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Vájjon a legközelebbi időben vár
ható-e a fogyasztásnak emel

kedése?
Az a kérdés, vájjon a dohány- és 

szivarfogytásnak emelkedése a legköze
lebbi időben várharó-e, annyival is inkább 
érdekkel bir, amennyiben egy év óta a 
fogyasztásteren csökkenés észlelhető. Hogy 
mi akadályozza meg a fogyasztásnak emel
kedését, tisztán csak sejtelmek és alig 
volna lehetséges erre hiteles bizonyítékot 
hozni, hogy egyik vagy másik körülmény 
ennek emelését gátolta. Azonban, ha 
már erről kell beszelni és a kérdést köze
lebbről kell meghatározni, lehetetlen azt 
a kombinácziót szem előtt teveszteni, a 
melyet a fogyasztás csökkenéséhez, ille
tőleg stagnálásához kötünk.

Az általános, majdnem a tönkkel hatá
ros kereskedelmi viszonyok, egy pár rossz 
termes, valamint a legutóbbi időben az 
országban uralkodó pénzszűke, jogga l 
nevezhető okok, melyek a fogyasztásnak 
hanyatlását igazolják. És ez nagyon termé
szetes. Miért csináljon epen ezen czikk 
a rossz időkben kivételt, ha valamennyi 
más üzletmenet pang és epen ez virá
gozzék.

Azonban vannak emberek, akik a rossz 
üzletmenetet annak tartják, amely a fo
gyasztás emeléséhez annyiban hozzájá
rulna, amennyiben ily időkben, amint ők 
állítják, több lesz dohányozva. Mégis a 
dolog nem úgy áll. Irányadó a fogyasz
tás emelésére a dohányzók többségé és 
nem egyes állások. Irányadó tehát a 
paraszt és munkás. Azonban ezeknek, 
különösen ami a parasztot illeti, sokat kel
lett a rossz termések miatt szenvedni és 
ami a munkást illeti, az egy kőműves 
szaknál be lehet bizonyítani, hogy kere
sete az általánosan uralkodó pénzszűke 
és rossz üzletmenet folytán sokat szen
vedett.

A  folyó évi különösen jó  aratás, a 
melynek az ország örvend, azt a reményt 
engedi táplálni, hogy a dohánytermékek 
fogyasztása láthatólag emelkedni fo g ; 
azonban, amitől tartani lehet, az a nyuga
lom, amelyre a kereskedelem és ipar 
kárhoztatva van, amelynek folytán az 
oly hatalmas és figyelemre méltó mun
kásosztálynak sokat kell elszenvednie. 
Ennélfogva kérdést képez, vájjon a kitűnő 
termésből eredő összegek kepesek lesz
nek e változást előidézni. Következete
sen kellene az ipar és kereskedelem 
téren jobbulást előidézni és ha ez az eset 
bekövetkezik, akkor a dohány- és szivar
fogyasztás nagyon jelentékeny emelke
dése is kilátásba helyezhető.

Bár ezek csak sejtelmek, más okok 
alig találhatók, amelyek a fogyasztásnak 
csökkenését vagy emelkedését indokol
nák. Ha azonban a statisztikát vesszük 
elő és pedig azt a statisztikát, amely az 
összes kereskedelmi üzemet a legutóbbi 
25 évben a dohányegyedáruság terén 
mutat, akkor azt találjuk, hogy ezen idő 
alatt, a fogyasztásnak jelentékeny vissza
esése egészben háromszor jelentkezett.

Hogyha az okokat kutatjuk, azt talál
juk, hogy a visszaesés olyan időszakra 
esik, amelyben a közgazdaság terén is 
visszaesés bekövetkezett. Azonban a leg- 
fenyesebb üzletmenetnél is a dohány- 
egyedáruságnak emelkedése oly időszakba 
is esik, amikor az ipar és kereskedelem 
pangott.

De ezen nem kell csodálkozni! Csak 
tessék magának fáradságot venni s ku- 

i tatni ezen tünetnek az okát és egész 
biztosan megtaláljuk, hogy ilyen tünet 

| akkor szokott felmerülni, ha valami ujji- 
tás lett behozva, amely a fogyasztás 
emelésére alkalmas volt. A  legrosszabb 
kereskedelmi időben, amely valaha elő
fordult, egyszeres s rögtönösen, amint 
emlékszünk, hat fajta sziva'rka lett a 
piaczra dobva, egy czikk, amely akkor 
nem is volt még nagyon ismeretes.

Nem tudjuk, kié volt ezen eszme, a 
mely azonban oly szerencsés volt, hogy 
a szivarkák bevezetése után pár nappal 
úgy Magyarországot, mint Ausztriát ezen 
óriási eredmeny teljesen meglepte. Vélet
lenül ez egy egészen uj czikknek volt 
nevezhető, amely a dohányzóknak nyújtva 
lett, mert eddig azt senki sem kívánta s 
nem is tartotta szükségesnek, amennyi
ben az akkor már forgalomban lévő szi
varkák nem lettek nagyon keresve s 
fogyasztva.

Azonban a dolog sikerült és ezen újí
tás nélkül a dohányegyedáruság ezen 
évben biztosan rossz üzletet csinált volna. 
És mégis az ujjitások a fogyasztásnak 
hanyatlását meggátolták és azokat elő
sorolni ép oly erdekes, mint tanulságos 
volna. De itt csak arról van szó, ama 
kérdésre megfelelni, vájjon a legközelebb 
jövőben lehet a fogyasztás emelésére 
számítani s ez ama kérdés, amelylyel 
foglalkoznunk kell. És épen nekünk, akik 
ezen okot a rossz termésekben és ke
reskedelmi viszonyokban kerestük és a 
fogyasztásnak a csökkenését ennek tu
lajdonítottuk, be kell vallani, hogy az ez 
évi jó  termés dacz.ára, mindig tartani 
lehet attól, hogy jövő évben sem lesz 
nagyobb fogyasztás.

Amint kezdetben említettük, a fogyasz
tásnak kellene emelkedni, már azért is, 
mert a főfeltétel t. i., hogy az általános

gazdasági viszonyoknak javulása kilátásb 
van helyezve, amint azonban azt bőveb
ben kifejtettük, a dohányegyedáruság 
üzemének felfrissítése okvetlenül szüksé
ges. Oly időkben, midőn a kereskedelmi 
viszonyok jók, amelyekben a paraszt s 
munkás pénzt keres, amelyekben a közép- 
osztály vételeket tesz, a gazdag meg a 
kincseket gyűjti, ily időkben nem kell 
nagy gondot fordítani az üzemre.

Éllenben hogyha az ipar s kereskede
lem pang, hogyha a paraszt s munkás a 
krajczárt háromszor megnézi mig kiadja, 
hogyha a középosztály elszegényedik és 
a gazdag tőkéjét fogyasztja, akkor kell 
valami újat feltalálni s teremteni, az uj 
utat töjrön magának és a régivel sike
resen megküzdjön.

Ezen legutóbbi időben élünk most. 
Nagyon nehez tehát a dohányegyedáru- 
ságnak valami jót megjósolni, hogyha a 
feltételek nem lesznek betartva, amelyek 
jobbat feltételezni engednek.

A  jövő üzleti év jobbnak Ígérkezik, 
mint a mostani. És miért ne legyen 
kitűnő és eredményteljes? És kell is, 
hogy ilyen legyen, hogyha ténykedésün
ket kellő figyelemre máltatnák.

A lottógyüjtök.
Jövő évben lejár azon határidő, a melylyel 

az a kártalanítás megszűnik, mely szerint azon 
dohánytőzsdések, a kik azelőtt lottógyüjtővel 
bírtak, a tőzsbér fizetése alól felmentetnek. 
Felteszszük legalább, hogy azon dohánytőzsérek, 
a kiket illet ezen rendelet, ismerik s csak azért 
ismételjük azt, hogy az összes olvasóinkat jobban 
tájékoztassuk.

Midőn a kis lottó, melyet az állam mint 
egyedáruságot folytatott, megszüntettetett, mert 
az osztálysorsjáték lett nálunk köztudomásúlag 
behozva, — akkor a pénzügyminiszter a hat
száz főre menő lottógyüjtőket veszteségükért 
akként kárpotólta, hogy azon lottógyüjtőket, 
kik egyúttal dohányelárusitási engedélylyel bírtak, 
három évig felmentette a dohánytőzsbér fizetése 
alól, ellenben azok, a kik ily engedélylyel nem 
bírtak, erre jogot nem formálhattak.

Ezen jótéteményt tudtunkkal csak kevés 
gyűjtő vette igénybe, ellenben azok a gyűjtők, 
a kik dohánytőzsdével bírnak, élvezték eddig s 
élvezni fogják még egy évig azon kedvezményt 
hogy tőzsbért fizetniök nem kell. El kell 
ismerni, hogy ezen rendelkezés első pillanatban 
mindazokat elégített ki, a kiket a nem irigy
lendő sors lottógyüjtőkké s dohánytőzsérekké 
kiszemelt.

De tekintettel arra, hogy ezen kártalanítással 
még azon kilátás is nyílt, hogy a volt lottó- 
gyűjtők az osztálysorsjáték igazgatóságától az 
osztúlysorsjegyek elárusitásánál figyelembe fog-
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nak vétetni, belenyugodtak és azzal vigaszta
lódlak, hogy veszteségüket mégis be fogják 
hozni. Azonban mi történt? Minden tekintet 
nélkül azokra a loltógyüjtőkre, a kik fél századon 
át ilt Magyarországon az államnak sok millió 
forintot kerestek, oly szabadalom adatott, a 
mely párját ritkítja és a mely a részvényeseknek, 
a kik e szabadalom birtokában vannak, nem 
kevesebb mint 40 százalék hasznot nyújt. Ez 
azonban csak mellékesen legyen megjegyezve. 
Ezen társaságnak nem lett meghagyva, hogy ez 
a lottógyüjtőknek bizonyos jogokat biztosítson, 
s hogy nekik jövőben legalább a sorsjegyek el- 
árusitása szabad legyen. És igy megtörtént, 
hogy az osztály sorsjegyek elárusitásával való
ságos uzsora űzetett, a mennyiben a sorsjegyek 
elárusitásért, illetőleg azoknak elárusitha- 
tásáért darabonkint 30 frtnyi árat kellett s 
még ma is kell űzetni.

És ez nagyon természetes volt, mert az 
állam az ő tulajdonát, az egyedáruságot kezeiből 
kiadván, a sorsjegyeknek clárusilását oly társa
ságtól kellett követelniük, a mely az egész 
készletet tovább adta azért, hogy az tiszta 
hasznot húzhasson.

Most tisztán látható, hogy egy papiros, a 
mely erős kezekben van s ezért az, a ki azt 
árusítani óhajtja, felpénzt fizetni tartozik, magas 
nyereséget kell hogy hozzon. Nagyon termé
szetes, hogy nem a lottógyűjtő az, a ki itt 
figyelembe jöhet s a ki a volt sok évi haszonnak 
elvesztéséért némileg lesz kárpótolva. A lotló- 
gyüjtő, ha sorsjegyeket akar elárusítani, azokat 
harmadik kézből kell állandó számlára venni s 
mig az előbbi tulajdonosok üzletüket risico 
nélkül folytatják, reskirozza a lottógyüjtő, mint 
utóbbi tulajdonos, pénzét és idejét s ha nem 
is következik ez be, akkor csak fillérek azok, 
a melyeket nyerhet.

Mig itt nagyszájú idegenek terpeszkednek és 
óriási összegeket nyernek, melyeket a játszóktól 
elvettek, addig az állam szolgái, a kik csak 
erkölcsi jogukat kívánják érvényesíteni, hogy 
ők is felkaroltassanak, azon szomorú helyzetben 
vannak, forró gesztenyét ezek számára a tüzből 
kikaparni, hogy legalább pár garast nyerhes
senek.

Ez a valódi tényállás, a melyen nem lehet 
semmit sem szépíteni. Nagy hiba lett elkövetve 
ezen szabadalom engedélyezése által, azonban 
nem leheteti előre látni, mi fog ebből később 
kifejlődni. Ezzel szemben azonban hisszük, 
hogy a pénzügyminisztériumnak kellett volna 
gondoskodni, legalább a (500 lottógyüjtőt azáltal 
kártalanítani, hogy nekik a sorsjegyek elárusi- 
tása biztosítva legyen. Ez azonban nem történt 
és a háromévi tőzsdebérnek elengedése nem 
egyenrangú kárpótlás az elvesztett keresetért, 
mely ha még oly csekély volt, mégis egy 
200 — 1800 közt mozgó évi jövedelmet hozott.

Nincs úgy szólva egy jogi álláspont, melyet 
itt valaki, legyen az az érdekelt vagy sem, el
foglalhatna. Nem, senki sem oly gyerekes, 
midőn az állam a loltógytijtőkkel szemben 
magát semmire sem kötelezte és a három évi 
bérletengcdés inkább kártalanítási ajándéknak 
tekintendő. Azonban mi az állam iránt más 
igényeket támasztunk, mint magán ember 
iránt és pedig kívánjuk tőle, hogy első sorban 
arról kellene gondoskodni s azt figyelembe 
venni, hogy alattvalói közül senkinek sem 
történjék igazságtalanság. Ezt kívánja a tisz
tesség és okosság.

Mert ki fog ezentúl az állam ügyét testtel 
és lélekkel, teljes odaadással szolgálni, az ő 
érdekeit mindenütt, a hol csak lehet megvédeni, 
hogy ha rósz tapasztalások vezérlik az embert ? 
És azért még a haráridő eltelte előtt, a mikor 
az ilt szóban levő kedvezmény még meg nem

szűnt, a magy. kir. pénzügyminiszterhez azt a 
kérést intézzük, hogy az itt uralkodó körül
mények tekintetbe vételével »nég egy további 
kegyet az által gyakorolni méltóztassék, hogy 
a volt lottógyüjtőket még három évig a tőzsde
bér fizetése alól felmentse.

Ezen kívánság jogos, a mi csak most 
konstatálható, a mennyiben a sorsjegyek el- 
árusitása egyetlen egy lottógyüjtőt az elszen
vedett veszteségért legcsekélyebb mérvben kár
pótolni képes volt. Erre pedig annak idején 
úgy a pénzügyminisztériumban, mint. a lottó- 
gyűjtők körében bizto-an számitoltak.

A kiábrándulás megtörtént s ha az ilyen még 
a szegénységei éri, akkor százszorta érzékenyebb. 
Ezt ne felejtsék azok az urak, a kik az igazság 
s humanitás léidét gyakorolhatnák.

Adja Isten, hogy nem hiába irtuk e sorokat.

Az állami költségvetés.
Lukács László pénzügyminiszter a képviselő- 

ház mai ülésén beterjesztitte a jövő évi költség- 
vetést és ugyanekkor expozéjában ismertette az 
előirányzat több tételeit és az eltéréseket a 
tavalyi költségvetésben megállapított számoktól.
A szigorú óvatosság, a mely a költségvetéseket 
már évek óta jellemzi, ezúttal is élénken jut 
kifejezésre és ez annál örvendetesebb, mert igy 
azok. akik utóbbi időben állandóan rágalmaztak 
bennünket, még ez óvatosság és elő vigyázat 
mellett is csak közgazdasági életünk erősségé
ről és egészségéről kénytelenek tudomást sze- I 
rezni.

A költségvetés meg is érdemli, hogy minden
felé bizalmat gerjeszszen. Nemcsak azért, mert 
végeredményében 1,831.853 korona fölösleg 
mutatkozik, hanem mivel a jövedelmek is 
mértékletesen vannak megállapítva és ami leg
főbb, hogy az állami érdekek ennek daczára 
csorbát épen nem szenvednek.

A  költségvetés alaki berendezése ezúttal 
változást szenvedett. Az összes előirányzati té
telek ugyanis, tekintettel a koronaértékben való 
közkötelező számítás behozataláról szóló tör
vényre, korona-értékben állíttattak be és az 
előző évi költségvetés tételei az összehasonlítás 
czéljából korona-értékre számittatik át.

A költségvetés a következő főbb eredményeket 
mutatja:

A rendes kiadások 948,948.257 koronával 
vannak előirányozva, vagyis 1899. évre meg
állapított 921,572.438 koronához viszonyítva 
27,364.819 korona emelkedést tüntetnek fel.
E jelentékeny kiadási többlet az állami üzemek, 
főképen az államvasutak, a posta, távírda és 
távbeszélő, a dohányjövedék, továbbá a bányászat, 
valamint az államvasutak gépgyára, a diósgyőri 
vas- és aczélgyár és a vasmüvek fejlődésének 
következménye, mely többlet a magasabb , 
összegekkel előirányzott bevételekkel ellen- j 
sulyoztatik.

A rendkívüli kiadásuk 103,744.564 koronával, 
vagyis az 1899. évre engedélyezett 84,932.454 
koronával szemben 18.812,120 koronával maga
sabb összegben vannak előirányozva. Miután 
azonban a veretendő ötkoronások fémanyagának í 
beszerzése a pénzügyi tárcza átmeneti kiadásainál
16,150.000 korona olyan többlet van előirányozva, 
amelylyel szemben megfelelő bevétel áll, ezért 
ez átfutó tétel levonása után a többlet 
2,662.110 koronára apad.

A rendes bevételek 991,724.642 koronával, 
vagyis a 1899. évre megállapított 964,928.074 
koronával szemben 26,796.568 koronával maga
sabb összegben irányoztatnak elő. A jelenté
kenyebb eltérések: 176.646 koronával apadnak 
az állami adósságok bevételei ellenben 455.622

koronával emelkednek a belügyi tárcza rendű- 
bevételei, 17.506,712 koronával a pénzügyi 
tárcza bevételei, 6,899.272 koronával maga
sabban irányoztatnak elő a kereskedelemügyi 
tárcza bevételei, 1.254,308 koronával a föld 
mivelésügyi minisztériumé és 976,662 koronával 
növekednek a vallás- és közoktatásügyi tárcza 
bevételeinél 239.250 korona csökkenés mutat
kozik.

Ami a rendkívüli bevételeket illeti, ezekből
62.788.762 korona volt előirányozva és igy a 
tavaly megállapított 41,679.132 koronával 
szemben 21,109,630 kor. emelkedés konstatál
ható. Ha azonban a pénzügyi tárcza rendkívüli 
bevételei között fölvett, a pénzverésből eredt át
futó természetű 18.782,118 korona több bevételt 
itt is levonjuk, úgy a tulajdonképeni emelkedés 
2,327.512 koronára apad.

Összevonva a főbb eltérések eredményeit, a 
költségvetés mérlege következőleg alakul: 
948,937.257 korona rendes kiadással szemben 
991,724.642 korona rendes bevetői áll, vagyis a 

rendes kezelésnél
42,787.385 korona fölösleg mutatkozik.

Ellenben a rendkívüli kezelésnél 
102,744 564 kor.átmeneti és beruházási kiadással
62.788.762 kor. rendkívüli bevétel áll szemben, 

vagyis
40,955.802 korona hiány mutatkozik.

Együttvéve a rendes és rend
ki vüli kezelést,

1052,681.821 korona összes kiadással 
1054,511.404 korona bevétel áll szemben, vagyis 

végeredményben

1.822.583 korona fölösleg mutatkozik.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .

E. Sch. úrnőnek Budapesten. Hagyja azon 
feljelentéseket, úgy sem vezetnek semmire.

B. K. urnák, Budapesten. Nem tartozik lapunk 
keretébe. Mást szívesen hozunk.

D. V. urnák, U.-ban. .lövő számunkban hoz
zuk egész terjedelmében.

H. S. úrnőnek, Budán. Egy nagyáruda elnye- 
rése tárgyában csak akkor folyamodhat, ha egy 
olyan kiírva van. Lapunk ilyen hirdetményeket 
majd minden számában hoz.

B. W. urnák, T.-ben. Önnek teljesen igaza 
van ; de hat mit tegyünk, ha a viszonyok ilye
nek. Gyászos, de való.

aZ Olllbor kitüllfi t lllllj- 
■K'O miatt

R.igyujlvu hál mily dohányával, i»z 
utóhhl ógelA csípős i/.o elvósz

A h>gogősx*ágesohh keverék c/.ign- 
rotta- oh pipadohánylm

Tekintve azt, hogy Mörathon n 
nikotin ártalmán hálánál a 
gyomorra paralizálja, minden 
dohányzónak nélktllözlkollcii

Hal rósz plpiidolianynval vagy 
négy rilnz tvignrolta.doiiany. 

nyal kevertetik

O rvosok Állal minden do
hányzónak ujunl Intik

Nagy csőimig HO kr., kin 
i somag lo kr. krtl/in vá. 
gal oh csomagolás pipa
dohány óh k(Ilon cziga- 

rvttnuoliány rászóró. 
I’róhnl.Illdninoin : lo kis csomag hórmentvn 

I frt 20 kr utánvét mellett.

. iovodelniozfl. Kg ved (Ili 
készítő :

M ö ra th  T io a d a r
Vezér képviselő Mugyarors/ag «-s a társ

tagok rászóró .

Dvorrsák János, 1, VI., Gyár- u +3.

SegádazerkosatO: H oltai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE“
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I M I H . T .  sielil in nilclister Z -it ein.! Krhöhung .le? Konsums zu ornartenV — Die LottokoUektanten. — Briefkasten <lor Kedaktion.

Steht in nachster Zeit eine Erhö- 
hung des Konsums zu erwarten?

Die Frage, nb eine Erliöhung des Tabak- 
und Zigarren-Konsums in iiüchsler Zeit 
zu erwarten steht, gewinnt. ati Interessé, 
angesichls dessen, als dér Konsum seit 
Jahresfrist eine Stagnalion aufweisl. Was 
das Sleigen des Konsums verhindert hat, 
sind nalürlich nur Muthrnassungen und 
cs vvítre kautn möglich den beslimmten 
Beweis zu erbringen. dass dicsér oder 
jener Umsland die Erliöhung desselben 
nicht zuliess. Indess, wenn von einer sol- 
chcn gesprochen wird, wenn dér in Rede 
stehenden Frage nilher getreten wird, ist 
es unausweichbar jene Kombinationen 
ausser Acht. zu lassen, die inán au das 
Fallen des Konsums, beziehungsweise dem 
Stagniren desselben knüptt.

Die allgemeine, fást bis zűr Deroulc 
gcsunkenen geschiil Iliében Verhílltnisse, 
einige Missernten, sowie in letzter Zeit 
die Geldnolh, welehe im Lande herrsehen, 
das alles wurde und karín mit Reclil als 
Motiv bezeichnet werden, welehe eiti Sin- 
den des Konsumes rechlfertigl. Und das 
ist ganz natürlieh. Waruni sollte aucli 
gerade dieser Arliekel in schlechlen Zei
ten eine Ausnalnne maciién und wílhrend 
jeder andere Gcseliiifisgang slckkt, dieser 
ausserordenllieh Iloriren. Alléin, es gibt 
Leute, welehe die Geschíiflslosigkeil gerade 
Iür cinen Uinstand haltén, dér zu einer 
Erliöhung des Konsumes insoforne bei- 
lragén müssle, als in solchen Zeiten, wie 
sie behaupten, mehr gcraucht wird. Nuu 
aber, verhttlt sieti die Sache nicht ganz 
so. Massgebend lür die Steigung des Kon
sums ist die Majoritílt dér Raucher im 
Lande und keineswegs einzelne Stilnde. 
Massgebend isi. daher dér Bauer und Ar- 
beiter. Diese jedoch habén, was den 
Bauer betrifft, durch Missernten schwerzu 
leiden gehabl und was den Arbeiter an- 
belangt, so kaim mán es bei dereinzigen 
Baubranche schou nachweisen, dass sein 
Erwerb sehr stark in Mitleidenschaft ge- 
zogen wurde, durch die allgemeine lierr- 
schende Geldnolh und Gesehüftslosigkeil.

Die disjahrige ílberaus gute Ernte, 
dérén síeli das Land glüklicherweise er- 
freut, lilsst allerdings die lloffnuug zu, 
dass aucli dér Konsum dér Tabakprodukte 
sich merklich belien wird ; alléin, was da- 
gegen zu befürehten steht, isi die totálé 
Ruhe, zu welcher llandel und Industrie 
dermalen verurtlieill sind, in welcher Folge 
dér so míichtig in Betracht kommende 
Arbeilerstand schwer zu leiden hat. Es 
bildet daher noch eine Frage, oh die, 
durch die vorzügliche Ernte gewonncnen 
Summen mithelfen werden, geitnderte 
Verhílltnisse hcrbeizuführen. Logischer- 
weisc müssle sich eine Wandlung aul 
dem Gebielc dér Industrie und des Man
dela zum Besseren, natürlieh vollziehen 
und wenn dics dér Fali, dalin steht aucli 
dem Tabak- und Zigarren-Konsum, eine 
sehr wesentliche Erliöhung im Aussicht.

Sind dics aucli nur Vermuthungen, so

fiúdén sich gleichívobl andere Gründe 
nicht vor, welehe cin Sinken oder .Stag
niren des Konsums rechtferligen würden. 
Nimmt mán dagegen die Slatistik zűr 
lland und zwar jene Slatistik, die ein 
Bíld des gesammten geschiiltlichen Be- 
triebes auf dem Gebiele des Tabak-Mono- 
pols, in den lelzten 25 Jahren liefert, so 
linden wir, dass wílhrend dieser Zeit ein 
wesentliclies Zurückgehen des Konsumes 
im Ganzon dreimal vorgekommen ist. 
Sucht mán dabei nach Gründen. so flnden 
wir, dass jedesmal ein Rückgang in einer 
solchen Zeitperiode fiillt, wo aueh ein 
Rückgang auf volkswirtlischaftlichem Ge- 
biete erfolgt ist. Gleichvvohl falién aber 
aucli die gUtnzendsten Geschitflsjahre in 
Bozug dér Steigung des Tabak-Monopols 
hííufig in solche Zeitperioden, wo Industrie 
und llandel stagnirten. Doch das braucht 
nicht VVunder zu nelimen! Mán unter- 
zielie sich nur einmal dér Mühe und 
l'orsche dér Ursache dieser Erscheinungen 
nach und ganz gewiss wird mán flnden, 
dass jedesmal, wenn eine solche Erschei- 
nung aufgelrelen isi, irgend eine Neu- 
einrichtuug die maii eingeführt, den Kon
sum zu erhöhen geeignet. war. In dér 
schliinmsten geschiiltlichen Epoche, die 
es jemals gégében. Iratén plötzlicli, wie 
wir uns erinnern, seths neue Sortén Zigar- 
retten auf dem Pláne, ein Ariikéi, dér 
damals so gut wie gar nicliL gekannt 
war. Wir wisseu nichl, wessen Idee es 
war, die eine so glückliche gewesen, dass 
mán schon in den ersten Tagén dér Ein- 
führung dieser Sortén, sowohl in Ungarn 
als aucli in österreich verblüfft war von 
dem kolossalen Erlolge, den die Einfüh- 
rung nach sich zog. Es war füglich ein 
ganz neuer Ariikéi zu nemien, den mán 
dér Raucherwelt geboten halté, denn bis 
dahin halté ihn kein Mensch verlangt, 
noch für nothwendig gehalten, zumal die 
vorhandene paar Sortén Zigarretten fást 
gar keinen Absatz haltén. Aber dér Wurf 
gelang und ganz liestimmt wiire das be- 
trel'l'ende Jalír für das Tabak-Monopol ohne 
dieser Neueinführung ein sehr schlechles 
gewesen. Und noch einigemal haltén Neu- 
einführungen das Sinken des Konsums 
verhindert und sie aufzuzühleu wiire ebenso 
interessant wie lehrreich. Doch hier han- 
delt es sich bloss darum, die Frage zu be- 
antworlen, ob eine Erliöhung des Kon
sumes in nilclister Zeit zu erwarten 
steht und diese Frage ist es denn auch, 
mit dér wir uns zu beschiiltigen habén. 
Und so müssen wir, die wir den Miss
ernten, wie auch den geschilftlichcn miss- 
lichen Verhilltnissen die Schuld beimessen, 
wenn dér Konsum dermalen stagnirt, auch 
eiugestehen, dass trotz dér guten Ernte, 
welehe dieses Jahr erzielt wurde, leidet- 
noch immer jene Befürchtung gehcgt 
werden muss, es werde auch im künfti- 
gen .lalire nicht y'el besser werden. 
Wohl müssle, wie wir Eingangs erwiíhnt 
habén dér Konsum náturgemílss steigen, 
die die llauptbedigung, nílmlich die Ver- 
besseungder allgemeinen volkswirthschaft-

liclien Lage in Aussicht steht, alléin, wie 
wir weiters ausgelührt habén, bedarf es 
auch einer Auffrischung des Tabak-Mono- 
pol-Beti’iebes, in fást jeder Weise an und 
für sich. In Zeiten, wo die geschafllichen 
Verhílltnisse gute sind, wo Bauer und 
Arbeiter Geld verdient, wo dér Miltelstand 
erwirbt und dér Reiche neue Schiltze 
sammelt, in solchen Zeiten bedarf es ja 
keiner besonderen Sorgfalt in Hinsicht des 
Betriebes, dagegen, wenn llandel und 
Industrie dauiederliegen, wenn Bauer und 
Arbeiter den Kreuzer dreimal umdrehen, 
bevor sie ihn ausgeben, wenn dér Mittel- 
sland verarmt und dér Reiche von seinem 
Kapilale zehrl, da lieisst es, ersinnen 
und erschaffen, damil das Neue vorwürts- 
drilugend den Ausfall des Allén Stand 
haltén kann.

In dieser, dér letztgenannten Epoche 
befinden wir uns gegenwiirtig. Schwer ist 
es daher dem Tabak-Monopole ein gutes 
Prognostikon vorherzusagen, wenn die 
Bedingungen nicht eingehalten werden 
sollten, welehe ein Gutes voraussetzen 
lassen. Das kommende Geschtlftsjahr liat 
allé Voraussieht ein gutes, zumindest ein 
iveit besseres zu werden, als es das 
gegenwürtige ist. Warum aber soll es 
nicht ein ausgezeichnetes, ein sehr ge- 
deihliches werden? Und es kaun und 
müssle es werden, ivem! unseren Wiu- 
ken die nöthige Beachtung geschenkt 
ivürde.

Die LottokoUektanten.
Náchstes Jahr geht dér Termin zu Fnde. mit 

welchem die Bonifikalion aufhörl, nach welcher 
jene Trafikanlen, die í'rüher eine Lotto-Kollek 
túr haltén, von dér Pachtzahlung befreit waren. 
W ir setzen voraus, dass all jene Verschleisser, 
denen es angelit, die bezűgliche Verordnung 
keimen, widerholen dieselbe jedoch hier noch- 
mals, zűr besseren Oricnliruug unseres ge
sammten Leserkreises.

Als das kleine Lotto, welches dér Staat als 
Monopol betrieb, aul'gegeben wurde, weil bei 
uns bekanntlicli die Klassen-Lolteric eingeführt 
worden ist, da halté ein (ínadénakt des Finanz- 
ministers die LottokoUektanten, dérén ZahI un- 
goffthr 000 betrug. insoferne für den Veri üst 
ilnvs Erwerbes entschadigt, als jene Kollektan- 
ten, welehe Trafik-Lizenz besassen, von dér 
Pachtzahlung innerlialb drei Jahre befreit wor- 
den, dagegen jene, welehe keine Lizenzen inne 
hátién, cinen Anspruch auf einer solchen er- 
heben durften. Von dér letzteren Wohlthat 
haltén unseres Wissens nach nur sehr wenige 
Kollektanten Cíebraueh gemacht, dagegen ge- 
nossen bisher und geniessen noch ein ferneres 
Jahr jene Kollektanten, die eine Trafik besitzen, 
die Begünstigung keinen Pacht zahlen zu müs
sen. Mán muss gestehen, dass diese Verfügung 
im ersten Augenblicke all Jene befriedigt hat<e, 
die das wenig beneidenswerthe Los zum Lotto- 
Kollektanten und Tabak-Verschleisser erkoren 
hat. Doch angesichts dessen, als nebst dieser 
geringen Bonifikation aucli die Aussicht vorlag, 
es werden die gewesene Lotto-Kollektanten von
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Seite dér Direktion dér Klassen-Lotterie bei 
dem Verschleisse dér Lose berücksichtígt wer- 
den, fand mán sich mit dem Gobotenen auch 
ab und tröstete sich damit, dass dér Verlust 
denn doch einigermassen eingebracht werden 
dürfte.

Indcss was geschah ? Ohne Rücksichtnahme 
auf die bestehenden Lotto-Kollektanten, die 
durch ein lialbes Jahrhundert hier in Ungarn 
dem Staate viele Millionen Gulden einbrachten, 
ertheilte mán ein Privilégium, das seinesgleichen 
sucht und das den Aktionáren, welche im Ge- 
nusse dieses Privilegiums stehen, nicht weniger 
als 40 Prozent Nutzen eintrügt. Doch das sei 
nur nebenbei bemerkt. Mán unterliess es aber 
zumindest dieser Gesellschaft aufzutragen, dass 
sie den gewesenen Lotto-Kollekteuren gewisse 
Rechte einráumt, oder dass ihnen zumindest 
dér Bezug dér Lose in Zukunft freisteht. So 
kam es denn, dass mit den Klassen-Lotlerie- 
Losen ein förmlicher Wucher getrieben wurde, 
indem für den Bezug dér Lose, das heisst alsó 
für das Recht. dieselben zu verkaufen, ein Preis 
von 30 Gulden pr. Stück bezahlt wurde und 
haufig auch noch heute bezahlt wird. Und das 
war ganz natürlich, nachdem dér Staat sein 
Monopol aus Hánden gegeben hat und dér 
Bezug dér Lose dadurch von einer Gesellschaft 
verlangt werden musste, die den gesammten 
Vorrath sofort weitergab, um nichts anderes 
a's den glatten, trockenen Nutzen einzuheimsen.

Nun liegt es doch aber auf dér Hand, dass 
ein Papier, welches sich in festen Hánden be
li ndet und wofür derjenige, dér es verschleissen 
will, ein solch hohes Aufgeld bezahlen muss, 
doch ein hohes Ertrágniss abwerfen muss. Ja, 
aber wem ? Das ist die Frage. Selbstverstánd- 
lich ist es nicht dér Lotto-Kollektant, dér auch 
nur im Geringsten dabei in Betracht komrnt 
und dér für den Entgang seines durch viele 
Jahre gehabten Nutzens irgendvvie entschádigt 
wird. Dér Lotto-Kollektant, will er Lose ver
schleissen, hat dieselben für feste Rechnung 
aus dritter Hand zu kaufen und wáhrend die

vorherigen Hftnde ihr Gescháftchen dabei ohne 
Risiko gemacht habén, riskirt er, als letzte 
Hand, sein Geld und seine Zeit und wenn das 
auch nicht immer eintrifft, so sind es höchstens 
Heller, die er dabei ins Verdienen bringt. Wáh
rend hier grossmáulige Fremdlinge sich breit 
machen und Riesensummen, die den Spielern 
abgenornmen werden, verdienen, ist das Háuf- 
lein treuer Diener des Staates, die leider nichts 
anderes als ein moralisches Recht geltend zu 
machen vermögen, dass mán sich ihrer annimml, 
in die traurige Lage versetzt, die heissen 
Kastaníen für diese Leute aus dem Ofen zu 
holen, um zumindest ein paar Groschen da
durch zu verdienen,

Das ist die Thatsache, an welcher sich ab- 
solut nichts beschönigen lüsst. Mán hat einen 
sehr grossen Fehler begangen, dieses Privile- 
gien überhaupt zu ertheilen, aber schliesslich 
konnte mán nicht voraus sehen, was spáter 
eingetroffen ist. Dagegen glauben wir, dass es 
eine Sorge des Finanzministeriums hátte bilden 
müssen, zumindest jene 600 Kollektanten für 
den Verlust ihres Erwerbes dadurch schadlos 
zu haltén, dass mán ihnen den Verschleiss dér 
Loose sichert. Das ist nicht geschehen und dér 
Nachlass einer dreijührigen Pachtsumme ist in 
Folge dessen kein Aequivalent für den Entgang 
eines Verdiensles, dér, wenn es noch so gering 
war, gleichwohl ein jáhrlichos Ertrágniss zwisehen 
200— 1800 Gulden lieferte.

Es gibt, wie gesagt, keinen Rechtsslandpunkt, 
den hier irgend Jemánd, sei er Interessent oder 
nicht, einnehmen würde oder konnte. Nein, so 
naiv ist Niernand, Zumal dér Staat sich den 
Lotto-Kollektanten gegenűber zu Nichts ver- 
pflichtet hatte und dér Nachlass eines drei- 
jáhrigen Pachtes mehr, als ein. Geschenk, denn 
als eine Entschádigung zu betrachten war. 
Gleichwohl stellen wir an dem Staat ganz 
andere Ansprüche, als an den .Priváton und 
zwar verlangen wir von ihm, dass er in erster 
Reihe drauf Bedacht und Rücksicht zu nehrnen 
hátte, ob keinem séiner Staatsbürger ein Un-

recht geschieht. Es erfordert dics nicht nur 
die Raison, es erfordert dies auch die Klug- 
heit. Denn wer wird sich fortan, mit Leib und 
Seele,mit hingebungsvoller Aufopferung dér Sache 
des Staates widinen, seine Interessen, wo es 
nur angeht in Schutz nehmen, wenn schlimme 
Erfahrungen als Richtschnur dienen. Und drum 
würden wir, jetzt, vor Ablauf des Termins, mit 
welchem die in Rede stehende Begünstigung 
endet, dem kön. ung. Finanzministerium die 
Bitté nahegelegt habén, es möge in Anbetracbt 
dér hier vorliegenden Vei háltnisse noch einen 
weiteren Gnadenakt üben, indem es die Dauer 
des Pachtnachlasses für die ehemaligen Lotto- 
Kollektanten um weitere drei Jahren veriángert. 
Dieser Wunsch ist berechtigt, was erst jetzt 
konstatirt werden kann, nachdem dér Ver
schleiss dér Loose bei keinem einzigen dér 
Lotto-Kollektanten, auch nur annáherungsweise 
den erlittonen Verlust wetlegemacht hátte. 
Darauf wurde aber seinerzeit, sowohl im 
Finanzministerium, wie auch in den Kreisen 
dér Lotto-Kollekteuren mit Zuversicht gebauL 
Die Enttáuschung ist eingetreten und wenn 
eine solche die Armuth trifft, dann ist sie hun
dér! fach fühlbar, das mőgen jene Herren 
nicht vergessen, die hier einen Akt dér Gerech- 
tigkeit und Ilumanitát üben kőnnten. Mögon 
wir dicse Zeilen nicht nutzlos geschrieben habon!

B rie fk a s te n  d ér R ed ak tio n .
Herrn M. R. in Sz. F. Die Automaten sind 

bisher nicht erháltlich, nachdem die Annahme 
des Zigarren-Automaten vorn Finanzministerium 
noch immer abhángig ist. Erst wenn derselbe 
dem allgemeinen Verkehr übergeben sein wird, 
kann von einer Bestellung die Rede sein.

Frau J. H in K. W ir sehen nicht ein, wcs- 
halb Sie nicht sollten einreichen können. Das 
kann Ihnen doch unter gnr keinen Umstánden 
schaden.

Hilfsredakteur: Ferdinand Haltai.

*„ L E  G R I F F O H “ -  -  -
-  -  -  „ LE SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraíiken!

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

G E N E R  A L - D E P O T :

« GOLDZIEHER GÉZA
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.
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Eckstein Hernát és Fia, Budapest, Kerlósz-utcza 117.
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