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Valamikor és most.
Gyakran az emberek azon czivódnak, 

hogy egy forgalmi helyen levő dohány- 
tőzsde minden körülmények között kell, 
hogy hasznot hozzon, ami az előtti idők
ben nem úgy volt. De hogy is jövedel
mezhetett például 1870. évben egy do- 
hánytözsde annyit, mint a küszöbön álló
1900. évben, midőn az izles finomítására 
az azóta megnövekedett forgalom es 
más egyéb hozzájárult a dohánytőzsdé
nek más fokra való emeléséhez, mint 
azelőtt.

Ez azonban téves! Mert bár igaz, 
hogy a mai tőzsde nagyobb forgalmat 
csinál, mint azelőtt, sőt többet jövedel
mez is, csak az a kérdés, ki számára? 
A tőzsdetulajdonosnak nem, hanem in
kább a háztulajdonosnak, akinek házában 
a tőzsde létezik es ep úgy a dohány- 
egyedáruság tulajdonosának, tudni illik 
az államnak.

A z 1870. évig, vagyis 30 év előtt 
Budapesten alig volt egy tuczat dohány- 
tőzsde s ha ezek kizárólag csak a do
hány s szivar darusítással foglalkoztak 
évi 500 írtnál többet fizettek volna a 
bolthelyiségert. És már akkor a főváros
ban. illetőleg tiz kerületben 800 dohány
tőzsde volt. Ma ezen viszony meg van 
fordítva, l  essek nekünk egy tuczat tőzs
dét megmutatni, a melyek kizárólag csak 
a dohánytőzsde üzemből élnék es a bolt- 
ber 500 írton alóli lenne. A lig  hisszük, 
hogy ez feltalálható volna. Ebből a logi
kai következtetes abban áll, hogy nagyobb 
üzleti bér után pedig, miután ezzel a 
forgalom kapcsolatos, magasabb bér fize
tendő. *

Azért egesz bátran lehet állítani, hogy 
30 ev előtt egy 10000 frtnyi forgalmú 
dohánytózsde sokkal nagyobb hasznot 
hozott, mint ma, ha az a kétszeresét, 
vagyis 20000 frtnyi forgalmat csinál is.

Egy dohány tőzsde, amely 30 év előtt 
10000 frtnyi forgalmat csinált, mar na
gyon látogatott utczában vagy utón kel
lett, hogy legyen. Azonkívül a boltbérért 
legfeljebb 400 irtot kellett fizetnie s azt 
is csak rendkívüli esetekben. \ forgalom 
utáni bérfizetés akkor nem letezett. mert 
a legmagasabb bér, amely akkor a tő
varosban fizettetett evente 24 írt volt. 
De akkor még az adókivető bizottságok 
sem voltak, amelyeknek minden erdembe 
hozott krajezárt ki kellett volna köny
vekkel mutatni. Azonkívül akkor még 
nem volt villanyvilágítás, meg kevésbe 
elegáns üzleti berendezés s a kiadások 
átalában nem voltak oly nagymérvűek, 
mint ma.

De lássuk csak. hogy áll egy dohány

tőzsde, amely ma a kétszeres, vagyis 
20000 frtnyi forgalmat csinál. K iveve a 
nagy forgalmú elegáns utczákat s utakat 
a főváros területén nem létezik oly hely, 
amelyen ezen szám eléretnék. Ily utczák- 
ban s utakon azonban egy csak nemiig 
megfelelő íizlethelyiseg 1000 írtba kerül, 
ahhoz járul meg az egyszerű tözsbér 
200 írt. a III. oszt. keresti 150 írt, a 
világítás s fűtés 200 frt. a legalább egy 
szolgálattevő személynek fizetese 400 frt 
es mielőtt meg más egyéb költségeket 
említenénk, elszámolunk a 20000 frt áru
nak az egesz nyereséget.

Vájjon ez a 30 ev előtti viszonyoknak 
m egfelel-e? Ó nem! A  10000 frtnyi 
értékű árunak eladása nem hozott többet 
800 írtnál, azonban elesett a bér. adó, 
személyzet es világítás, elesett a horri
bilis boltber, amennyiben akkor 3— 400 
írtért egy egészen megfelelő helyiseget 
lehetett kapni. Röviden szólva, sokat nem 
lehetett keresni, de mégis lehetett lega
lább valamit keresni. Ahhoz járult meg. 
hogy a tőzsdéhez támasztott igények 
nem voltak oly tulcsigázottak, mint az 
jelenleg követeltetik s kívántatik.

Harminc/ ev előtt a fővárosban alig 
volt több ötven dohánytőzsdénel, amelyek
ben leányok lettek volna alkalmazva. Ma 
csak kévés dohánytőzsde van, ahol al
kalmazva nem lennének. És ez nagyon 
természetes! A  többlet fogyasztás, mely 
a háztulajdonosok s az államnak hasznot 
hoz. megkövetel több munkaerőt es miu 
tán az, ha idegen erő igénybe vetetik, 
pénzbe kerül, az üzletnyereseg természe
tesen jelentékenyen csökken.

Hogyha a dohánytőzsdék térén az 
egykori s jelenlegi viszonyokat akarjuk 
összehasonlítani, akkor a jelenlegi álla
pot hátrányosabb; mert nincs tér, ame
lyen a költségek öt, sőt tízszeresen emel
kedtek volna, mint ezen a térén, ami a 
kétszeres forgalom mellett is meg min
dig minust kell, hogy eredményezzen.
I lolott más térén s más üzletnél a foko
zódott bevételt lehetsegesse teszik, a 
mennyiben vagy a forgalmat ki lehet 
bővíteni, vagy az árut el lehet jobban 
helyezni s több haszonnal értékesíteni, 
holott a dohánytö/.sdenenel ily manipulá- 
cziok teljesen ki vannak zárva. A  do- 
hánytözser nem árulhat el több árut, 
annál kevésbe kepest azt tetszés szerinti 
árban értékesítheti.

1 logyha a boltber, a személyzet, a 
világítás stb. még oly nagy, a dohány- 
tózser csak arra a haszonra van utalva, 
amely meg van engedve s egy fillérrel 
sem többre. És ez az a rossz, amely 
oly végzetes eredményre vezet néha, 
hogy nem csoda, ha az a stereotyp szó

dohánytőjzsnyomor létezik. Igen is, van 
dohánytözsnyomor es pedig oly nagy. 
hogy errő)l álmodni sem lehet. A  szeren
csétlenség meg azáltal tetéztetik, hogy 
a hatóságok, úgy mint a laikusok, nem 
kevesbe a dohánytő>zsde tulajdonosok 
maguk azt hiszik, hogy az általuk besze
dett összegeknek hasznot kell hajtani.

Úgy hisszük, hogy bebizonyítottuk, 
hogy kisebb forgalom mellett sokszor 
többet lehet nyerni, mint nagyobbnál, a 
mi legalább a dohányárusoknál ez az eset.

A lottógyüjtök.
A volt lottógyüjtőktől sok levél érkezik hozzánk, 

a melyben lapunk utolsó czikkének nagy jelentő
séget tulajdonítanak, úgy, hogy kénytelenitve 
érezzük magunkat a sok beküldő kérelmének 
helyt adni s a felől véleményünket nyilvánítani.

De mielőtt azt tennők, még egyszer ki akarjuk 
1 jelenteni, hogy a szóban levő ügy a magy. kir. 

pénzügyminisztérium részéről befejezett dolog, 
azért minden e tekintetbeni lépés másra nem 
irányulhat, mint a pénzügyminiszternek a kegyét 
kikérni.

Most csak az a kérdés, vájjon ő Exellentiája, 
a pénzügyminiszter, arra való tekintettel, hogy 
egy végeredményében befejezett dolog egy uj 
Iái gyalusnak tárgyát képezbeti-e és hajlandódé 
a jogában álló kegyet gyakorolni és erre a 
következőképen válaszolunk.

Már az utolsó ebbeli czikkünk, a mely ezzel 
a kérdéssel foglalkozik, megmondja, hogy azon 
feltevések, melyeket az osztálysorsjáték sors
jegyeihez kötöttek, nem mentek teljesedésbe. 
Arra való tekintettel, hogy a veszteségnek 
bizonyos részét azzal akartak kárpótolni, hogy 
ezen sorsjegyek elárusitásából nem kiesinylendő 
jövedelemben fognak részesülni, a lottógyüjtök 
ezen engedélyezett kis kárpótlást, a mely az 
államnak bárom évre summa summarium
60.000 írtba került, meg sem kisérlették ki
zsákmányolni. Ezt azon okból nem tették, mert 
abból a feltevésből indultak ki, hogy utóvégre 
a nyereségből, ha kisebb mértékben is, része
sülni fognak. A tapasztalat azonban azt igazolja, 
hogy e reményben alaposan csalódtak.

Az osztálysorsjáték sorsjegyeinek elárusitása 
nem hoz semmi hasznot, mert a volt lottó- 
gyűjtők, a kikről a szabadalom megadásánál 
elfelejtkeztek, kényszerítve vannak ezen sors
jegyeket a harmadik vagy negyedik kézből 
venni. Miután az a társaság, mely az osztály
sorsjátékot kibérelte, azt a jogot nyerte az el- 
árusitás terén azt tenni, a mit belátása szerint 
akar, önkénytelenül egy uj egyedáruság lett 
alkotva, a mely az érdekeltektől teljesen ki lesz 
zsákmányolva.

Az a részvénytársaság, a mely az osztály
sorsjátékot űzi, biztosan akar haladni s minden 
risikó nélkül a befektetett tőkének kamatait
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hehozni. Ezen czólt el is érte, a mennyiben a 
sorsjegyek egész mennyiségét, a mely rendel
kezésére áll, biztos kezekbe adta.

Természetesén ezen bizlos kezek tetszés 
szerint diktálnak s azok, akik a sorsjegyeket 
árusítani akarják, azoknak ki vannak szolgál
tatva. Eredetileg azt hitték, hogy az osztály
sorsjáték igazgatósága köteles lesz első sorban 
a volt lotlógyüjtőket a sorsjegyek elárusitásánál 
figyelemre méltatni.

Hogy ha ez bekövetkezett volna, akkor 
lehetetlen volna az osztálysorsjáték sorsjegyeinek 
elárusitásáról szó, de igy csak azon volt lottó- 
gyűjtők foglalkoznak a sorsjegyek elárusitásával, 
a kik akarnak, de ezek nem kereshetnek sem
mit, mert a risikót magukra vállalták, mig azok 
a kiknek nincs risikojuk e mellett meggazda
godnak.

Ez bizonyult be azóta, mióta a kislotló 
megszüntettetett s az abból származó romboló 
következmények a melyek mind jobban előtérbe 
nyomulnak, a volt 600 becsületes lottógyüjtőt 
szegényebbé és szegényebbé telték. Most csak 
az a kérdés, vájjon a m. k. pénzügyminisztérium, 
a mely az osztálysorsjáték fölött még mindig 
felügyeletet gyakorol, hatalmi szavával ezt az 
állapotot megváltoztatni akarja.

Hogy ha ez lehetséges és a m. k. pénzügy
minisztérium ezt tenni akarja, akkor a nagyon 
megkárosított lottógyüjtőkön könnyen lehetne 
segiteni. Hogy ha ez azonban keresztülvihető 
nem volna, még is hisszük, hogy ha a lottó- 
gyűjtők a viszonyok kellő ecsetelése mellett 
lépéseket tennének, Ő Exelleneziája a pénzügy- 
miniszter ezen indokok mérlegeléséből talán 
hajlandó lenne kegyet gyakorolni.

Az egyes volt lottógyüjtők ama kérdésére, 
hogy milyen tanácsot adhassunk nekik, hogy 
czélukat elérjék, arra csak azt válaszolhatjuk, 
hogy vájjon a lottógyüjtők itt első sorban jön 
figyelembe egyhangúlag és testületileg akarnak-e 
ily mozgalmat megindítani és kezdeményezni.

Hogy ha ez megtörténik, akkor kérésük 
teljesítésére kedvező kilátás lehelne.

Mi szívesen fogjuk őket ebben támogatni 
és hathatósan közreműködni, hogy ha arról 
van szó, helyzetükön javítani. Sajnálatunkra 
azonban ehhez segítségünket meg kell tagad
nunk, hogy ha e tekintetben egyesek bennünket 
felakarnának kérni. Mi úgy hisszük, hogy minden 
embernek azon kell lennie, hogy érdekeit, a 
melyek ezzel kapcsolatosak mint ezen esetben, 
megvédeni tudja. Azonban ez fáradlságot s 
kitartást igényel, a melyekre okvetlenül szükség 
van. Ilyen néha a legigazságosabb kérelmek, 
csak akkor meg nem tagadhatók, hogy ha azok 
az érdekeltek egész közösségétől indulnak ki.

E szerint a volt lottógyüjtőknek csak azt 
tanácsolhatjuk, hogy ezen ügyüket maguk között 
megbeszéljék és maguk között elhatározásra 
jussanak arra nézve, a mit tenni akarnak. Azt 
az utal, melyet választani kell, már is megmu- 

' tattuk s nem fogunk késni még más utakat fel
kutatni, a melyek a czélhoz vezetnek, hogy ha a 

| lottógyüjtők maguk között e felől tisztába jöttek.

Vegyesek.
A közös költségek emelkedése Mint a dele- 

gácziók tanácskozásaira való előkészületek ide
jén mindig, most is élénken foglalkoztatja a 
politikusokat az a kérdés, hogy a közös kiadá
sok milyen mértékű emelkedésére várható a 
közös kormány részéröli előterjesztésben. Nem
csak a hagyomány, de a tapasztalat is bizo
nyítja, hogy ilyenkor leginkább a hadügyminisz
ter követeléseitől kell félni. Az idén azonban a 
túlságos félelem nem indokolt. A legutóbbi idők 
politikai szerencsétlenségei egy dologban szeren- 
cáéthozók voltak, tudniillik abban, hogy a kö
zös költségekben a túlságos nagy követeléseket 
megakadályozzák. Az a bizonytalanság, mely a

körül mutatkozott, hogy a delegácziók egyálta
lában megalakulhatnak-e, vagy nem, már-mar 
azt a tervet sugalta a kormányoknak, hogy a 
közös ügyeket delegácziók nélkül intézzék el. Ez 
az elintézés ideiglenes lett volna s úgy tervez
ték, hogy a közős ügyek a statusquóban marad
janak. A tervre azonban megegyezés nem léte
sülhetett s maga a külügyminiszter is kijelen
tette, hogy a közös ügyek ellátása csakis a de
legácziók közreműködésével történhetik. így 
érkeztünk az év utolsó harmadához, mikor ki
látás nyílt rá, hogy a közös ügyeket az ezekre 
a törvénybe rendelt bizottságok intézhetik el. 
A késői idő azonban kívánatossá tette, hogy 
semmi olyan változtatás ne történjék a költség- 
vetésben, mely a parlamentek ellenállását fel- 
tőnően előidézhetné, esetleg azt Is, hogv idejé
ben be nem fejezhetnék a tárgyalásokat. Ezen
kívül a pénzügyi helyzet kedvezőtlen volta is 
óvatosságot parancsolt. A hadügy i iniszternek 
vannak tényleg kívánságai, különösen az uj 
gyorstüzelő ágyuk beszerzésére, továbbá a hadi- 
tengerészet főnöke is több uj hadihajó beszer
zését sürgeti; ezeken kívül a külügyminiszter a 
konzulátusok szaporítására kér több költséget. 
A már emlitett indokok miatt azonban erre az 
esztendőre a minimumra redukálták s mint 
most beavatott helyről jelentik, a közös költ
ségvetés a tavalyitól lényeges eltérést nem mu
tat, vagyis olyan lulkővelelések, melyek megle
petéseket okozhatnának, nem foglaltatnak az 
előterjesztendő javaslatokban. Mindössze a ka
tonatisztek fizetésének fölemelése és a legénység 
élelmezésének javítására való uj költségeket ve
szik fel a tavalyitól eltérve a költségvetési elő
irányzatban.

Segédszerkesztő: Hefial Nándor.

1065- ’i< H IR D E T M É N Y .
Ezennel közhírré léletik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szabadalmazott 
Ösztálysorsjáték (V. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föelárusitókuak elárusilás végett *- 

kiadattak. — A Magyar Királyi Pénzű ymlniszterium állal jóváhagyott sorsolási terv itt következik :

JVtagy. J(ir. S za b . Ö s z tá ly so rs já té k  S o rs o lá s i S e rv e
Ötödik. Sorsjáték. i o o . o o o  s o r s j e g y  5 0 .0 0 0  n y e r e m é n y

E ls ő  osztá ly. M ásodik osztá ly. H arm ad ik  osztá ly.
Betét 12 korona. Betét 20 korona Betét 32 korona.

H úzás : 899. noceniber te. és 17. H ú z á s : 1890. deczem ber Ili. és 1i. H ú zás: 900. Január 9. 10. és 11.
Nyeremény Korona. Nyeremény Korona. Nyeremény Korona.

1 ft 60000 1 a 70000 1 :i 80000
1 |(. 20000 1 25000 1 „ 30000
1 10000 1 10000 1 „ 20000
1 5000 1 5000 1 15000
3 „ 2000 booo 3 „ 3000 9000 8 . 10000 30000
5 „ 1000 5000 5 , 2000 ÍOOOO 5 . 5000 25000
8 ,, 500 4000 8 „ 1000 8000 8 . 2000 16000

30 „ 800 0000 20 „ 500 10000 10 . 1000 10000
50 .. 100 5000 60 , 300 18000 70 r 500 35000

29C0 „  40 116000 3900 „ 80 812000 4000 130 687000
8000 nyer. Kor. 2401KX) 4000 nyer. Kor. 477000 3Ú00 nyer. Kor 808000

N eg y ed ik  osztá ly . Ö töd ik  osztá ly .
Briet 40 korona Bet*-t 32 korona.

Húzás : 1000. Január 31. ás febru ár 1. Húzás : 1900. február 21 és 22.
Nyeremény Korona. Nyeromény Korona.

1 á 00000 1 a 100000
1 , 30000 1 80000
1 . 200)0 1 20000
1 „ 15000 1 15000
3 , 10000 300 0 3 . 10000 30000
5 , 5000 25000 5 „ 5000 25t.OO
8 - 2000 16000 8 „ 2000 16001)

10 , 1000 10000 10 1000 10000
70 „ 500 36000 70 F 500 85000

3000 „ 170 663000 3900 » 200 780000
4u00 nyer. Kor. 084000 4000 nyer. Korona K>l(XX)n

H atod ik  osztá ly .
Betét 24 korona.

I lt is á z i 1001). m ú rczius n  töl április  lo iq.

Legnagyebb nyeremény szerencsés esetben
Korona

1.000,000
(E gy  Millió)

nyer
600000
400000
200000
lOOO(H)
60000
■ÍOOOO
80000
2<MXK)
1(1000
5000
20C0
1000
600
300

.•{(OCO nytrfin. fs jut.

600000 
4<XXXX> 
200000 
100000 
60 i00
4001K) 
60000 
60000 
20000 

250000 
HOOOOO 
720000 
500000 
656-100 

Kor .0,550.000

étében, nyilvánossal! történnek a Vígadó termeiben. —  Sorsjegyek 
Budapest, 1809. évi október hó 15-én.

, állami ellenőrző hatoság es kir. közjegy, ó jelen 
Magyar Királyi Szabadalmazott Ösztálysorsjáték valamennyi eláru-itóinál kaphatók.

M AG Y. K IR . SZAB AD ALM AZO TT  Ö SZTÁLYSO RSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA.
I.ónyny lla tny



D e u tsch e r  T h e l l

„DOHANYARUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Kins' und Jetzt. — Din Loltokoll kiunten.

Einst und Jetzt.
Da streiten die Leute öfter darüber, 

dass eine Tabak-Trafik auf einem fre- 
quenten Posten unter allén Umstiinden 
cinen ziemlichen Nutzen abwerfen müsse, I 
was in früheren Epochen nicht dér j 
Fali war. Denn, wie sollte auch eine 
Tabak-Trafik im Jahre 1870 zum Bei- | 
spiel so viel abgeworfen habén, wie im 
Jahre 11)00, das nun bald da sein wird, I 
zumal die Verfeinerung des Geschmackes, 
dér seither zugenommene Konsum und 
noch manches Andere dazu beigetragen 
habén, das Trafikwesen auf eine ganz 
andere Stufe zu stellen, als wo es friiher 
gestanden.

Doch weit gefehlt! Wohl wahr, die 
Trafik von heute macht einen ungleich 
hóhérén Konsum gégén früher. sie bringt 
sogar mehr íns Verdienen, doch es fragt 
sich nur fiir wem ? Für den Besitzer dér 
Trafik gewiss nicht, viel eher für den 
Besitzer des Hauses, wo sich die Trafik 
befindet, sowie für den Besitzer des 
Tabak-Monopoles, namlich den Staat!

Bis zu dem Jahre 1870, alsó vor 30 
Jahren, dürlte es kaum in Budapest mehr 
als ein Dutzencl Trafikén gegeben habén, 
die, wenn sie ausschliesslich sich mit dem 
Verkaufe von Tabak und Zigarren be- 
fassten, nicht mehr als 500 Gulden anjiihr- 
licher Gewölbmiethe bezahlten. Und da- 
mals schon gab es ungefáhr 800 Trafikén 
in dér Hauptstadt, beziehungsweise in 
den zehn Bezirken derselben. Heute ist 
das Verháltnis ein Umgekehrtes. Mán 
zeige uns ein Dutzend Trafikén, die aus
schliesslich von ihrem Trafik-Berufe leben, 
wo eine Gewölbmiethe unter Fünfhundert 
Gulden ausmacht. W ir glauben kaum, 
dass solche anzutreffen sind. Die logische 
Folgerung besteht nun darin, dass nach 
einem höheren Miethzinse eine höhere 
Steuer. nach einer höheren Steuer, da 
damit dér erhöhte Konsum verbunden 
ist, auch ein höherer Pacht bezalilt wer- 
den muss.

Kühn kann maii claher die Behauptung 
aufstellen, dass ein Konsum von 10,000 
Gulden vor dreissig Jahren dem Trafi- 
kanten einen weit grösseren Nutzen ab- 
warf, als wenn er dermalen das Doppelte, 
somit 20,000 Gulden konsumiren würde.

Eine Trafik, die vor dreissig Jahren
10,000 Gulden konsumirte, befand sich 
bereits in einer sehr frequentirten Strasse. 
Gleichwohl wurde als Gewölbmiethe hie- 
für nicht mehr bezalilt als höchstens 
400 Gulden und das auch nur in ausser- 
ordentlichen Fallen. Die Bezahlung dér 
Pachtsumme nach den Konsum existirte 
nicht, denn die höchste Pachtsumme, 
welche damals in dér Hauptstadt ent- 
richtet wurde, belief sich —  wie wir uns 
erinnern —  auf 24 Gulden jahrlich. Auch 
gab es damals noch keine Steuer-Kom- 
missionen, denen jede * verdiente Kreuzer 
buchstablich ausgewiesen werden musste. 
Ausserdem gab es natürlich weder eíefc- 
trisches Gliihlicht, noch eine elegante

Geschiiftseinrichtung und die Kosten im 
Allgemeinen waren gar nicht in dem 
Masse gekannt, wie sie heute existiren.

Doch sehen wir, wie es um eine Trafik 
bestellt ist, welche dermalen das Doppelte 
alsó 20000 Gulden konsumirt. Mit Aus- 
nahme dér frequentesten, elegantesten 
Gassen und Strassen dér Hauptstadt, 
dürfte es überhaupt keine Gegend im 
Bereiche Budapest’s gébén, wo diese 
Ziffer erzielt wird. In solchen Gassen 
und Strassen aber kostet ein halbwegs 
/weekmassiges Lokál zumindest 1000 
Gulden, dazu kommt noch die einfache 
Pachtzahlung von 200 Gulden, die Ein- 
kommensteuer von 150 Gulden, die Be- 
leuchtung und Heizung von 200 Gulden, 
die gewiss nothwendige Bedieneng von 
einer Person im Gehalte von 400 Gulden 
und somit hatten wir, bevor wir noch 
andere vorhandene Spesen überhaupt er- 
wahnen, den ganzen Nutzen, welchen 
dér Verschleiss von 20,000 Gulden 
Waare eintragt, auch vollstándig ver- 
rechnet.

Üb dies im Verhíiltniss vor dreissig 
Jahren nicht ebenso war? O nein! Die
10,000 Gulden verkaufter Waare brachte 
allerdings nicht mehr als 800 Gulden 
ein, alléin es entfielen Pacht, Steuer. 
Personal, Bcleuchtung, es entfiel die hor- 
rende Gewölbmiethe, indem für 3— 400 
Ciliiden ein ganz respektables Lokál zu 
habén war. Kurz gesagt, mán verdiente 
nicht viel, aber mán verdiente zumindest 
Etwas. Dazu trat noch, dass die gestell- 
ten Anforderungen, welche an die Trafik 
gerichtet wurden, keine solch hochge- 
schraubte waren, wie dies állmaiig im 
Zeitenlaufe verlangt und gewünscht wurde.

Vor dreissig Jahren dürfte es in dér 
Hauptstadt kaum mehr als ein halbes 
Hundert Trafikén gegeben habén, wo 
Ladenmadchen beschaftigt waren. Heute 
gibt es nur sehr wenige Trafikén, wo 
keine beschaftigt sind. Und das ist ganz 
natürlich! Dér Mehrkonsum, welcher blos 
dem Hausbesitzer, sowie dem Staate zu 
Gute kommen, erfordert eine erhöhte 
Arbeitskraft und da eine solche, wenn 
fremde Hilfe in Anspruch genommen 
wird, immerhin Geld kostet, so vermin- 
dert sich naturgemass das Ertriigniss des 
Geschaftes ganz bedeutend.

Wenn mán Vergleiche zwischen Einst 
und Jetzt auf dem Gebiete des Ver- 
schleisswesens anstellen will, so fallen 
dieselben zu Ungunsten dér Gegenwart 
unbedingt aus; denn mehr als aufjedem 
anderen Gebietc habén sich die Kosten 
verfünffacht und haufig auch verzehn- 
facht, was selbst bei einem doppelten 
Konsum noch iminer ein Minus ergeben 
muss. Wiihrend auf jedem anderen Ge
biete nnd in jeder anderen Branche die 
gesteigerten Ausgaben gesteigerte Ein- 
nahmen möglich machen, indem entweder 
dér Konsum ausgedehnt werden kann, 

I oder die Waare besser angebi^acht, mit 
i mehr Nutzen abzusetzen möglich ist, 
I entfallen derartige Manipulationen bei

dem Tabak-Verschleisser ganzlich. Er 
kann weder mehr Waare absetzen, noch 
zu einem ihm beliebigen Preise verkaufen. 
Mag dér Miethzins, das Personal, die 
Beleuchtung etc. noch so gross sein. 
dér Trafikant ist darauf angewiesen, ein 
ihm vorgeschriebenes Quantum Nutzen 
einzuheimsen und keinen Heller mehr. 
Und das ist so schlimm und wirkt so 
verhángnissvoll mitunter, dass es nicht 
Wunder zu nehmen braucht, wenn das 
stereotype Wort Trafikantenelend vor- 
handen ist. Jawohl, es gibt ein Trafi
kantenelend und zwar ein solch grosses, 
von dem mán sich es kaum traumen 
liesse. Das Unglück wird aber noch 
wesentlich dadurch vergrössert, indem 
sowohl die Behörden, wie auch dér Laie, 
nicht minder aber auch oft dér Eigen- 
thümer einer Trafik selbst es vermeint. 
dass die Riesensummen, welche verein- 
nahmt werden, auch einen Nutzen ab
werfen müssen. W ir glauben, es nach- 
gewiesen zu habén, dass mán bei klei- 
nerem Konsum haufig mehr verdienen 
kann. als bei einem grösseren, zumindest 
ist es bei dem Tabak-Verschleisse dér 
Fali.

Die Lotto-Kollektanten.
Aus den Kreisen dér ehemaligen Lotto-Kol

lektanten gehen uns so viele Zuschriften zu, in 
welchen unser letzter Artikel eine ganz beson- 
dere Würdigung erfahrt, dass wir uns bemüs- 
sigt sehen, dér Bitté vieler Einsender Eolge 
gebend, unsere Meinung hierúber des Weiteren 
zu sagen. Doch bevor wir dies thun, wollen 
wir nocbmals erwflhnen, dass die bezügliche 
Angelegenlieit für das kön. ung. Finanzminis- 
terium eine erledigte Sache ist, daher jeder 
Schritt, dér in derselben unternommen wird, 
auf nichts anderes abzielen darf, als die Gnade 
des Finanzininisters anzurufen.

Nun fragt es sich, ob Se. Excellenz dér 
Finanzminister mit Rücksicht auf dem Umstand, 
dass eine bereits endgiltig erledigte Angelegen- 
heit nicht Gegenstand einer neuerlichen Amts- 
handlung sein kann, von dem ihm zustehenden 
Rechte, Gnade zu üben, auch Gebrauch machen 
wird, und darauf antworten wir folgendes:

Bereits unser letzter Artikel, welcher sich 
mit dieser Frage beschaftigt, íührt aus, dass 
die Voraussetzungen, welche mán an den Ver
schleiss dér Klassen-Lotterie-Lose geknüpft hat, 
nicht eingetroffen sind. In Anbetracht dessen, 
dass mán einen ziemlichen Theil dér den Koi- 
lektanten zu gewíihrenden Entschftdigung in 
dem Umstande erblickte, nach welchen diese 
immerhin ein híibsehes Einkommen aus dem 
Verschleisse dieser Lose geniessen werden, hat 
mán denn auch die kleine Bonifikation, die dem 
Staate summa summarum für allé drei Jahre 
ca. 60000 Gulden kostet, gewührt und auch die 
Kollektanten ihrerseits versuehten nicht einmal 
die Erhöhung dieser gewfihrten Entschádigung 
anzustreben. Sie thaten dies jedenfalls aus dem 
Grunde nicht, weil sie von dér Vorauesetauag 
ausgingen, dass sie schliesslich denn doch eines 
Gewinnes, wenn auch nur in geringem Masse,
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theilhaftig werden würden. Indess hat die Folge 
gelehrt, dass mán sich in dieser Hoffnung arg 
getfiuscht hat. Der Verschleiss dér Klassen- 
Lotterie-Lose bringt nichts ein, weil die ehe- 
rnaligen Lotto-Kollektanten, an welche mán bei 
der Ertheilung des Privilegiums vergessen hat, 
gezvvungen sind, diese Lose aus dritter oder 
vierter Hand zu kaufen. Indem der Gesellschaft, 
welche das Klassen-Lotterie-Gescháft gepachtet 
hat, das Recht eingeráumt wurde, mit densel- 
ben in Hinsicht des Verschleisses nacli Gutdün- 
ken zu verfahren, wurde unwillkürlich ein neues 
Monopol geschaffen, das nun von den Interes- 
senten vollstándig ausgenützt wird. Die Aktien- 
Gesellschaft, welche das Klassen-Lotterie-Ge
scháft betreibt, wollte námlich ganz sicher 
gehen und ohne jedes Risiko horrende Zinsen 
fúr das geringe Kapital, das sie investirt hat, 
einheimsen. Dieses Ziel hat sie erreicht, indem 
sie ihrerseits das ganze Quantum Lose, welches 
ihr zűr Verfühgung steht, in teste Hánde gab. 
Selbstverstándlich diktiren diese festen Hande 
nunmehr nach ihrem Belieben und Derjenige, 
welcher Lose verschleissen will, ist ihnen aus- 
geliefert. Ursprünglich hatte mán geglaubt, dass 
die Direktion der Klassen-Lotterie verpflichtet 
werden wird, in erster Reihe die gewesenen I 
Lotto-Kollektanten bei detn Verschleisse zu ! 
berücksichtigen. Wáre dies der Fali gewesen, 
dann hatte füglich von einem Verschleisse der ; 
Klassen-Lose gesprochen werden kőnnen, so 
aber sind die ehemaligen Lotto-Kollektanten 1 
nur diejenigen, welche sich mit dem Verschleisse I 
der Lose wohl zu bescháftigen habén, jedoch 
daran aus dem Grunde nichts verdienen kön- 
nen, weil sie selber das Risiko übernehmen, 
wahrend diejenigen, die keines habén, dabei 
reich werden.

Das hat sich, wie gesagt, seit Aufhebung des 
kleinen Lottos herautgestellt und seine vernich- 
tenden Folgen, welche nunmehr immer sicht- 
barer werden, habén die ehemaligen (>00 Lotto- 
Kollektanten állmaiig ármer und ármer gemacht. ! 
Es fragt sich nun, ob das kön. ung. Finanz- I

ministerium, das denn doch noch iirnier seine 
Oberaufsicht auf die Klassen-Lotterie ausűit, 
nicht durch sein Machtwort hier eine Aende- 
rung hervorbringen wollte. Wáre dies möglich 
und will das kőn. ung Finanz-Ministerium dies 
thun, so könnte den schwer geschádigten Lotto- 
Kollektanten natűrlich sehr leicht goholfen 
werden. Wenn dies aber nicht durchföhrbar 
wáre, so glauben wir immerhin, dass bei einem 
eventuellen Einschreiten der Lotto-Kollektanten 
unter genauer Sdhilderung und Darlegung der 
Verháltnisse Se. Excellenz der Meri* Finanz- 
minister au3 den angegebenen Gründen einem 
Gnadenakte nicht abgeneigt sem dárfte. Auf 
die Frage einiger ehemaliger Lotto-Kollektanten. 
welchen Rath wir ihnen gébén, darauf können 
wir nur antworten, dass es in erster Reihe 
darauf ankommt, ob die Lotto-Kollektanten 
in corpore eine solche Aktion einstimmig wün- 
schen und auch einzuleiten gewillt sind. Ist 
dies der Fali, dann kann ihrer gerechten Bitté 
nur das gűnstigste Prognostikon gestellt wer
den. Wir, fúr unseren Tueil. sind géni i béréit, 
sie darin zu unterstützen und thatkráfcig init- 
zuwirken, wenn es gdt ihre Lage didurch zu 
verb3ssern, gleichwohl müssten wir unsere 
Mithilfe mit. Bedauern versagen, wenn einzelne 
Lotto-Kollektanten dieselbe an uns richten. 
W ir glauben, dass es jedem Menschen, und 
gehörte er anch welchem Metier immer an, 
daran gelegen sein muss, dass er se,ne Inter- 
essen, die mit seinem Fortkominen so eng ver- 
quickt sind, wie hier, zu wahren versteht. Nun 
aber erheischt dies natürlicli Muhi u íd Au 3- 
dauer, die angewendet werden müssen. Auch 
sind derartige Bitten, selbst wenn sie die ge- 
rechtesten sind, nur ausführbar, wenn sie von 
der Gesammtheit der Interessenten ausgeht. 
Demnach können wir den gewesenen Lotto- 
Kollektanten nur ralhen, sie magén unterein- 
ander ihre Angelegenheit besprechen, unter- 
einander darűber schlüssig werden, was sie zu 
thun beabsichtigen. Den Weg, welcher einge- 
schlagen werden soll, habén wir ja gezeigt und

werden wir nicht ermangeln auch noch andere 
Wege zu ermitteln. welche zum Ziele führen, 
wenn die Kollektanten selber unter sich einig 
sind.

B rie fk a s te n  der R ed ak tio n .

Herrn S W. in S. Kine Umschreibung 
nicht zulássig. Wenn irgend welche Aenderung 
sei es durch Todesfall oder anderer Gründe 
eintrtit, wird ron Seite der Finanzdirektion 
der Konkurs behufs Besetzung der Grosstrafi- 
kantenstelle ausgeschrieben ; dann erst können 
auch Sie darum einreichen, jedoch natűrlich 
nur im Sinne der Konkursausschreibung.

B. H. in K. Wenden Sic sich an das Finanz- 
ministerium.
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