mértékben megnyugtassák. A minisz
térium ezeknek a megállapodásoknak megfelelő 

i uj .szabályzatot bocsát ki, a mely valószínűleg 
már újév után életbe lép.

Szerkesztői üzenetek.
P. K . V -b e n . Ha a czigaretták az átvételnél 

penészesek voltak, miért vette át ? Miniszter
rendelet értein ében a dohány raktár köteles azt 
rövid utón kicserélni.

S ch . B. E -ben . Nem ismerjük az ügyet.
F. F. u rn á k  T . Minden hivatalnokot, mint 

állami szolgálatban lévőt respektálnia kell. Termé
szetes, hogy szekirozza, ha ön semmi tisztelet
tel nincs iránta.

H. K Bpest. Ilyen tanácsokat nem adunk. 
Hogy is kérdezhet ilyet szerkesztőségtől ?

B. K . u rn á k  B p e s t. A nagyárus csak 5 írtért 
köteles 20 filléreseket elfogadni. Nincs ugyan 
bent az eladási szabályokban, de a nikkel pén
zek kiadásánál adatott ki, mint rendelet.

H. B. B ud a . A budai pénzügy igazgatósághoz 
tartozik,

Segédszerkesztő : Holtai Nándor.

A  de e s i m  k i r .  p é n z ü g y ig a z g a tó s á g 'ó l.

Sz. öoi:u /807 ív.

A jánlati hirdetmény!
A deési m. kir. pénzügy igazgatóság részé

ről ezennel közhírré tétetik, hogy a felmondás 
folytán üresedésbe jött bethleni dohány-nagy- 
áruda kezelésének biztosítása végett írásbeli 
ajánlatok utján 1897. évi deczember hó 28-án 
d. e. 9 órakor ezen kir. pénziigyigazgatóság 
hivatalos helyiségében verseny tárgyalás fog 
tartatni. Az Írásbeli ajánlatok 1897. évi deczem
ber hó 27-én déli 12 óráig a pénzügy igazga
tóság lőnokénél személyesen v?gy posta utján 
benyújtandók. Az ajánlat tárgyát csak a dohány- 
forgalom után járó törzsdij képezi. A jogosít
vány elnyerésére annak lesz kilátása, ki arra 
alkalmasnak találtatik és a ki a százalékokban 
kifejezendő legkisebb törzsdijt követeli, mind
azonáltal a kincstár fenntartja magának azon 
jogot, hogy a versenyzők között szabadon 
választhasson, miért is egyik ajánlattevő sem 
támaszthat igényt arra, hogy olcsó ajánlata el 
nem fogadtatott.

Az eddigi dohány-nagyáruda kezeléséért a bé
lyeg és váltó-űrlapok eladását is l6/ ,0°/o tözsdij 
mcllet4 eszközölte a dohány-nagyáruda kezelé
séért a közénséges anyag nagybani elárusitása 
után 2 ‘/io°/o aza/- kettő \1(,% tőzsdijt élvezett. 
A dohány-nagyáruda 1896. évi nyers forgalma 
a közönséges anyagot illetőleg 32576 frt 94 kr. 
bélyeg és váltó űrlapokban 5558 frt és 40 krt 
tesz. A nagyáruda kezelésével a bélyeg és 
váltó-űrlapok eladásának kötelezettsége l 6/|0°/o 
eladási jutalék élvezetével van egybekötve. Az 
összes dohány-anyag a kolozsvári m. kir. do
hány raktárból lesz beszerzendő még pedig oly 
kötelezettséggel, hogy az anyag készlet szeni
litására szolgáló tartályokat helyesebben ládákat 
válalkozó a megállapított eladási ár megtérítése 
mellett tulajdonul átvenni köteles. A nagyárus 
a d >hány-nagyárudai ügyvitelre, mclylyel min
dig kis árulasi jog van egybekötve a nélkül,

1 hogy neki bizonyos jövedelem biztosíttatnék, az 
árulásra beszerzett dohány-gyártmányok össze

gétől járó százalékos tőzsdijban részesül, mely 
tőzsdij a szállítás és egyébb kezelési kiadások 
levonása után annak tiszta jövedelmét képezi.

Ugyan ezért a kincstár az árudánál semmi 
egyéb jövedelmet sem a versenytárgyalás alap
jául szolgáló forgalom változatlan fenntartását 
nem biztosítja s e czimen vagy bármi okból is 
tőzsbér emelésre irányzott kérelem feltétlenül 
el fog utasittatni, nemkülönben bárminemű kár
pótlási igények figyelmen kívül hagyatni fognak. 
Köteles leend a vállalkozó a dohány-nagyáru- 
dát a jóváhagyás után nyomban megnyitni s 
már ezt megelőzőleg a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelőleg 8 napi tartalék készletet 900 frt 
értékben beszerezni s folyton érintetlen teljes
ségében fenntartani, ezenkívül a napiszükséglet 
igényelte anyag készletet is beszerezni.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében a 
fent mégjelölt csonkithatlan dohány anyag- 
készlet érték összegének megfelelő 10°/0 azaz 
90 (kilenczven forintot a deési kir. adóhivatal
nál készpénzben vagy állampapírokban) esetleg 
állami biztosítékul elfogadható más érték papí
rokban, melyek azonban a tőzsdén jegyzett ér
ték 20%-ának levonása mellett fogadtatnak el, 
pénzügyi letétbe helyezni az arról szoló eredeti 
nyugtát a fentebb meghatározott nap déli 12 
óráig benyújtandó 50 kros bélyeggel ellátott, 
lepecsételt és sajátkezüleg aláirt ajánlataikhoz 
mellékelni és magát az igy ellátott ajánlatot 
következő czim alatt ,,A já n la t  a  B e th le n k ö z s ó g - 
ben m e g ü rü  t  d o h á n y -n a g y á ru d a  e ln y e ré s e  i r á n t “  
a deési in. kir. pénzügyigazgatóság főnökének 
saját kezéhez beküldeni vagy átadni.

Az ajánlatokban a követelésbe vett kezelési 
dij 0 ,,-ban számokkal és betűkben tisztán kife
jezendő és az ajánlathoz egyúttal a magyar 
honosságot, magyar-nyelv tökéletes bírását, pol
gári és vagyoni állását, továbbá az erkölcsi 
kifogástalanságot igazoló bizonylat, végül kereszt- 
illetöleg születési levél is csatolandó.

Oly ajánlatok, a melyek ennek a rendelke
zésnek meg nem felelnek, vagy más pályázók 
ajánlatára hivatkoznak, valamint azok, is a me
lyek határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén az 
elkésve benyújtott vagy előaiánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak. A versenyzésben részt nem 
vehetnek azok, kik terhes szerződésre nem ké
pesek, továbbá valamelyik bűntény, csempészet 
avagy másnemű jövedéki kihágás által vagy 
az állam biztonsága ellen követett kihágások 
miatt elítéltettek, avagy a pénzügyigazgatóság 
által egyébb okoknál fogva alkalmatlanoknak 
találtattak, nemkülönben kizárvák a versenyek
ből, azok is kik nem Bethlenben laknak állandóan.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika csak 
az áruda átadása után jutna az igazgatóság 
tudomására, az eladási engedély azonnal be fog 
vonatni. Azon pályázók bánatpénze, kiknek 
ajánlata el nem fogadtatik, a tárgyalás befeje
zése után vissza fog adatni : ellenben az elfoga
dott ajánlat bánatpénze a számithatlan készlet 
beszerzéséig visszatartatik. I la azonban vállal
kozó a dohánynagyárudát a kitűzött időben 
át nem veszi, vagy később ajánlatától vissza
lépve, bánatpénzét elveszti és az áruda kezelé
sének ellátása czéljából újabb pályázat fog nyit
tatni. Egyebekben a dohánygyártmányok ela
dásara vonatkozó s ezen pénzügyigazgatóságnál 
megktekinthető szabályok mérvadók.

A já n la t i  m in ta .
Alólirott késznek nyilatkozom a Bethlen köz

ségben a deési m. kir. pénzügyigazgatóság 
által alkalmasnak talált helyen a m. kir. do- 
hány-nagyárudát az előttem ismeretes s rész
ben fennálló szabályrendeletek pontos megtar
tása mellet. szóval.................. ....... száztóli
tŐzsdedij élvezete mellett elvállalni és a ver
senytárgyalási hirdetményben foglalt, illetőleg 
abban felemlített határozatoknak feltétlenül alá
vetem.

Kelt._. 1897. dccz-------n.
A czitnlapoti: Ajánlat (lepecsételtcn) .,A Beth

len községben megürült dohány nagyáruda át
vételére.**

M. k i r .  p é n z ü g y ig a z g a tó s á g .

Deéscn, 1897. deczember hó 9-én.
Z e is le r

péuzUgyigaegatö,
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ámbár Magyarország dohánynagyárusainak jelentéke iy s igen tekintélyes része 
a „Dohányárusok KÖzlÖnyé“-t azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy oly 
szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerü vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetektől távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 
egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 
érdekében sikra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 
lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak ? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek czélja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, amely életképességét már bebizonyította, 
és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet, 
hogy az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem, 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 
kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni. 
Legyen mindenki, aki e lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza
tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon nehány fillér, melyet áldoz, oly czélra szolgál, 
mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 
Mindenki, aki e lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az ö üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „Dohányárusok Közlönye1' ragaszkodik és melynek pontos keresz
tülvitelére, megvalósitására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitációt szí
veskedjenek kifejteni.

A „D O H A N Y A R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E a

ífge.

Ny. Kckstein Iiernítt Budapest, K irály-u tcea 17
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