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T A R T A M M I ,  Az oszlolysorsjálék. Milyen távolság lehel két dohányáruda közöli. — Vegyesek.

Az osztálysorsjáték.
Azon pillanattól kezdve, a mint az 

osztálysorsjáték Magyarországon meg
honosodott, egyszersmind természetesnek 
találták azt is, hogy a sorsjegyeket a 
dohányárusok fogják eladni.

Eltekintve attól, hogy több mint 500 
lottó-gyűjtő, kik egy félszázad alatt az 
államnak nagyon is hasznos szolgálatokat 
tettek, az osztálysorsjáték behozatalával 
kenyerükéit vesztettek, már a méltányos
ság is úgy hozta magával, hogy azokat 
részesítsek egy kis mellékkeresetben, a 
kik az állami egyedárúk eladásával fog
lalkozva úgyis ede.s kévés jövedelmet 
élveznek.

Természetes, hogy minden más fog
lalkozásnemnél számoltak volna ezen 
körülménnyel es megbeszélték volna a 
vállalkozókkal, hogy a sorsjegyek daru
sításával elsősorban a dohányárusokat 
kell megbízni. De hát, édes Is’ enem, ki 
törődik nálunk a dohányárusitókkal ?! 
Többször hallottuk már illetékes helyről, 
miszerint az állam nem biztosit senkit a 
megélhetésre, a mi igaz ugyan, de mégis 
azt himlők, hogy azok, kik egy csomó 
terhet viselnek, a kik, a mint be tudjuk 
bizonyítani, pár krajezárnyi haszon írt 
naponta 14 órát dolgoznak, kell, hogy 
ezért valami reconpensatióban részesül
jenek.

Az állam az osztálysorsjáték vállal
kozójának 20 evre privilégiumot adott, 
miből íi()°/o tiszta haszna van. Nincs 
ellenünkre, hogy ezen összeg, melyet a 
néptől egyenesen megvonnak, a részvé
nyesek zsebeit telíti meg, sőt az ellen 
sem emelhetnek óvást, miszerint ezen 
óriási osztalék legnagyobb részé külföldre 
vándorol. Arra azonban mégis ügyelni 
kellene, hogy a sorsjegyek darusításával 
elérhető kis haszon azoké legyen, a kik
nek arra a legtöbb erkölcsi igényük van.

De hát a vállalkozók, vagyis jobban 
mondva a részvénytársaság ezt nagyon 
is könnyen vette es fájdalom, a pénzügy
minisztérium is, a mely a felügyelettel 
van megbízva, szintén semmit sem tesz 
az irányban, hogy a saját embereinek 
egy kis mellékkeresetet nyújtson. A vál
lalkozók, hogy biztosra menjenek és 
semmiféle risicojuk ne legyen, a vállal
kozás első idejében még eladta a sors
jegyek egesz mennyiséget nagyban egyes 
vállalkozóknak, a kik aztán a dohány 
kisárusoknak fix számlára adják csak a 
sorsjegyet s igy lehető aztán, sót mindig 
igy történik, hogy a szegény dohány
árusnak egy csomó sorsjegy a nyakán 
marad. Ez igen nagy baj. Ha valamely 
ipar vagy kereskedelmi ág valamely

dologban magát megrövidültnek érzi, 
küldöttséget meneszt a kereskedelmi 
miniszterhez a baj orvoslásáért, a ki 
aztán minden lehetőt meg is tesz. Itt 
egy oly calamitással állunk szemközt, 
melyen a pénzügyminiszter segíthetne. 
O diktálhat az osztálysorsjáték kezelő- 
ségének, miszerint az eladásból származó 
előnyökben részesítsék a dohányáruso
kat is.

Tudva van, miszerint az osztálysors- 
játek elárusitása az utóbbi időben csök
kent, de azért ne higyjük ám, hogy ez 
által a részvényesek megrövidültek.

A risicot sem a nagyobb bankok viselik, 
hanem csakis a dohányarusok, a kik kis 
vagyonukat rááldozva, elvesztik azt. A 
fővárosban van nehány száz olyan árus, 
a kinek minden húzás után a sorsjegyek 
legnagyobb része megmarad s ez olyan 
baj, mely már a szerencsétlenséggel hatá
ros. A dolog nagyon könnyen megma
gyarázható. Mentül nagyobb az üzlet, 
annál többet áldozhat a tulajdonos rec- 
lámra. Azonban mit csináljon a kisárus, 
ha a sorsjegyeit nem veszik. Nem hir
dethet, nem ereszkedhetik kiadásokba 
már csak azért sem. mert nem rendel
kezik olyan tőkével. O az tehát, a ki 
elvérzik s nincs kéz, mely őt támogatólag 
felemelné. Váljon igy maradjon ez to
vábbra is ?

A  jelen körülmények között tehát jobb 
volna, ha a kisárusok az osztálysorsjegyek 
elárusitásával felhagynának, de hisz erre 
sem lehet gondolni.

Némelyek oly kötelezettséget vállaltak, 
mely őket a sorsjegyek átvételere köte
lezi, mások pedig vevőket veszítenének 
ezáltal s vannak végül olyanok is, a kik 
a nyereményre ,.játszanak44.

így tehát szerencsetlenség az osztály- 
sorsjáték ezekre a szegény emberekre 
nézve, még pedig olyan, hogy ók nyerni 
remélnek, a mig systematice tönkre 
mennek.

Mi jelenleg azért foglalkoztunk hossza
sabban e tárgygyal, hogy olvasóinkat 
figyelmeztessük s ezen czikklink sem szólt 
annyira azon köröknek, kik hivatva len
nének ezen segíteni. Ezen sorsjegyek el
árusitása oly megvesztegető, hogy min
den reális gondolkozást kizár. Nem 
számolnak a tényekkel, hanem esetleges 
szerencsével.

Ez helyes lehet oly embereknél, kik
nek vagyonuk van. de vészthozó olya
nokra, kik keresetükre vannak utalva. 
Miután eme sorsjegyek Magyarországon 
legalább 3000 tőzsdében haphatók, úgy 
hisszük, miszerint felszólalásunk helyes 
és jogos.

Milyen távolság lehet két dohány
áruda között?

Szerkesztőségünkbe a napokban beállított egy 
úriember és ezt a kérdést tálalta elénk s nagyon 
csodálkozott, a mikor mi arra határozott fele
letet nem adhattunk.

,,Bocsásson meg, de önnek, a ,,Dohányárusok 
Közlönye*1 szerkesztőjének ezt tudnia kellene14.

, Igaza van uram, hisz mi tudjuk, de hát 
nem igaz.*4

Ez az úriember úgy nézett rám, mintha azt 
akarná mondani: ,.Szegény ember, hát ennyi 
baj van a dohányá'udák körül, ebbe bele is 
lehet b ^londulni“ ?

,,Engedjen meg . . . .‘ *
,.Igen uram a szabályzat azt mondja, hogy 

egyik dohányáruda a másiktól 100 lépésnyi 
távolságban lehet csak. Ez azonban csak nagy 
ritkán vi.n igy.44

,,Hogy lehetséges az ?“
..Erre nem felelhetek.“
„Miért nem?**
,,M rt magam sem tudom.44 
..Csodálatos, de hát mondja csak szerkesztő 

ur, egy dohányáruda kiadásánál nem számolják 
le a 100 lépést ?“

„D e igen.“
„Nos és ha nincs 100 lépés, azért megkap

hatja az illető a tőzsdét?*4
„Nem kaphatja meg, de azért megkapja.44 
„Különben uram ne is kérdezzen sokat, hisz 

mi holnap reggelig is csak ilyen feleleteket 
adhatnánk önnek.“

,,Ez komikus, illetve tragikus dolog. De még 
egyet, megkapható-e egy dohánytőzsdei enge
dély, ha a két tőzsde között 300 lépés van ?‘* 

„N em ! Azaz hogy megkapható, ha dohány- 
áruda arra a helyre ke'l.“

„S  ez mikor van úgy ?*•
„H a a szomszédos tőzsdék egyenkint 40.000 

korona évi forgalmat érnek el.“
„Ebben az esetben megadják az engedélyt ?*4 
„Néha igen, néha meg nem.44 
„Szerkesztő ur ma igen jókedvű.*4 
„Miért ?*‘
„Miután úgy látszik tréfál velem. Ismerek t. i, 

eseteket, hogy engedélyt megtagadtak, a mikor 
a 2 áruda között 300 lépés távolság volt, más
részt pedig kaptak engedélyt, a mikor mellettük 
vagy átellenben volt a másik dohányárudat 

„Hát mit kiván kérem, hisz én ugyanezt 
mondtam.“

„D e én azt hiszem, valami szabálynak csak 
kell lenni, mely után a hivatalnokok igazodnak ?“ 

„K i mondja azt? Uram, értse meg, a hiva
talnok megadja az engedélyt ha akarja, ha 
nem — nem.44

„Ezt nem értem.*4
„Akkor menjen uram a pénzügyminiszterhez, 

az majd szolgál bővebb magyarázatokkal, de 
minket hagyjon békében.*‘
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Az az ur eltávozott s mi aztán megnéztük a 
rendeleteket. Többek között találtunk egyet, a 
mely 1895-ből való, a pénzügyminisztérium 
aláirásaval. Annak az úrnak talán mégis igaza 
volt, mikor azt állította, hogy valami rende
letnek csak kell existálnia. a mely a dohány
árus engedélyek kiadását szabályozza ?

Vegyesek.
A nemzetközi saítókongresszus. A  nemzetközi 

sajtókongresszust — mint Párisból telegraíalják 
— ma délelőtt nyitották meg a sajtó kiállítási 
pavillonjában. Singer Vilmos a nemzetközi sajtó- 
szövetség elnöke megnyitó beszédében fájdal- 
mát fejezte ki ümberto király meggyilkolása 
felett és kiemelte, hogy a sajtó közelebb hozza 
egymáshoz a nemzeteket. Ezután sajnálkozását 
fejezte ki a köztársaság elnökének távolmara
dása felett, aki az olaszországi eseményei: miatt 
kénytelen volt lemondani a már egigértm meg
jelenéséről. Luzatti és Ferrari olasz képviselők 
táviratban tudatták, hogy az összes olasz kép
viselők elhatározták, hogy gyászuk kifejezéséül 
nem vesznek részt a kongresszuson. Taunay 
vezértitkár viharos tetszés közt felolvasta az 
igazgató választmány működéséről szóló jelen
tést és meleg felhívást intézett az összes kül
földi kollegákhoz, hogy mindenkor tettekkel 
dokumentálják az összes újságírók egyhetarto- 
zandóságának érzetét. A  délutáni ülésen meg
választották az alelnököket, még pedig Német
országból Fourniert, Amerikából De Younght, 
Svédországból Beckmannt, Magyarországból 
Vészi József országgyűlési képviselőt, a Buda
pesti Nap'ó főszerkesztőjét, Francziaországból 
Hebrardt, Angliából Campiont. Luzatti olasz 
képviselőt diszelnökké választották

A magyar korona országainak szesztermelése 
és szeszforgalma a végleges kimutatás szerint 
ez évi junius haváról, valamint az 1899. év 
szeptember 1 -étöl 1900. junius végéig terjedő 
időszakban a következő számokat tünteti fel : 
I. Termelési adó. 1. Termelési adó alá eső 
szeszfőzdék által termelésre bejelentetett június
ban 501 hl., a fenti időszakban 48.028 hl. tiszta 
alkohol. II. Fogyasztási adó. 2. Termeltetett 
szeszfőzdékben: junius hóban 54.193 hl., a fenti 
időszakban 924.475 hl., 3. bevételeztetett fo
gyasztási adóval terhelten szeszszabadraktárakká 
nyilvánított szeszfinomitókban és szeszszabad- 
raktárakban: júniusban 31.471 hl., a fenti idő
szakban 307.727 hl. 4. Elszallittatott a fent- 
emlitett vállalatokból : a) a fogyasztási adó
lefizetése mellett júniusban 00.000 hl., a fenti 
időszakban 603,708 hl., b) a fogyasztási adóval 
terhelten: aa) a magyar korona országaiban 
levő vállalatok részére: júniusban 29.148 hl., 
a fenti időszakban 385.759 hl., bb) a vámvona
lon át való kivitelre; júniusban 0241 hl., a fenti 
időszakban 04.403 hl., cc) másnemű adómentes 
felhasználásra: júniusban 8038 hl., a fenti idő
szakban 77,553 hl.

A londoni panzpiacz helyzetéről az „Kcono- 
mist“ a következőket írja : A  piacz hangulata 
még mindig ideges és a kamattételek a nyilt 
piaczon meghaladják a hivatalos rátát. E körül
mények zavarólag és nyugtalanitólag hatnak az 
üzletmenetre és kérdéses, hogy a bank meg- 
elégcdhetik-e azzal, ha a piaczon emelik a 
kamatlábat és nem kellene-e neki is inkább 
áremelés utján nagyobb mennyiségű aranyra 
szert tenni. Mert aranytartaléka, tekintettel az 
őszi szükségletre és a kilátásban levő állami 
kölcsönökre, határozottan kiegészítést igényel 
és ezért a banknak nem is kellene oly kiadá
soktól visszariadnia, amelyek által tartalékát 
gyorsan és arányosan kiegészíthetné. A tarta-

j lékok gyöngesége az oka elsősorban is a piacz 
idegességének és addig, mig ezek szaporodni 
nem fognak, nincs is igen kilátás a piacz és 
pénzviszonyok jelentékenyebb javulására.

Telefon a tenger alatt. Edison és Holzer 
Vilmos uj találmányon dolgozik. Tengeralatti 
telefonról van szó, amelynek segítségével az 
oczeánok két partján levők beszélgethetnek 
egymással. Erre vonatkozólag maga Ed són 
úgy nyilatkozik: Az általános nézettel szemben 
azt találtuk, hogy nincs is olyan erős áramra 
szükség, hogy az oczeanon átbeszélgethessünk. 
Több mint háromezer mértföldnyi drótot vettünk 
és azt ugyanoly nyomásnak és lehetőleg ugyan
oly viszonyoknak tettük ki, mint amilyen az 
oczeánok alatt van és állításunkat igazolva 
találtuk Elsülyesztettük az orsót, amelyen a 
drót vo lt ‘ és alávetettük a drótot a nagy nyo
másnak. egyúttal az orsó perczenkénti tiz- 
tizenkét fordu at sebességgel forgott s azt talál
tuk, hogy a hangokat érthetően tovább vezette. 
Miután már ennyire jutottunk a dologgal, nem 
talált többé hitelt előttünk az a gondolat, hogy 
a hanghullámoknak a tenger alatt való továb
bítására nagyón erős aram szükséges. Term é
szetesen. nem várjuk találmányunktól azt, hogy 
az oczeán két partján levők direkte fognak 
beszélhetni kozbenrső állomás elégséges lesz és 
azokról a hang mekanikai berendezések segít
ségével továbbítható lesz

A börzeadó. Holnap, augusztus I -én lép életbe 
Budapesten a borzeadó. melyet oly sok éven 
át sürgetett a közvélemény Rosszabb időben 
nem lehetett volna életbe léptetni az érték
papírok tőzsdei forgalmának megadóztatását, 
mert mostanában tulajdonképp alig van üzlet a 
börzén. A  jövedelem, melyre ebből az uj adó 
nemből számítani lehet, jó darabig még oly 
minimális lesz, hogy valóban szóra sem érde
mes és ha külföldön olvasni fogják a magyar 
börzeadóról szóló kimutatást, bizonyosan azt 
fogják hinni, hogy Budapesten nincs is börze. 
Eleinte már azért is csekélyebb lesz a jöve
delem. mert a mai napig kötött, későbbi szál
lításra kötött üzletek nem esnek megadóztatás 
alá. Ez azonban nem baj. Mint mindennek, a 
mostani üzlettelenségnek is vége fog egyszer 
szakadni és ha majd ismét íöllendül az üzlet, 
ha ja vulnak az általános gazdasági viszonyok, 
a közönség nem lesz oly tartózkodó, mint most, 
akkor a börzeadó is fog jobb jövedelmet haj
tani, bár vérmes reményeket akkor sem füzünk 
hozzá. Eredetileg úgy tervezték a bőr?eadó 
fizetésének módját, hogy bélyeggel rójják le 
minden egyes kötés után. Minthogy azonban a 
börzei lebonyolitas, illetőleg leszámolás a giró 
és pénztáregyesület leszámoló irodája utján 
történik, a börzeadót is ugyanazon az utón 
egyenesen az állampénztárnál fogják fizetni, 
még pedig készpénzben. A  börzeadót tehát a 
leszámoló irodánál fizetik le és a leszámoló 
iroda köteles az adót minden hónapban két 
héttel a havi zárlat után az állampénztárba 
beszolgáltatni.

Éretlen gyümölcs a vásárcsarnokban. A  főva
ros vásárcsarnokainak igazgatósága számos al
kalommal. a hírlapok utján is figyelmeztette a 
gyümölcs-termelőket, hogy csak olyan gyümöl
csöt küldjenek a vasárcsarnokokba, a melyek 
teljesen megértek arra, hogy nyersen elfogyaszt- 
hatók lehessenek, vagy kifogástalanok arra, 
hogy befőzésre fölhasználhatók legyenek. Mindez 
a figyelmeztetés azonban keveset használ, mert 
a vidéki gazdák legtöbbje abban a nagyon 
téves vélekedésben van, hogy a budapesti kö
zönségnek teljesen mindegy, bármiféle selejtes 
gyümölcsöt kínainak neki, mindent megvesz 
drága pénzen. A  termelők legnagyobb része 
teljesen éretlen állapotban szedi le a gyümöl

csöt, úgy, hogy nemcsak a nyersen való fogyasz
tásra, de még a befőzésre sem alkalmas. Ezt 
a gyümölcsöt azután a vásárcsarnok igazgató
sága elkobozhatja s az illető gazda még jól 
jár, ha pénz helyett büntetést nem kap. A  vá
sárcsarnokok igazgatósága az alabbi három nap 
alatt ismét mintegy négyszáz métermázsa éret
len gyümölcsöt semmisített meg. Jól tennék a 
gazdák, ha a vátárcsarnokok igazgatóságának 
figyelmeztetését megszívlelnék, mert a közön
ség egészsége érdekében nem lehet abból en
gedni, hogy a gyümölcsöt nem lelkiismeretesen 

I és szigorú vizsgálat után engedték eladásra. A  
gazdáknak csak türelemre volna szükségük, 
hogy megvárják a gyümölcs megéréset. De ha 
éretlenül küldik a fővárosba, egyrészt az a kar 
háramlik rájuk, hogy az elkobzással elesnek 
remélt jövedelmüktől, másrészt veszendőbe megy 
az a kész kiadásuk, a melyet a szállításra és 
esetleg a büntetésre fizetnek.

Postások a kánikulában. Az óriási hőségtől, 
amely csaknem elviselhetetlen volt néhány na
pon át párisban, talán legtöbbet szenvedtek a 
szegény párisi levélhordók, akiknek a tropikus 
temperatura mellett egész nap talpon kellett 
lenniök. A  íranczia p staugyi miniszter úgy 
igyezett segiteni a hivatalnokain, hogy régi, 
nehéz egyenruhájuk helyett, könnyű vaszon- 
ruhat adatott nekik és a postasipka helyett 
szalmakalapot Boste vagy Tclegraph felirattal.

A kereskedelmi flolták fejlődése. Egy angol 
összeállítás szerint a világ kereskedelmi hajói
nak tonnatartalma 1898-ról 1900-ig 20 5 millió 
tonnáról 29 millióra emelkedett, a hajók száma 
azonban leszállóit miután a vitorlás és kisebb 
hajók folyton apadóban vannak. Legerősebben 
szaporodott Anglia kereskedelmi tengerészetc. 
azaz 053 ezer tonnával; utána áll közvetlenül 
Németország 530 ezer tonnával, azután követ
keznek az Egyesült-Államok 301 ezerrel, mig 
Francziaország. mely negyedik a sorban, csak 
171 ezer tonna szaporodást mutat. A  tizen
három lölsorolt ország között utolsó monar- 
kiánk 00 tonna szaporodással. Kereskedelmi 
hajóink tonnatartalma egyébiránt nem rúg 
annyira sem, mint az Angliánál vagy Német
országnál két év alatt elért emelkedés. Sót 
japán is elhagy bennünket 574 tonnájával, mert 
kereskedelmi hajóink összesen is csak 410 ezer 
tonnatareálommal dicsekedhetnek.

Papír bútorok. Anglia sok tekintetben a meg
lepetések országa és bár Londonban mar le
szoktak a csodálkozásról, mégis általános szen- 
zacziót keltett a közönség körében, amikor 
megtudták, hogy Londonban sokan, kik kény
telenek állásuk miatt fényesen bebutorozkodni, 
de éhez pénzük sincs, papírmasé bútorokat 
rendelnek, melyek a valódi bútorokhoz annyira 
hasonlítanak, hogy a jámbor csalást srnkisem 
sejti De sötétebb előszobák, csarnokok, folyo
sók és zugok díszítésére ezeket a papírból 
utánzott darabokat még gazdag emberek laká
sában is felhasználják.

Segeilszerkeazlö Heltal Nándor

Első (s. es kir. szab. eredeti selmeczl pipa-, tajtékpipa- e- 
plpaszár-gyár fízerö-berendci&sel.

TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm e e z  nielleti

A lak íttatott 1836-ban

Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendó 
és kitunó minőségre nézve páratlan 
valódi selmeczi agyagpipáit, tajték- 
pipáit, pi | ászárait én szivar szipkáit, 
minden kivitelben, a legolcsóbb árak 
mellett.

Képes ái jegyzékek bér mentes visszaküldés esetén kívánatra 
bérmentve küldetnek

Kggedfili hirneoea jó gijártmánij.



Jíeutsclicr Theil

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A I / r .  l)as KlassenloUerie-Geschli t. — Wie weit <lari eine Trafik von dér anderen entlerot sein. — Vermischles.

Das Klassenlotterie-Gescháft.
Von elem Augenblicke an, wo das 

KlassenlotUrie-Geschaft in Ungarn ein- 
gcführt wurde, galt es nur als natürlich, 
eláss dér Verschleiss dér Loose durch 
die Tabak-Verschleisser zu bewerkstel- 
ligen sein wird. Ganz abgesehen davon, 
dass mehr als 500 Lotto-Kollektanten, 
welche innerhalb eines halben Jahrhun- 
derts dem Staate sehr nützliche I íienste 
leisteten, durch die Eir.führung dér Klas- 
senlotterie brotlos wurden, war es auch 
nur ein Gebot dér Billigkeit und Gerech- 
tigkeit, dass mán in erster Reihe jene 
Leute schadlos haltén müsse und ihnen 
einen passenden Nebenerwerb sichern, 
welche die vöm Staate erzeugten Tabak- 
Produkte in den Handel bringend, nur 
ein sehr geringes Einkommen habén.

Ganz gewiss hátte maii in jedem Staate 
mit diesem Umstande gerechnet und die 
Unternehmer dieses Klassenlotterie-Ge- 
schaftes im Vorhinein verpflichtet, dass 
sie die Tabak-Verschleisser dabei in 
erster Reihe zu berücksichtigen habén. 
Indess, wer kümmert sich bei uns um 
die Tabak-Vei schleisser. Hörten wir es 
doch zu widerholten Malen, dass dér 
Staat keine Versorgungsanstalt ist. was 
beilaufig gesagt auch seine Richtigkeit 
hat ; alléin, wir denken. dass denjenigen, 
welchen eine Masse Pflichten auferlegt 
sind, dass diese auch gewisse Rechte 
geniessen müssen und wenn diese Rechte 
blos darin bestehen, dass, wie wir nach- 
weisen könnten, dér grösste Theil dér 
Verschleisser 14 Stunden taglich für 
einige Kreuzer arbeitet, dann ist dies 
sehr traurig.

Dér Staat hat den Unternehmern dér 
Klassenlotterie für zwanzig Jahre ein 
Privilégium überlassen. das denselben 
nicht weniger als 60 Prozent reinen 
Nutzen bringt. Wir habén nichts dage- 
gen, wer.n dicse dem Wi hlstande des 
Volkes entzogene Summen den Aktio- 
naren zu Gute kommen und erheben 
nicht einrnal die Einwendung, dass dér 
grösste Theil dieser horrenden Dividen- 
clen ins Ausland wandert. Gleichwohl 
müssen wir wünschen. dass bei Uber- 
gabe eines derartigen Monopoles an 
Priváté, zumindest daran gedacht werde, 
dass sich dér durch den Vertrieb dér 
Loose zu erzielende Gewinnst unter dio 
jenigen vertheile. die darauf immerhin 
einen moralischen Anspruch habén.

Doch die Unternehmung. beziehungs- 
weise die Aktiengesellschaft dér Klassen
lotterie hat es sich in diesem Punkte 
sehr leicht gemacht und leider hat das 
kön. ung. Einanzministerium, welchem die 
Oberaufsicht über das Unternehmen zu- 
steht, auch garnichts gethan. um diese 
seine eigene Leute an dem Geschiifte in 
geeigneter Weise zu betheiligen. Die 
Unternehmung, theils um des reinen 
und keinerlei Risiko in sich bergenden 
Nutzens wegen. hatte gleich zu Anfang 
das gesammte Quantum Loose an Hn-

gross-Unternehmer verkauft. so zwar, 
dass die Kleinverschleisser nunmehr an- 
gewiesen sind, diese Loose auf feste 
Rechnung zu übernehmen, wobei sie 
Gefahr laufen, dass ihnen, wie es auch 
leider dér Fali ist, dér grösste Theil dér , 
Loose unverkauft in Hánden bleiben. Es I 
ist dies keine kleine Kalamitat, von dér j 
wir hier sprechen. Wenn irgend einem 
Berufszweige, sei es auf dem Gebiete 
des Handels oder dér Industrie, durch 
irgend welche Verfügung von Aussen 
oder Innen Gefahr droht, dann wendet 
sich ein solcher gewöhnlich an den Han- 
delsminister, dér sein Möglichstes thut, 
um diese Kalamitat zu beseitigen. Hier 
stehen wir einer Kalamitat gegenüber, 
welche dér Finanzminister beseitigen 
könnte. Ihm steht das Recht zu, dér 
Klassenlotterie-Unternehmung zu diktiren, 
dass dér in den kön. ung. Tabak-Ver- 
schleissen zu geschehende Absatz dér 
Loose an gewisse Vortheile gebunden 
werde, welche den Verschleissern zu 
Gute kommen. Es ist bekannt dass dér 
Absatz dér Loose im letzten und laufen- 
den Jahre stark abgenommen hat. Alléin, 
mán tlarf nicht so naiv sein zu glauben, 
dass die <10 Prozent verdienenden Aktio- 
iiíire dadurch auch nur im Geringsten 
zu Schaden kommen werden. Auch sind 
es nicht die grossen Bankén, welche 
irgend welches Risiko dabei tragen. Ein- 
zig und alléin sind es die Tabak-Klein- 
verschleisser, die dabei ihr bischen Hab 
und Gut verlieren. In dér Hauptstadt 
alléin gibt es einige Hundert Verschleis- 

j  ser, denen bei jeder Ziehung dér grösste 
Theil ihrei Loose übrig bleiben. Und 
das ist eine Kalamitat, die bereits ein 
Unglück genannt werden kann. Erklarlich 
ist die Sache sehr leicht. Je grösser, je 
umfangreicher das Geschalt, je mehr 
kann elér Geschaftsinhaber flir die noth- 
wendige Reklame Opfern. Was soll aber 
dér Kleinverschleisser anfangen, wenn, 
wie dermalen, die Loose nicht abgehen? 
Er vermag es nicht, sich nocli Kosten 
zu maciién, schon aus dem Grunde nicht, 
weil 'er das Kapital nicht besitzt. So ist 
er es denn, dér dabei verblutet und 
keine Hand rührt sich, um ihn helfend 
unter die Arme zu greifen. Soll dies 
auch ferner so bleiben?

Unter den gegebenen Umstanden wáre 
es ja viel besser, wenn die Kleintrafi- 
kanten sammt und sonders den Verschleiss 
dér Klassenlotterie-Loose unterliessen; 
alléin, auch daran ist nicht zu denken. 
Manche von ihnen sind bereits solchen 
Verpflichtungen eingegangen. welche sie 
zűr Ubernahme dér Loose zwingt andere 
wieder besitzen Kunden, die sie nicht 
verlieren wollen, schliesslich gibt es aber 
auch solche Verschleisser, welche da in 
dér HofTiiung leben, es werde besser 
werden und die gleich dem Spieler an 
Gewinnste denken, welche sie etwa ént- 
schíidigen könnten.

Sie ist ein Unglück, diese Klassen- 
lottcrie, ein Unglück für jene armen Leute,

welche zu verdienen meinen, indess sie 
wirthschaftlich zu Grunde gehen. Wenn 
wir uns mit dieser Angelegenheit befas- 
sen, so geschieht es mehr, als Mahmuf 
an unsere Leser selbst, als an jene 
berufenen Kreise, dérén Pflicht es wáre 
hier einzugreifen. Dér Verschleiss dieser 
Klassenlotterie-Loose ist námlich so ver- 
lockend und verführerisch, dass er für 
jede reale Denkungsarl unempfanglich 

1 macht. Maii rechnet dabei niemals, wie 
es sein sollte. mit greifbaren Thatsachen. 
im Gegentheil, maii rechnet mit Zufallen, 
mit den Launen des Glückes. Das mag 
wohl sein Gutes habén, bei Leuten, die 
viel zu verlieren habén, dagegen ist es 
Verderben bringend für Leute, die auf 
den Verdienst angewiesen sind und bei 
denen jeder verlorene Gulden schwer ins 
Gewicht falit. Mit Rücksicht darauf, dass 
in Ungarn die Loose zumindest in 3000 
Tabak-Traíiken zu habén sind, scheint 
uns dieser unser Mahn uf dringend 
geboten.

Wie weit darf eine Trafik von 
dér anderen entfernt sein.?

Diese Frage richtete neulich ein Herr an 
uns, welcher in unserein Redaktions-Bureau 
erschien und höchst erstaunt vvar, dass wir ihn 
diese Frage nicht dezidirt beantworten könnten.

„Krlauben Sie“  sagte er, „Sie als Redakteur 
des Dohányárusok Közlönye müssten doch das 
wissen.“

,Da habén Sie recht, lieber ITerr, wir wis- 
sen es auch, aber es ist ja nicht wahr.“

Dér Herr schüttelte den Köpi mit einer 
Miene, die da sagen wollte: „Na, hören Sie, 
Sie scheinen auch nicht recht bei Trost zu sein.“  

„Verzeihen Sie, aber . . .“
„Ich bitté sehr. das ist ganz richtig**, sagte 

dér Redakteur des Blattes. „Die Vorschrift 
lantét námlich, dass eine Trafik von dér andern 
160 Schritte entfernt sein müsse, indess ent- 
spricht nur selten eine Trafik dieser distanz- 
lichen Gepflogenheit.*1 

„Und wie kommt das ?“
, Das kann ich Ihnen nicht beantworten.“ 
„Warum nicht ?“
„W eil ich es selber nicht weiss “
„Sonderbar ! Aber sagen Sie, geehrter Herr 

Redakteur, wird denn die Schrittezahl vor Kr- 
theilung dér Lizenz nicht abgemessen ?“

„O  ja, auch das geschieht.“
,.Nun, und wenn dieselben dennoch nicht 

160 ausmachen, kann die Lizenz doch ertheilt 
werden ?-t

„Sie kann nicht, aber sie wird ertheilt. lm 
Uebrigen lieber llerr, rauben Sie uns nicht 
unsere Kostbare Zeit mit solchen müssigen 
Fragen. denn wenn Sie bis morgen Abend 
Fragen an uns richten, könnten wir Ihnen auch 
nur solche Antworten ertheilen, die keine sind.** 

„Hm, hm, komisch, das heisst nein, traurig; 
doch Eins bitté ich mir noch zu sagen. Wird 
eine Tiafik in dem Falle ertheilt, wenn die 
Kntfernung dér andern mehr als 300 Schritte 
ausmacht?*4
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,,Nein ! Das heisst sie kann ertheilt werden, 
wenn gerade eine Trafik dórt hingehört.“ 

„Nun, und wann trifft dies zu ?*•
,.Wenn die Nachbartrafiken je 40000 Kronen 

pro Jahr vereinnahmen.44
,.In diesem Falle wird die Lizenz erthíilt.4’ 
„Manchmal ja, manchmal nein.4>
„Herr Redakteur scheinen heute sehr gutev 

Laune zu sein.“
„Warum denn?44
„Nun. Sie wollen mich wahrscheinlich zum 

Besten habén. Ich kenne námlich einige Falié, 
wo in jüngster Zeit Lizensen ertheilt wurden, 
dérén Inhaber gerade neben einer Trafik oder 
vis-á-vis ihr Gescháftslokal habén, dagegen 
kenne ich Leute, die abgewiesen wurden. wenn 
die Entfernung von dér anderen Trafik auch 
300 Schritte betrug.“

,,Also was wollen Sie, das habé ich Ihnen 
ja gesagt “

,,Ja, ja, ich deake aber, es muss doch auf 
dem Wege des amtlichen Gebahrens irgend

eine gesetzliche Verfűgung existiren, nach wel- 
cher sich dér Beamte zu richten hat, oder nicht ?“  

.,Wer sagt das? Ueberhaupt, lieber Herr, 
verschonen Sie uns mit derartigen Radensarten. 
Dér Beamte ertheilt die Lizenz wenn er will, 
verstanden ?‘ 4

„Nein das verstehe ich nicht.44 
„Nun, dann gehen Sie zum Fmanzrainister, 

dér wird Ihnen schon Auíklárung dariiber gébén, 
uns aber lassen Sie in Rulie!“

Dér Herr entfernte sich und wir im Eifer 
j unseres Berufes blatterten erst jetzt in dem 

Buche dér gesammelten Verordnungen und 
; Vorschriften über die Ertheilung dér Lizenzen. 

Unter anderem stiessen wir auf eine solche vöm 
Jahre 1895, unterzeichnet vöm k. u. Finanz- 
ministerium. Vielleicht hat dér Mann alsó doch 
Recht, dass es eine Verordnung gébén müsse, 
wonacli sich dér Beamte bei Ertheilung de*- 
Lizenz zu richten hat ?

BriefKasten dér Redaction.

An unserfl p. t. geschátzten Aboinenten, die
mit dér Bezahluug des Blattes im Rück standé 
sind, richten wir das widerholte Ersuchen, den 
selben postweudend an unsere Administratien 
Budapest, VI , Nagy János-utcza 1 B. einsenden 
zu wollen.

Herrn K. B. in M. Jetzt, wo Sie seit 5 Semester 
unser Blatt beziehen, welches Sie nicht bezahl- 
ten, senden Sie dasselbe zurück. Das ist wahr- 
lich sehr nobel und eines Grosstrafi kantén 
würdig. So scheinen wenigstens Sie zudenken. 
wáhrend wir Ihnen beweisen werden, dass Sie 
sich im Irrthum befinden. Sie werden das Blatt, 
wenn auch nicht freiwillig. iinrnerhin bezahlen.

Herrn E FI. in H. Voraussetzunjen treffen 
nicht ein. Wen sollten diesc Kleinigkeiten eigent- 
lich interessiren?

Hilfsre laktnur: Ferdinand Holtai.

f 4 a g y -  é s  k i s  t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

PO JA TZ I FL>- és T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb minőságüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy kénes- ,  mint különösen s za ion -gyu fá j oka t .
E gyula-gyártmányok Magyarországon nagy kedvellségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a

M illenn ium -gyu fa ,
Magya r ka ro na -  s véd gyű fa,
Magya r hon véd - szobo r-gvu fa,
Krokodil-gyufa  és
Magyar Imperial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. — Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o m b a c h - n t c z a  8. tz .

alatt van raktárunk. P0JATZI PL. éS TÁRSA 8‘ĝ = ^ ; T
DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).

„ L E  G R l F F O N “ -  -  -
~ ~  „ L E  S U B L I M E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

Zlf lARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Klcintrafiken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

GENERAL-DEPOT:

G O L J . 3 Z I  E  H  E  R  Gr E  X
B u d a p e s t ,  V., S a s -u tcza  29. s z á m .

Kuksiéin Búrnál és Fin utóda, Kiok I,ipót Budapest. Kertész ub za .17
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