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Dohányárnsok Közlönye
Mefli«luiiita minden hó

1- é n ,  lO -ón  cs  2 0 - á n .  

Eflyos példány nem kapható.

A M AGYA KO RSZÁG1 NAGY- ÉS KISTOZSDIÍTULAJ HONOSOK 
SZAKKÖZLÖNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE.

Szorkee/tlWig óh kiadóhivatal :
Budapest. VI., Nagy iánjs-utcza 1 B.
lova az előfizetf»i ŐHHZvgok, valamint a 

kózhatok küldendők.

I-'Uifísetősi át főt őrre 5  koronu. 
Előfizetni rnak fól óvenkint lehel.

KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: 
H A T S  E K  A D O L F .

i lő (lset ősi ár fői őrre ,5 korona. 
Köziratok nem loaznek ciattzaadca.

T A R T A L O M .  A dohányzás tilalma. Az újságok eláru-itásá ól. — Arlejlés.

N. é olvasóink szives figyelmébe.
E. évi október elsejétől kezdve a „Do

hányárusok Közlönye" havonkint 2-szer, 
még; pedig minden hó 1-én és 15-én 
jelenik meg.

Az általunk eszközölt változás azért vált 
szükségessé, mert 1U01. január elsejétől 
lapunkat 8 oldalú tartalommal, szebb és 
tetszetősebb alakban jelentetjük meg.

Olvasóink részéről lapunk iránt annyi 
érdeklődésért esedezünk, a mennyit az bél
tartalmánál és irányánál fogva megérde
mel. Egyúttal az előfizetések megújítását 
kérjük, nehogy lapunk pontos szétküldése 
fennakadást szenvedjen.

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
kiadóhivatala

Budapest, VI., Nagy-János-utcza I B.

A dohányzás tilalma
Oly időben, midőn egy folyton emel

kedő fogyasztá&i czikkel állunk szemben, 
alig képes az ember ennek okát megta
lálni, de, látva a növekedő eredményt, nem 
is kutatjuk a baj forrását, mely a nagyobb , 
forgalomnak netán útjában áll.

Máskép áll a dolog oly időben, ha egy 
fogyasztó czikk forgalma nap-nap után 
csökken. Ilyenkor, akarva nem akarva, 
keresve keressük az üzlet pangásának, 
a szóban lévő c/.ikk apadásának okát. A 
dohányforgalom apadását szem előtt tartva, 
ennek okát egyedül azon rendeletnek tú
llőni be. a mely a vasúton, társaskocsi- i 
kon stb. a dohányzást tiltja. Európa min
den államaiban közlekedési eszközeikben 
az utas kényelmére, a dohányzók számára 
külön helyiségről van kellőleg gondos
kodva. Nálunk j•» vannak ily helyiségek, 
de akinek utaznia kell, jól meg fogja 
fontolni, vájjon a vaggon hágcsódeszká
jára álljon-e azé*,, hogy szivarozhasson 
és netáni rossz időjárásnál meghűlésnek 
tegye ki magát. Ujjibb rendelet tiltja a 
dohányzónak még azt is, hogy égő szi
varral a vaggon belsejébe mehessen. Mi 
ezt az intézkedést nevetségesnek tartjuk, 
mert ha tilalom czélja a tűzveszélynek 
elejét venni, úgy elég, ha nem dohány- 
zunk, meg a kezben tartott szivar még 
égő állapotban sem éleszt tüzet. Ha pedig 
a rendelet, intézkedés czélja, hogy höl
gyek, vagy egyáltalában „nem dohány
zók" a dohányfüsttől kiméltessenek meg, 
hisz ha nem dohányozunk füstöt sem 
fejleszthetünk !

A hér- társaskocsikon stb. történt do

hányzási tilalom a dohányjövedéknek oly 
tetemesen kárt okozott, minek valódi 
horderejét csak az ismerheti, ki naponta 
százszámra tova robbogó bérkocsikat 
figyelemmel kiséri; ezek a közúti és vá
rosi vasutak fő- és székvárosunk 10 kerü
leteiben naponkint legalább 60000 személyt 
szállittanak. 10 — 12 közlekedési órát szá
mítva. Számítsuk csak úgy megközelítő
leg ki, vájjon a 60000 utasaink közül 
hány dohányzó van s az említett tilalom 
nélkül hány szivar és szivarka fogyna csak 
egy-egy nap több el, mint eddig. Nem 
tulzunk, ha azt állítjuk (hisz majd ujjain- 
kon kiszámíthatjuk), hogy az eddigi évi 
dohányforgalom keveslet egy millió ko
ronára rúg. A nagy közönség bámulatos, 
hogy ne mondjuk szolgai türelemmel vette 
a élvezetétől megfosztó rendeletet, holott 
csak tiltakozó szavát kellene férfiasán 
felemelnie és igazságos ügye, jogos kí
vánsága kedvező elintézést nyerne és 

j nem is kísérelte meg a n. é. közönsé
günk a városi és közúti vasút társasá
got arra bírni, hogy a külföld mintájára 
kocsijaikat az utasok kenyelmere, do
hányzó és nem dohányzók számára külön 
szakaszokkal lássa el, mely intézkedést i 
ep a közlekedési vállalatoknak megbánni 
nem volna a legkisebb oka, minthogy 
eddig ezer meg ezer dohányzó inkább j 
gyalog jár, mintsem dohányzási élvezeté- j  
töl magát megfosztássá.

Ki is kívánja egy szenvedélyes dohány 
zótól, hogy kávéházból vagy szállodából 
jövet, pár perczczel elindulása előtt rá
gyújtott szivarját, hogy egy omnibuszba 
szállhasson, eldobja. A közlekedési vál
lalatok első sorban önön magukon segí
tenének, ha az utasok kellő kényelméről 
is, még pedig vajha melöbb gondoskod
nának, mert szó a mi szó, a dohányzási 
tilalom eddig tetemes kárt okozott nékük. 
Ha már a közönség, meg á közlekedési 
vállalatok némán nézték e kellemetlen, 
nagy kárlokozó állapotot, úgy a m kir. do
hányjövedék saját jói felfogott erdeke lenne 
a ténykedés terere lépve, számára vesz
teseget hozó intézkedéseknek veget vetni, 
különben ma-holnap megérhetjük azt is, 
hogy egy szép napon a dohányzás tilalma 
a kávéházakba meg vendéglőkbe is eljut. 
Mivé válik ily körülmények közt a mi 
dohányfogyasztásunk ?! Nincs mind e ki
növések ellen segitseg, hol is aluszsza 
ama hivatal téli álmát, melynek hivatása 
lenne a dohánytermékeknek eladási ügyét 
végre valahára vasmarkába venni?!

Az ügy, melynek mi szószólói lettünk, 
mindenesetre megérdemli, hogy az illeté
kes hatóság, a m. kir. dohányjövedék 
vele komolyan és sürgősen foglalkozzék, 
nehogy még tovább tetlensegenek kárát

vallja; vagy a tilalom beszüntetésére vagy 
a közlekedési vállalatok általunk ajánlt 
intézkedésere egetö szükségünk lenne!

Az újságok elárusitásáról.
Magyarországon valóban nagyra vitte a hír

lapirodalom! Ha nálunk valakinek kedve támad 
egy hirlapocskát kiadni, Ui<y egy egész sereg 
csonkata^u nyomorékot és koldust gyűjt össze 
és a közszánalom egy ily lapocskáért a szeren
csétlen markába egy-egy krajc/.árt nyom, hogy 
a vett lapot néhány lépést tovább menve, a 
járó-kelök boszuságára a földre dobja és ezt 
nevezik hirlapelárusitásnak.

És e százakra szaporodott, vidékről e czélra 
ide toborzott, hogy ne mondjuk csábított kol
dus ujságelárusitásával tengi szomorú életét, 
mely eredményt egyedül kuldulással is elérhetné. 
Nem a lapok, a nyomor, a szegénység része
sül a nagy közönség támogatásában, segítségé
ben. Igaz. a czél szentesíti az eszközt, de az 

j esetben e jezsuita szólásmód nem találó, mert

nem szabadna árusítani.

Fő- és székvárosunk járó-kelői, az uton-ut- 
félen található vakok, bénák, gerinczsorvadásban 
szenvedők, görvélyesek stb. szemlélése által 
borzasztó látványba részesülnek és ama nyomo
rékok {szánalmat gerjesztő siró-rivó hangon 
ajánlgatják kezükben tartó újságokat is, a nemes 
szívnek dicséretére legyen mondva, többnyire 
eredménynyel. És minden ily alapra fektetett 
uj vállalat uj meg uj, különféle testi fogyaték, 
majd undorító hibákkal ellátott koldusokkal 
utczáinkat és séta-tereinket árassza el s ha igy 
minden korlát nélkül folytatódik, úgy Magyar- 
ország szive, székesfővárosunk sötét, felette szá
nalmas látványt nyújt.

Távol áll tőlünk a gondolat, e hazánk külön
féle vidékeiről ide siető szerencsétlen nyomo
rékokat vádolni azért, mert a hírlapok elárusi- 
tásával a dohányárusitók igazi versenytársaivá 
lettek.

Úgy mint ma már mindenki, dohányárusaink 
is a hirlapárusitást koldulásnak avagy a koldu
lást előmozdító eszközül tekintik és evvel tár
gyunkat be is fejeztük volna, de miután sze
rintünk ily konkurrenczia hírlapirodalmunknak 
csak is árthat, szükséges, hogy az ujságeláru- 
sitás lényegével komolyan foglalkozzunk.

Úgy nálunk, mint a szomszéd Ausztriában 
a hiriapárusitás a dohánytőzsdéktől úgyszólván 
elválas/.thatlan, egyik a másikát nem nélkülöz
heti. A  mi a hírlapok kolportálását illeti, nálunk 
ép úgy, mint Ausztriában lehetetlen lenne ha 
itt, mint már említettük, koldulási eszközül fel 
nem használtatnék és igy nem csoda, hogy a 
dohánytőzsdék ebbeli forgalma napról-napra 
csökken.

Most már az a kérdés merül fel, vájjon az 
említett igazságtalan, a maga nemében égesz
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uj elárusitási mód által érzékenyen károsított 
hírlap kiadók nem rendelkeznek-e oly eszköz
zel. mely e ferde és tűrhetetlen és tisztességte
len verseny szülte állapotot, egyszer és minden
korra beszüntethetné? A  mint mi tudjuk, a pol
gármesteri hivatal jogköréhez tartozik egy-egy 
lap kiadását engedélyezni vagy az engedélytől 
megfosztani; szerintünk a kiadók dolga lenne 
testületileg a városi hatóság figyelmét az or
szág majd minden zege-zugából ide. hirlapeláru- 
sitás kedvéért özönlő koldusokra, meg azon 
körülményre felhívni, hogy ily állapotok mellett 
adófizetési kotelezetfségüknek alig tehet ma
holnap eleget. Nincs, tudomásunk szerint, széles 
e világon oly város, mely az idegen látogató
nak oly szomorú és visszariasztó képet nyúj
tana, mint Budapest az ujonan szervezett csupa 
nyomorékokból álló hirlapocskák elárusítóival, 
mi reánk nézve még az esetben is, ha mind 
budapesti illetőségűek lennének a külföld előtt, 
csak szégyeut hozhat.

Menhelyekben, de nem a nyilvános, na
gyobb közlekedési utczáink és tereink a munka- 
képtelen koldusok helye!

Szüntessék be az utczai elárusitást (ha egész
séges és ép testüekkel nem végeztetjük azt) 
egészen és adassák a hírlapok elárusitasa kizá
rólag dohány-elárusitóink kezébe és aki ezen
túl is két filléres lapot olvasni óhajt, székes- 
fővárosunk majd ezer dohány tőzsdék egyikébe 
betérni nem fog restelni.

Vegyesek.
Nemzetközi személy- és podgyász-dijszabás.

Igen figyelemreméltó füzet jelent meg. amely
ből a közönség nemcsak azt tudhatja meg, 
hogy egyes nevezetesebb állomásokra mily áron 
juthat, de azt is, hogy melyik útvonal a lég 
olcsóbb, mert hát drágán is. meg olcsón is le
het utazni. így például az a berlini ember, aki 
Anconába Budapesten és hiúmén át utazik, 
negyven százalékkal kevesebbet fizet, mintha 
Bécsen át megy oda. A  ki Budapestről Ná
polyba, Rómába. Nizzába. Génuába akar menni 
az Fiúmén át 30 százalékkal mehet olcsóbban 
mint a déli vasút vonalán. Az ilyen különbsé
geket ez a díjszabás más irányokban is kitün
teti s igy nagy szolgálatot tesz. A  mü, amely 
német és franczia nyelven is megjelenik Scho- 
ber Lajos magyar allamvasuti felügyelőt dicséri 
mint szerzőt. A  díjszabásnak szakkörökben is 
nagy hasznát veszik mert a kiszámításokat 
megkönyiti.

51227
1900. VII.

Árverési hirdetmény.
A  téesői dohánynagyáruda kezelésénél bizto

sítására alulírott kir. pénzügyigazgatóságnál 
folyó év november hó 1-én d. e. 10 órakor 
zárt Írásbeli ajanlati versenytárgyalás tűzetik ki.

A betöltendő dohány nagy árudához 121 kis- 
á'rus van anyagbeszerzésre utalva.

A  dohanynagyárus anyagkészletét a debre- 
czeni dohányáruraktárból szerzi be

A  dohánynagyárus eddig az átalános forga
lomban lévő dohánygyártmányok után (34 ) 
három egész 1 10 százalék eladási dijban része
sült az altala megiendelt anyagok után

A dohánynagyárudával össze van kötve a 
bélyeg és váltóürlapok árulása is és az ebbeli 
készlet a téesői m. kir. adóhivatalnál szer- 
zendő be.

A  bélyeg és váltóürlapok eladásából 1*,% 
jutalék jár. A nagyáruda kezelése a verseny
zők közül szabadon választandó legalkalmasabb 
pályázó részére adatik ; a versenytárgyaláson 
az ajánlatba hozandó tőzsdij mérvére való figye
lemmel.

Részt vehetnek ezen versenytárgyaláson a) 
Azok, akik a 000 korona bánatpénzt készpénz
ben vagy állami értékpapírban ajánlatukhoz 
mellékelnek.

b) Akik a inegkivántató szerződés kötési 
képességgel bírnak, vagyoni helyzetüket ható
sági bizonylattal igazolják.

c) A  kik ajánlatukban kijelentik, hogy az 
árverési szerződési feltételeknek magukat alá
vetik

<l) Ha az ajánlatok a feltételek valamelyiket 
nélkülözik, figyelembe nem vétetnek

é) A  legelőnyösebb ajánlat elfogadása fölötti 
döntés is a nagyméltósagu m. kir. pénzügy
minisztériumnak tartatik fenn

A  dohanynagyáruda évi forgalma a legköze
lebb múlt évben az általános forgalomban lévő 
dohánygyártmányok után 122453 koronát tett 
nyers értékben.

Azonban a kincstár ezen évi forgalom állandó
ságára a kis tőzsdék számára nézve kezességet 
nem vállal sem a tőzsdij utólagos felemelését 
nem engedélyezi.

Szóval semmi kárpótlási igényt nem biztosit.
A  nagyáruda vállalkozója az általános forga

lomban levő dohánygyártmányok után (5000 
korona értékű csonkithatlan anyagkészletet és 
ezenfelül a szükségnek megfelelő forgalmi kész
letet hóteles készen tartani.

A  pályázók ajánlataikat az alabb irt minta 
szerint kötelesek folyo év november hó 1-én 
délelőtt 10 óráig ezen igazgatóság főnökénél 
benyújtani és a következő okmányokkal íbi
szei elve.

1. A  letett bánatpénzről szóló eredeti nyug
tával,

2. magyar honossági és nagykorúság-! bizony
lattal,

3. hatósági, erkölcsi és vagyoni állapotot 
igazoló bizonylattal,

4. a tekintetbe nem vehető ajánlatot tevő 
vállalkozók bánatpénzei a versenytárgyalás 
illetve az eredménynek a nagyméltóságu m. 
kir. pénzügyminisztériumtól leendő leérkezte 
után fognak visszautalni.

5. A  legkedvezőbb ajánlatot tevő bánatpénze 
az árudának dohányanyaggal való teljes ellátá
sáig visszatartatik.

(>. A/on vállalkozó ki a dohány nagyárudá
nak kezelését a neki előlegesen tudtul ; dandó 

1 napon át nem venné, letett bánatpénzét el
veszíti.

7. A dohánynagyai uda kezelésével összekö
tött kötelezettségek és a törvények és szabályok 
ezen kir. pénzügyigazgatóságnál és a m szigeti 
kir. pénzügyőri biztosságnál megismerhetők.

M.-Sziget, 1 900. október 9.

M. kir. pénzügyigazgatóság.

Árlejtés.
32426
1HU0
Az eperjesi m. kir. pénzügyigazgatóság ré

széről közhírré tétetik, hogy Sáros megyében 
fekvő Eperjes varosában a dohány főárudának 
betöltése czéljából a folyó évi október hó 
30-ának d. e. 9 órájára Írásos versenytárgyalás 
fog tartatni.

A  föáruda, mely köteles leend egyszersmind 
a bélyeg és váltó űrlapok árulását is 1 */* °/o 
dij mellett eszközölni, dohány anyag készletét 
a kassai ni. kir. dohánygyárból mint dohány
raktárból tartozik beszerezni és a felsö-szvidniki 
dohánynagyárudát dohányanyaggal ellátni.

A  föáruda évi dohányanyag forgalma 1899. j 
évben 348877 korona 82 fillér volt, mely után 
tőzsdij fejében 13100% mellett 4535 korona 20 
fillért élvezett, 27007 kor. 10 fillért pedig ki- i 
csínyben árusított el dohányanyagot.

Ezen ö-szes forgalomból a felső-szvidniki al- 
árus 17255 kor. 58 fii!, értékű anyag után 
4.50ü/0 tőzsdijt kapott; e szerint a főárus saját 
forgalma 331022 kor. 24 fillér volt.

A  bélyeg forgalom 45758 koiona volt, melyért 
1 V/o jár.

A  főárus az alárusoknak a fentebb kimutatott 
tözsdijat sajátjából tartozik megtéríteni, melyért 
oly esetben sem nyer kárpótlást, ha az alárus 
tőzsdija nagyobb a főárus által élvezett tőzs- 
dijnál.

A  kincstár a kitüntetett forgalmi eredményért 
kezességet nem nem vállal, a kezelési díjnak 
utólagos felemelését nem engedélyezendi és a 
föárus semminemű kárpótlási igényét figyelembe 
nem veendi. ellenben köteles a vállalkozó meg- 
támadhatlan dohányanyag készlet fejében foly
ton 12000 korona értékű dohány anya got és 
azonkívül a még forgalmi viszonyoknak meg
felelő és a pé azügyigazgatóság által meghatá
rozandó és legalább 10 napi szükségletnek

megfelelő dohányanyag mennyiséget mindenkor 
készletben tartani.

A  pályázni kívánók 1 kor. bélyeggel és 
1200 kor. bánatpénzzel vagy ezen összegnek 
valame'y m. kir. adó, vagy sóhivatali pénztár
nál történt letételét igazoló nyugtával ellátott 
Írásbeli ajánlatukat a fent megjelölt határ időig 
az eperjesi m. kir pénzügyigazgatóság főnöké
nél tartoznak átadni.

Az ajánlathoz csatolandó még az erkölcsi és 
vagyoni, nemkülönben a nagykorúságot igazoló 
bizonyítvány is.

A  föáruda kezelése az arra alkalmas és a 
legcsekélyebb ellátási dijat igénylő pályázónak 
fog adományoztatni és csakis ezen ellátási 
(tőzsdij) képezheti az ajánlat tárgyát.

A  különböző ajánlatok közötti választás joga 
azonban a nagyin m. kir. pénzügyminisztérium 
részére fentartatik.

A  kitűzött határidő után érkezett, vagy a 
megjelölt kellékekkel föl nem szerelt ajánlatok 
nem fognak figyelembe vétetni.

A  tárgyalás befejezése után a legkedvezőbb 
ajánló bánatpénze visszatartataik mindaddig, 
mig a föárus a font megjelölt dohánykészlet- 
tel magát el nem látja, a többinek bánatpénze 
a tárgyalás után azonnal visszaadatik.

A föárus köteles az árudat 1901. évi január 
hó 1-én megnyitni és ezen időre magát a fön
tebb megjelölt dohányanyag készlettel és al
kalmas helyiséggel ellátni.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok mérvadók, melyek ezen 

i pénziigyigazgatóságnal. vagy az. illető pénzügy- 
1 őri biztosságnál megtekinthetők

Ajánlat a következő minta szerint állítandó k i:

Ajánlat.
Alulirt késznek nyilatknzom az eperjesi do

hány főárudat, melylyel a kicsinybeni dohány
eladási jog és a bélyeg kezelése is össze van 
kötve az e részben fonálló szabályok pontos 
betartása mellettt " „ (szóval is ki
írandó) száztoli kezelési dij mellett elvállalni

Az. 1200 korona bánatpénzről szóló nyugta 
(esetleg készpénz vagy állan:költség) a vagyoni 
állast, erkölcsi magaviseletét és a nagykorúsá
got igazoló okmány ide csatoltatok.

Végül kijelentem, hogy a föáruda betöltésére 
vonatkozó feltételek előttem ismeretesek és 
magamat azoknak alávetem.

A z ajánlat keltezve sajátkezüleg aláírandó.
Az ajánlat külsejére Írandó ;
»Ajánlat az eperjesi dohány főárudara a te

kintetes m. kir. pénzügyigazgatáség főnökségé
nek Eperjesen* czimzendő.

Eperjesen, 1900. október hó 3-án

M. kir. pénzügyigazgatóság.

Kiadóhivatali üzenetek.
K. M. urnák. Sajnáljuk, de jelenleg nem. 

Talán későbben.
W. B. ur. Ha az idő megengedi, úgy jövő 

szamunkban, de biztosan nem ígérhetjük. Üd
vözlet!

K. J., B-ben. Köszönettel vettük. Válasz le
vélben.

Dr. B. Sorsjegye nem huzatott. Üdvözlet! A  
többit rendeztük.

K. D. Helyben. A kért lapot raegküldöttük. 
Üdvözlet!

Segí-ds7.erkesztő : Haltai Nándor.

hlsö c8. és k ir. s iab . eredeti selmeczl p ip a -, ta jtékpipa ék 
plpaszár-gy& r > őzerö-berendciéssel.

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

A la? llin to tt 1838-ban.

Ajánlja a legjobb hírnévnek Örvendő 
es kitűnő minőségre nézve páratlan 
valódi selmeczi agyagpipáit. tajték- 
pipáit, pipaozárait én szivarszipkáit, 
minden kivitelben, a legolcsóbb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmentes visszaküldés esetén kívánatra 
bérmentve küldetnek.

BgijedüH hirneocB jó gijárttnánij



líeutsclier Thell

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLŐNYE“
•ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Das Haucliverhol. — l)er Zeitunusvcrsclileiss.

An unsere p. t. Abonnenten.
Vöm 1. Október angefangen crscheint dér 

,,Dohányárusok Közlönye44 am 1. und 15. eines 
jeden Monates.

Dicse Umgestaltung wird aus dem Grunde 
notlnvendig, v\eil wii vöm 1. Janner IDŐI ab, 
aucli in dem P'oimat unseres Hlaltes insoferne 
eine Anderung eintrelen lassen. indem dasselbe 
S Seiten stark, weit reichlialtiger wie bisher 
erscbeinen wird.

Wir ersuchen unsere p. t. Abonnenten. dem 
Blatté jenes rege Interessé >.u widmen, welches 
es, vermöge dessen Tendenz, verdient. Gleich- 
zeitig bitten wir um Kinsendung dér Abonne- 
ments-Betrage, damit die Zustellung pünktlich 
erfolgen kaim.

I )ie Administi ation des

„D Ó I IÁKYÁRU SO K KÖ ZLÖ NYE"
Budapes , VI., Nagy János-utcza 1 B.

Das Rauchverbot.
In Zeiten, wo dér Konsum eines Kon- 

sumartikels sich stetig hebt, ist mán 
kaum in dér Lage, jenen Übelstíinden 
nachzuforschen, welche einen weit grös- 
seren Umsatz behindern. Mán blickt auf 
die Ziflern, tiie immer eine ICrhöhung auf- 
weisen und da kein Grund vorhanden ist, 
mit dieser Krhöhung unzufrieden zu sein, 
enttállt natürlich auch das Nachforschen.

Ganz anders aber in Zeiten, wo dér 
Verbrauch eines Konsumartikels abnimmt. 
Da eine solche Erscheinung als abnorm 
gelten kann, nachdem dér Verbrauch, 
wenn nicht andere wesentliche Umstánde 
vorliegen, welche ihn beeintrachtigen, 
steigen miisste, trachtet mán diese Um- 
stande keimen zu lemen und driingt sich 
einem so Manches von selbst auf, dem 
die Schuld des Nietler- oder Kückganges 
beigemessen werden könnte.

Eine dieser Ursachen glauben wir in 
dem Umstánde zu erblicken, wonach in 
den Strassenbahnwagen, wie auch in den 
inneren Raumen dér Omnibusse nicht 
geraucht werden darf. Überall, in allén 
europaischen Staaten, existiren fürRaucher 
abgesonderte Riiume, wo sie sich des 
Vergniigens des Rauchens ganz ungenirt 
hingeben kőimen. Bei uns existiren wohl 
solche Ráumlichkeit n auch, alléin, wer 
eine Eahrt zu machen hat, wird es sich 
wohl uberlegen, auf dem Trittbrette des 
Wagens zu stehen, bei schlechtem Wet- 
ter sich eventuell zu erkiilten, um seine 
Zigarre rauchen zu kőimen. Neuestens 
erschien sogai eine Verordnung, tlerge- 
niíiss dér Raucher nicht einmal mii dér 
brennenden Zigarre das Innere des Wagens 
betreten darf, eine Verfligung, die ebenso 
absurd ist, wie lacherlich. Wir wiissten 
auch nicht. welchem Zwecke eine solche 
Verfligung dienen soll. Hat das Rauch- 
verbot den Zweck, eine Eeuersgefahr zu 
verhindern, so ist dieser Gefahr geiili- 
gend vorgebeugt, wenn nicht geraucht 
wird, zumal die Zigarre, die mán in Hiúi
dén halt, selbst wenn sie brennt, kein 
Feuer anzufachen vermag. Soll aber dér

Zweck derjenige sein, dass Damen oder 
Nichtraucher durch den Tabakrjualm nicht 
belastigt werden sollen, dann hat die 
Verordnung ebenfalls keinen Finn, weil 
wenn mán nicht raucht, sich auch kein 
Tabakqualm entwickelt.

Welchen Schaden das Rauchverbot in 
den Strassenbahnwagen und Onmibussen 
dér Tabak-Regie zufligt, das kann nur 
derjenige ermessen. dér den tiiglichen 
Verkehr mittelst dieser viele Hunderte 
zahlenden b'ahrgelegenheiten beobachtet. 
Einer aproximativen Schatzung nach cliirf— 
ten in den 10 Bezirken dér Hauptstadt 
zumindest íiOOOO Menschen die Strassen- 
bahnen und Omnibusse benützen. bemer 
geschieht tlies ununterbrochen tíiglich 
durch 10— 12 Stunden. Mán berechne 
daher, wieviel Raucher es unter diesen 
60000 P'ahrgasten gébén dürfte und wel 
ches Quantum von Zigarren und Zigar- 
retten im Laufe dieser Zeit tíiglich un- 
benützt bleibt. Und so glauben wir nicht 
hoch zu greifen, wenn wir den Entgang 
an Konsum innerhalb eines Jahres mit 
einer Millión Kronenbeziffern. eineSumme, 
die allerdings nicht nachgewiesen werden 
kann, indess von Kennem dér Verhlilt- 
nisse /ugegeben werden dürfte. Merk- 
würdigerweise hat das grosse Publikum, 
wenn auch ungerne, diese Massregel still- 
schweigend zűr Kenntniss genommen und 
wurden clagegen von Seite desselben 
keinerlei Schritte gethíin. um das Minis- 
terium zu bestimmen, dieseVerfügung rück- 
gíingig zu machen. Auch hat mán es nicht 
versucht, die Unternehmungen dér Stras- 
senbahnen zu bestimmen, dass sie ihre 
Waggons íihnlich denjenigen des Aus- 
landes einrichte und separate Raumlich- 
keiten für die Raucher beistelle. Unser 
Publikum ist eben unberechenbar in sei- 
nen Wünschen und Beschwerden und 
kaum bringt es manchmal dieselben zum 
Ausdrucke, wo die Gewahrung derselben 
nur ein Gebot dér Gerechtigkeit wiire. 
Was die Strassenbahnen betriflt, so wiir- 
den dieselben nur eine Akt dér Klug- 
heit hegelien, wenn sie ihre Waggons 
für die Raucher einrichten wlirden. Wir 
sind überzeugt davon, dass Tausende 
von Rauchern zu Fuss gehen und die 
Strassenbahn nicht benützen, blos darum, 
weil sie ihre Zigarre nicht wegwerfen 
wollen. W er wird es auch von einem 
leidenschaftlichen Raucher verlangen, dass 
er, dér vöm Gast- oder Kaffeehause 
kommt, einen Omnibus besteigen will, 
sich seiner Zigarre, die er erst vor Minuten 
angezündet, entledigen soll. W ir begrei- 
fen die Verkehrs-Unternehmungen nicht, 
welche den ihnen durch das Rauchve.bot 
enstehenden Schaden nicht erkennen und 
die nicht dafiir sorgen. dass dér Bequem- 
lichkeit des fahrenden Publikunis Genüge 
gcschehe.

Hat aber weder das grosse Publikum, 
noch die Verkehrs-Unternehmungen bis
her dér Angelegenheit keine Beachtung 
geschenkt, so denken wir, dass es zu- 
mindest Aufgabe dér k. u. Tabak-Regie

1 wáre, dafiir zu sorgen, dass dér Konsum 
ihren Erzeugnisse keinen Abbruch erleide. 
Was würde zum Beispiel die Tabak- 
Regie thun, wenn mán das Rauchen in 
den Wirths- und Kaffeehíiusern verbie- 
ten wollte? Schliesslich könnte ja auch 
das geschehen, ja mán könnte das Rauch
verbot sogar derart ausdehnen, dass dér 
Konsum von Zigarren und Tabak ganz 
bedeutend zusammenschmölze. Hiefür 
miisste es doch. so denken wir, ein Hilfs- 
mittel gébén. W o ist denn jene Amts- 
stelle, welche sich mit den Verschleiss- 
angelegenheiten dér Tabak - Produkte 
befasst? W ir glauben, dass diese Ange
legenheit in ihr Ressort falit und dass 
für derartige Vorkommnisse gerade sie 
berufen ist Remedur zu schaffen.

Die Angelegenheit ist keine oberílách- 
lich Unwse tliche, im Gegentheil, sie ist 
ein ernstes Übel, das in irgend welcher 
Weise beseitigt werden muss. Kann und 
soll das Rauchverbot nicht aufgehoben 
werden, so mlissten die Verkehrs-Unter
nehmungen dazu verhalten werden, dass 
das Rauchen ermöglicht wird. W ie schon 
so haufig die sonderbarsten Dinge Jahre 
láng fortexistiren kőimen, ohne, dass sich 
eine Hand rlihrt dieselben zu beseitigen, 
so auch hier. Publikum, Tabak-Regie, 
Verkehrs-Unternehmungen, allé sind be- 
nachtheiligt und keines wahrt seine Inter
essel!. Will die k. u. Tabak-Regie diese 
Benachtheiligung noch liinger dulden, sie, 
die auf amtlichen Wege sehr leicht 
dahin wirken kann, dass eine Anderung 
eintrete!

Dér Zeitungsverschleiss.
Es ist weit gekommen mit dér Zeitungs- 

I.iteratur in Ungarn ! Verspürt irgend Jemand 
die Lust irgend ein Bláttchen herauszugeben, 
so engagirt er ein ganzes Heer vöm Krüppeln 
und Bettiéin und das öffentliche Mitleid legt 
in die Hand dicsér Unglücklichen den Kreuzer 
und nimmt dafiir ein Zeitungsblatt in Kmpfang, 
welches dér Empfanger an dér niichsten Stras- 
senecke fortwirft. Das heisst mán seit neurer 
Zeit Zeitungsverschleiss. Und diese Hunderte 
vöm Bettlern und Krüppel, welche direkt aus 
dér Provinz zu diesem Zwecke nach dér Haupt
stadt gebracht werden, sie fristen ihr Leben 
durch den Verkauf dér Zeitungén, was übrigens 
auch im selben Umíange geschehen würde, 
wenn sie blos bettelten. Und die Herausgeber 
dieser Zeitungén, sie záhlen ihre Auflagen und 
meinen, dass das Publikum ihre Blátter unter- 
stiitzt, indess es das Klend und die Armuth 
ist, welches das Resultat fordert.

Wohl heiligt dér Zweck das Mittel, alléin 
hier trifft dies Sprichwort nicht ganz zu, nach
dem Zeitungén, die eine Existenzberechtigung 
habén, auf solche Weise nicht in Vertrieb ge- 
setzt werden sollten Ks ist ein schauderhafter 
Anblick, den die l'assanten dér Gassen und 
Strasscn getiiessen. Kaum in Entfemungen von 
hundert Schritten, stehen sic, die Blinden, 
I.ahmen oder Rückenmarkschwindsüchtige, die 
Skrophulöson und Amputirten und bitten flehent- 
lich, dass mán ihnen ein Blatt abkaufe. was 
natürlich in den meisten Palién geschieht. Und 

, so oft die Spekulation ein neues. derartiges 
Zeitungsunternehmen ins Deben ruft, erscheinen 
auf dem Pláne wieder neue Rrüppel und Bett- 

1 ler und wenn das noch lángé so fortgeht, dann



D O H A N Y A R U S O K  K Ö Z L Ö NYE

diirfte die Hauptstadt einen sehr düsteren, trau- 
rigen Anblick bieten.

Es wáre zu abgeschmackt, wollten wir diese 
amién Unglüklichen dafür verantwortlich machen, 
dass sie quasi das Zeitungsverschleissgescháít, 
welches bis vor Kurzera ein Theil des Ein- 
kommes dér Trafikanten bildete, diesen nach 
und nach aus Hánden nehraen. Auch würden 
sich sámmtliche Verschleisser dagegen ver- 
wahren, dass mán diese Leute als Konkurrenz- 
mittel sich dienstbar maciit. So wie das ge- 
sammte Publikum, so betrachtet auch dér 
Trafikant diese Art des Zeitungs-Vertriebes 
als Bettelwesen und damit wiire die Sache ja 
erledigt; alléin über das Wesen des Zeitungs- 
verschleisses überhaupt, dem diese Art dér Kon- 
kurrenz einen wesentlichen Schaden zufügt, soll 
einmal ernstlich gesprochen werden.

Das Zeitungsgescháít ist sowohl in Ungarn, 
wie in österreich von dér Trafik unzertrenn- 
lich und kann auch eines das andere nicht ent- 
behren. Was das Zeitungs Kolportage-Geschaft 
anbelangt, so wáre dasselbe bei uns ebenso

_ 4 _ ________________________

unmöglich, wie es gegenwartig in österreich 
unmöglich ist, wenn nicht die erwáhnten Bettel- 
Angebote dasselbe íördern würden. Mit Rück- 
sicht darauf hat sich ein grosser Theil des 
Publikums dieser Zeitungs-Literatur zugewendet, 
weshalb das Zeitungsverschleissgescháft in den 
Trafikén fortwáhrend geringer wird.

Es íragt sich nun, ob die solcher A lt schwer 
geschádigten Ze.tungs-Verleger gégén diesen 
Unfug nicht Mittel ergreifen könnten, welche 
denselben unmöglicli machen. Maii weiss, dass 
die Zeitungskolportage doch lediglich eine B>- 
günstigung ist. welche das Bürgermeisteramt 
ertheilt und welches jeweilig bewilligt oder 
enlzogen werden kann. Nun bedürfte es doch 
nur des Hinweises dér Zeitungsverleger auf 
die Thatsache, dass die Hauptstadt durch die 
Kolportage einen Zuzug von Krüppeln und 
Bettlern ausgesetzt ist, die bereits riesige Di- 
mensionen angenommen hat. Mán scheint bei 
dér Stadtbehörde dieser Kalamitát bisher keine 
Beachtung geschenkt zu habén, oder ist es 
falsches Mitleid, welches da geübt wird. Indess

gibt es keine Stadt dér Welt, wo ein dcrarti- 
ger Anblick dem Publikum namentlich aber 
den Fremden geboten wird. Mán kann sagen, 
dass ein solcher Anblick einer Stadt zűr Schande 
gereicht, nachdem, selbst wenn diese Unglück- 
lichen hierher gehőrig. in Asyle un-ergebracht 
werden müssten, statt das üflentliche Mitleid 
wachzurufen.

Was die VerschleFs. r betrifft, so ist es ihre 
Sache, diese Umstánde den Zeitungsheraus- 
gebern nahezulegen. Vielleicht finden sich die
selben dadurch bewogcn einzuschreiten, um den 
Verkauf dér Zeitungén auf dér Gasse entvveder 
durch gesunde kráftige Leute bewerkstelligen 
zu lassen, oder dahin zu wirken. dass er ganz 
eingestellt werde. Die nahezu tausend Trafikén, 
welche sich in dér Hauptstadt befinden, genii- 
gen unseres Erachtens noch vollstándig íiir den 
Verschleiss dér Zeitungén und wer ein Blatt 
um 2 Heller wirklich kaufen will. dér wird sich 
auch gerne in die Trafik verfiigen, um ein sol- 
ches zu erhalten.

Hiltsreiiakleur Ferdinand Haltai.

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhirré tétetik, hogy miután a M agyar Királyi Péniigyminlszterium ellenőrző közegei a Magy. Kir. 

Szab Osztálysorsjáték (VII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föelárusitóknak elárusitás 
végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1900. november hó 15. és 16-án tartatik meg. A húzások a M agyar  királyi e l lenőrző  
hatáság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a huzási teremben (IV., Kskü-tér, bejárat a Duna utcza felöl). 
— Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók.

Budapest, 1900. évi október hó 14-én.

Magy. Kir. Szab. 
Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Lónyay. H a z a y .

*

„RE GRIFFON" -  -  -
-  -  -  „LiE SUBLIME”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZICAEETTENPAP1ER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintrafiken1

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-DEPO T:

G O L D Z I E H E R  G É Z A
B u d a p e s t ,  V., S a s -u tcza  29. s z á m .
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