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A trafikok szaporodása.
Mialatt az ipar és kereskedelem pang 

és az összes kereskedelmi ágak szüne
telnek, addig azok, kik bármely oknál 
fogva más foglalkozásukban hajótörést 
szenvedtek, legjobban szeretnek a do- 
hánykisárusitás terére lépni.

Könnyen megmagyarázható, hogy miért 
tartják épen a trafikot oly biztos jöve
delmi forrásnak. Általában a közönség 
megvan győződve, hogy a trafikhoz sem 
tőke, sem előismeretek nem kellenek. 
Nem kell hozzá kvalifikáczió, sem gya
korlat, hogy e térén boldogulni tudjon. 
Hogy ez a vélemény tökéletesen téves, 
hogy a trafik csak a legritkább esetek
ben nyújtja még a legszerényebb meg
élhetést is, azt senki sem akarja elhinni, 
legalább addig nem, mig önmaga meg 
nem győződik, hogy haszontalanul áldo
zott pénzt és időt hónapokon, sőt éve
ken át.

És mikép volna is ez máskép lehet
séges! Ha úgy vesszük a tényeket, mint 
az például a fővárosban van, akkor a 
következőket fogjuk látni :

Itt a fővárosban körülbelül 12 millió 
korona áru fogyasztásról van szó, mely
nek eladásáról majdnem 1000 trafikos 
gondoskodik. Magától értetődik, hogy 
átlagos fogyasztásról szó nem lehet, 
hanem körülbelül úgy oszlik meg: 100
trafik 40— 60000 korona értékű árufo
gyasztással évente, 300 trafik 20— 40000 
koronával évente, 300 pedig 10—20000 
koronával, a hátralevő 300 ideszámítva 
a más üzletágakkal összekötött dohány
árudákat 5— 10000 korona fogyasztást 
csinál.

Most az a kérdés, hogy kijöhet-e a 
trafik jövedclmévél még az a 100 is, mely 
60000 korona konzumot csinál, lirre a 
kérdésre is tagadólag kell felelnünk. Az 
a talány, hogy mikép állhatnak ezek 
fenn, mindjárt megoldódik, sőt minden 
laikus megoldhatja. Hozzá számíthatjuk 
a trafikhoz tartozó mellekczikkek jöve
delmét., igy pl. a dohányzó részletek, 
bélyegek és postai értékjegyek, Ígérvé
nyek, sorsjegyek stb.

Ez minden esetre fontos. Ezek a trafi- 
kosok minden esetre, habár csak szeré
nyen, de kepesek a trafikkal eksziszten- 
cziájukat megalapítani. Itt még mindig 
lehet jövedelmi forrásról beszelni. Habár 
a 60000 korona fogyasztás jövedelme is 
alig bírja ki a kiadásokat, mert az ilyen 
trafikosok bérösszege igen nagy, mégis 
pótolja ezt a mellekczikkekböl származó 
jövedelem, mely 2— 3000 koronára rúghat.

Lássuk, hogyan állunk azonban a többi 
trafikokkal!

Azok a trafikok, melyek 20— 40000 
korona konzumot csinálnak, vannak a 
legrosszabb helyzetben mind között. 
Nekik is csupán trafikjuk van, vagy üzle
tük, nincs más üzletággal összekötve, 
ugyanazon terheik vannak, mint a töb
bieknek, kik sokkal többet konzumálnak 
és daczára, hogy a legélénkebb helyeken 
vannak, nem konzumálhatnak annyit, 
mint szerencsésebb kollegáik, azért, mert 
lépten-nyomon keletkeznek a konkurrens 
trafikok. A legdrasztikusabb módon je 
lentkezik ez a Kerepesi-uton, a VII. és 
VIII. kerületekben, a VII. kerületben a 
Károly-köruton, a VI. kerületben az 
Andrássy-uton, a Váczi-köruton, Erzsé
bet-, Teréz- és Lipót-körutakon, a bel
város egy pár utczájában, hol a házbér 
a legnagyobb, a forgalom a legélénkebb 
és trafikok a legsűrűbben állnak egymás 
mellett.

Éhez járul még az a körülmény, hogy 
e trafikok jövedelmei nagyon egyenlőt
lenül vannak elosztva. Mig egyik trafikos 
nem ad el egyebet, mint dohányt, szivart, 
bélyegeket és dohányzó eszközöket, addig 
mások papír-, fűszer- vagy játékkeres- 
kedest is űznek és daczára annak, hogy 
az ilyenek magasabb bérösszeget fizet
nek, ez csak a pénzügyi hivatalra nézve 
hasznos, a többi trafikokra nézve pedig 
csak konkurrenczia, mely az amúgy is 
szűkre szabott falatot a szájukból ra
gadja ki.

Valóban Budapest székesfőváros 10 
kerületében tulon-tu! sok trafik van. Külö
nösen szomorú azonban az a jelenség, 
hogy azok száma naprol-napra szaporo
dik. Mi lesz ennek a vége? A  12 millió 
korona értékű összfogyasztás alig nyújt 
1000 trafikosnak elég jövedelmet, óriási 
terheiket elviselni. És hogy ha emellett 
első sorban a dohányjövedék érdekeit 
vesszük is tekintetbe, nem látjuk be, 
hogy hol fekszik tulajdonképen ez érdek 
és mi kecsegteti az államot amellett, 
hogy ezrek foglalkoznak az állam pro
duktumainak eladásával és nem bírnak 
megölni belőle.

Életkérdés az, melyet mi most felve
tettünk és pedig olyan, mely a lakosság 
legszegényebb osztályát éri. Hiába fog
lalkozunk már évek óta e kérdéssel, 
annál is inkább, mert a pénzügyminiszter 
legszigorúbb megszorításai sem képesek 
intencziójához képest a trafikok számát 
csökkenteni. Egy különös balszerencse 
van a trafiküzletekkel, úgy, hogy rende
zett kereskedelemről szó sem lehet és 
a főhiba emellett az, hogy alig élhetnek 
meg belőle az emberek, mint más üzlet
ágakból, ha a legcsekélyebb is az. Jól
lehet a dohányárulás adminisztratív ügy

a dohányjövedéknek és e tekintetben a 
parlamentnek nem kellene ez ügyek 
folyásával törődnie; mégis, mikor több 
ezer állampolgár jólétéről van szó, ott 
fel kellene emelnie mérvadó szavát, hogy 
ne legyenek ezek kitéve a nyomornak 
és megsemmisülésnek.

A trafikok gyors szaporodása igazság
talan dolog, mert senkinek sem használ, 
sőt ellenkezőleg, a már létező trafikok
nak érzékeny kárt okoz. A nagyméltó- 
ságu pénzügyminiszter már maga kimondta 
ezt ezelőtt négy évvel a parlamentben. 
Miért keletkeznek mégis folytonosan uj 
trafikok? Miért Írják át a régi jogokat 
uj tulajdonosra? Van erre nézve valami 
szabályrendelet? Igen is van, úgy hívják, 
hogy protekezió. Ennek azonban el kelí 
tűnni, ha szegény, szorgalmas állampol
gárok boldogulásáról van szó, kik az 
állam hasznára vannak.

A reklám a trafikban.
Ha valami csokoládé-gyáros vagy divatárus 

ajánlani akarja áruit a közönségnek, akkor nagy 
plakátokat nyomat és bizonyos összeg pénzért 
azokat az utczán felaggatják. De ha egy szivarka 
gyáros gyártmányait, melyeken 1000% haszna 
van, akarja a közönségnek ajánlani, sokkal köny- 
nyebb dolga van. Egyszerűen elküldi plakát- 

í jait a nagytraíikosokhoz és ezek ép oly naivak 
mint szolgálatkészek, hogy elosztják a kistrafikosok 

í  között, kiknél azután 100 meg 100 példányban 
ezrek olvassák. Nagyon természetes, hogy ezért 

| a trafikos nem kap egykrajezárt sem. Minek is?
I A  trafikos, ki adót és házbért fizet, kinek min- 
I den talpalattnyi helyet, melyért megfizet, ki kellene 

használni, kitüntetésnek veszi, ha egy ily plaká
tot adnak neki és örül neki mint valami isko
lás fiú a jó bizonyítványnak.

Igazán csudálatos, hogy oly emberek, kik 
napi fáradalmakkal úgyis túl vannak terhelve 
és amellett kevés jövedelemmel rendelkeznek, 
egész ingyen minden érdek nélkül lelkiismeret
len embereknek rabszolga módra szolgálnak. Vagy 
talán azt hiszi a trafikos, hogy a nála hirdetett 

: szivarka-papirost tényleg azért veszik, mert a 
plakátot olvassák. Ellenkezőleg, a trafikos akarva 
nem akarva bevezeti a gyáros áruit, anélkül, 
hogy ezért kárpótolva lenne és mikor ez már 
megtörtént, akkor úgy diktálja az árukat, a hogy 
maga akarja.

Ezt látjuk a raktáron levő legtöbb szivarka 
papírnál. Hónapokig és éveken át függnek a 
csinosan festett plakátok az üzletben, oly mó
don, hogy a közönség szeme szinte megszokja.

Lassankint azután elkezdik azt kérni, ha ez 
megtörtént, akkor a gyáros vagy annak helyi 
képviselője iszonyúan kezdi az árakat felcsa
varni, olyan formán, hogy a rendes árnak húsz
szorosát követelik. Lettek volna csak oly prakti-
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kusak a troíikosok, hogy az áru bevezetése elölt 
a plakátok kifüggesztéséért bizonyos dijat köve
tellek volna ép úgy, mint a vasút, az omnibusz 
társaság, a háztulajdonosok üres falaikért követel
nek, ügy a dolog egész máskép fejlődött volna* 
Hogy miokból áll a nagytrafikos a papirgyáros 
rendelkezésére, ki egy pár száz kiló papírral és 
néhány szépen festett plakátlal akarja kétes 
értékű gyártmányát felvirágoztatni, nem tudjuk 
megérteni. És még érthetetlenebb az, hogy mikép 
adják u hozzájuk utalt kislrafikosnak azt az 
okos tanác-ot, hogy e plakátokat minden díja
zás nélkül függeszszék ki üzletükben. Ha van 
talán valami érdeke a nagytratikosnak e papí
rok bevezetésénél, hát Isten neki legyen meg, 
habar nem is tartozik az ő körébe. De, hogy a 
kistrntikosokat is serkentik a reklám csinálásra, 
az már egy kicsit sok.

Ha valamely gyáros egy papirnemüt bevezet
tetni akar, akkor fizesse jól meg a reklámot, ha 
arra szüksége van. E helyett megcsinálja a rek
lámot a trafikos egész ártatlanul és tudatlanul, 
anélkül, hogy egy fillért is kapna érte. Azért 
csak ki vele a plakátokkal. Dobják a szemétre, 
ha már elfogadták és ne fogadják el soha többet 
díjazás nélkül. A  trafik az egyetlen hely, hol e 
plakátoknak hutása van és ott se fizessék meg 
a reklámot? Miéri? Mert azt egy nagytrafikos, 
ügynök vagy gyáros kívánja? Oly papíroknál, 
mely« k már úgy is kelendők, nincsen szükség 
reklámra, az újonnan bevezetendő papírok rek
lámját pedig fizessék meg.

A trafikos első sorban érdemli meg a reklá
mokért a díjazást.

Az uj zóna.
Ismételten fölmerült a Ilire annak, hogy a 

kereskedelmi minisztériumban komolyan foglal
koznak a zóna-rendszer reformjával. A  Vasúti 
és Közlekedési Közlöny az alábbiakban ismerteti 
a zónadijazás tervezett átdolgozását :

Értesülésünk szerint Hegedűs Sándor keres
kedelemügyi miniszter már utasította a magyar 
kir. államvasutak igazgatóságát, hogy — ügy, 
mint az a miniszter úr tárczájának országgyű
lési tárgyalásánál kijelentette — a zónadijszabást, 
a mindenféle hirlelések ellenére, pénzügyileg is 
teljesen bevált rendszernek épségben tartása 
mellett, oly irányban dolgozza át, hogy a kö
zépső távolságok (az 1 — 13 i k távolsági vonal- 
szakaszok) viteldíjai 20 százalékkal mérsékeltes
senek, meg pedig úgy a személy- mint a gyors
vonatoknál.

E nagyfontosságu reform szükségét és czél- 
szerüségét a miniszter már büdzsé-beszédében 
azzal indokolta, hogy inig a szomszédos és a 
nagy távolsági forgalomban a tetemes, átlag 
ötven százaléknyi dijleszállitás folytán úgy a 
szállított személyek száma, valamint a bevételek 
is jelentékenyen (több száz százalékkal) emelked
tek, addig a 25 kilométertől 225 kilométerig 
terjedő középtávolságokban, melyekre a zóna- 
dijszabás életbeléptetése előtt a forgalom, illetve 
a bevételek főrésze esett és melyekben erre, 
illetve a pénzügyi koczkázat korlátozására való 
tekintettel a viteldíjak csak átlag huszonöt szá
zalékkal szállíttattak le, —  a forgalom szintén 
emelkedett ugyan, de nem oly mértékben, hogy 
ebből nagyobb bevételi emelkedés eredményez- 
tetett volna.

Az egy évtizeden át szerzett tapasztalatok után 
most tehát a magyar királyi államvasutak által 
előterjesztett .adatok alapján azon fontos lépésre 
hálái ózta el magát a miniszter, hogy az eléggé 
olcsó szomszédos forgalomnak és az eddigi közép
zónák beosztásának érintetlen hagyásával, a vitel- 
díjakat a fentemlített mértékben szállítsa le.

Minthogy pedig ezen húsz százalékkal leszál
lított árakat a 225 kilométeren felüli, több mint 
1000 kilométernyi távolságokra változatlanul ön
ként érthetőleg alkalmazni nem lehet a helyes 
átmenet elérheti se végett, a díjszabás hat új 
zónával fog1 megtoldatni, melyekből az öt első 
egyen kint’ 25, a 6-ik (az új lü-ik zóna) pedig 
50 kilométer ho-zszal á'lapitt totl meg.

Ez új 6 zóna három elsejeben a 20 szándé
kos mérséklő;; csökken oly képen, hogy a mai, 
már 225 kilométernél elért maximális (14 zónájú) 
árak csak 325 kilométernél éretnek el, mely az 
utazások nagy részét magában foglaló távolságig, 
tehát általánosan mérsékeltein ik a vilcldijak.

A  következő három új zónában azután, tehát 
oly nagy távolságokban, melyeknél az egyébiránt 
magában véve igen olcsó vasúti viteldíjaknak 
csekély változása az ilyen bosszú utazásokkal 
összekötött egyéb kiadásokkal (bérkocsi, podgyász, 
éjszaká ás stb.) színiben szerepet nem játszik, 
a viteldijak némileg nagyobb, a mai maximális 
viteldijakkal szemben azonban csak 1— 2 forint
tal magasabb összegben állapíttattak meg, mely 
árak azután a 400 kilométernél nagyobb távol
ságokra ( z új 20-ik zónában) úgy mint eddig 
a 14. zónában változatlanul maradnak.

E csekély felemeléiért azonban bő kárpótlás 
nyújtatik az által, hogy a miniszter megengedte, 
miszerint ezentúl a 20-ig zónájú jegyekkel is 
az utazás egyszer meg lesz szakítható, val-mint 
24 óránál nagyobb időt igénybe vevő utazás is 
meg lesz egy ilyen jegygyei tehető, mely köny- 
nyebbilések állal a közönségnek egyik régi óhaja 
fog teljesülni.

Az uj zónatarifa alapján a személyvonat III. 
osztályán a szállítási dij ekként fog alakulni:

Távolság /. ri n a Vili Idij fillér
km-ig róni uj régi "j

25 1 1 50 40
40 II 11 100 80
55 111 II! 150 120
70 IV IV 200 100
85 V V 250 2C0

100 VI VI 300 240
115 VII VII 350 280
180 Vili Vili 400 320
145 IX IX 450 360
100 X X 500 400
175 XI XI 560 440
200 XII XII 600 480
225 XIII X III 700 640
250 XXV X IV 800 600
275 XIV XV 800 660
300 XIV XVI 800 720
326 XIV XVII 800 800
360 XIV XVIII 800 900
400 XIV XIX 800 1000
400-ontul XVI XX 800 1100

Az uj tarifát az eddigi intézkedések szerint 
ez év jullus 1-én akarják életbe léptclni.

Végül még megemlítjük, hogy egyidejűleg a 
podgyász - díjszabás is át fog dolgoztatni, még 
pedig a jelenlegi 7 zóna és 60 kg. minimális 
súly megtartásával, azonban 10— 10 kg. szerint 
váltakozó díjfizetéssel és azon uj határozmány- 
nyal, mely szerint több darab podgyász súlya 
együttesen fog a díjszámítás alapjául vétetni, 
mely utóbbi eljárás eddigi tilalma a jelenlegi 
podgyászdijszabás alkalmazásánál a kereskede
lemügyi miniszter büdzsé-beszédjében is említett, 
ezentúl többé ebi nem fordulható anomáliákra 
vezetett.

Vegyesek.
Halandósági táblázat. A kereskedelmi minisz

ter a magyar halandósági viszonyokon alapuló 
halandósági táblázat készítése dolgában rendele
tét intézett a magyar királyi slalisztikai hivatal

hoz, amelyben többek között elmondja. hogy 
értesülése szerint Ausztriában maguk a biztosí
tási vá Diátok közt a mozgalom indult meg az 
iránt, hovry az ottani koczkázntok figyelembevé
telével, Ausztiia számára külön halandósági táb
lázatot készítsenek. Biztosításügyünk önálló fej
lődése szempontjából, főleg pedig azon ndok- 
ból, hogy a bizlosilási vállalatokról készített és 
tárgya'ás alatt álló törvényjavaslat egy állami 
biztosilási hivatal felállítását veszi czélbi, mely 
hivatal a hivatásszerű ellenőrzés folyamán a 
biztosítási teknikai kérdések megbiiálásával is 
foglalkozni köteles leend, indokoltnak látja a 
miniszter, hogy az itteni koezkázatokon alapuló 
magyar halandósági táblázatok elkészítésére meg
tegye a kellő lépéseket. A miniszter felhívja lebát 
a statisztikai hivatalt, hogy foglalkozzék a kér
déssel, lépjen esetleg érintkezésbe a magyar biz
tosítási vállalatokkal, hallgassa meg azok véle
ményét s eljárásáról tegyen kiméiitö jelenléd

Az iparegyesületböl. Az országos ipái egyesület 
villamossági szakosztálya csütörtökön, május 
3-án délután 5 órakor az egyesület helyiségében 
(VI,. uj-uteza 4. szám, I. emelet) ülést tar!. A 
napirend tárgya: 1. Elnöki előterjesztések. 2.
Az aulonom-váiiitarifj a villamos ipar énl kei 
szempontjából. 3. Ne alánt indítványok.

A kereskedelmi alkalmazottak országos egye
sülete tegnap délután larlotla évi közgyűlését, 
Czcrkowilz Emil elnöklete alatt. A jelentés 
beszámol az egyesület elmúlt évi működéséről. 
A kötelező nyugdijbizlos lás eszméjexel a keres
kedelmi minisztérium most foglalkozik és Hegedűs 
Sándor miniszter felszólítására az egyesület 
biztosítási tervezetet fog kidolgozni. Az egye
sület állásnélküli alkalmazottakat anyagilag segé
lyezett, tagjait baleset ellen kétezer koronára 
biztosította és egyesületi jogtanácsosa révén, 
jogvédelemben részesít'. Igen szépen gyarapodott 
az egyesületi könyvtár is, melyet a kereske
delmi kormány is több érdekes kiadványnyal 
gazdagított.

Ez is fővárosi javadalom A főváros szabály
rendeletet készített a városligetben járva-kelve 
árusítókra. Ebben a szabályzatban a főváros azt 
is konlemplálta, hogy azoktól a szegény embe
rektől, akik ezukorkáf, gyümölcsöt és süteményt 
járva-kelve árulnak, naponta tiz krajezár dijat 
szed. A belügyminiszter a szabályrendeletet 
jóváhagyta ugyan, de a díjszedést, mint méltány
talant töröké.

Adókivetés. A főváros adókivelő bizottságok 
május 1-én, a következő helyrajzi számú 
házakban lakók 111. osztályú keresetadó javas
latait tárgyalták : Az I. kerületbea a tabáni 
külön meghívottakért; az V-ik kerületben a 
második bizo'tság 12í)5(4 — 1321 12 hrszámig, a 
Vl-ik kerületben az első bizottság a külön meg
hívottakét, a második bizottság a külön meg
hívottakét; a IX. kér. <)<)43— Í108Í) hrszámig a 
külön meghívottakéi.

Segédszerkesztő : Heltal Nándor.

fclsö (s. <s kir. tiab. tredetl selmeczi pipa-, tajtékpipa- és 
plpaszár-gyár rínrö-berendciéjsel.

TAKÁCS EDE
Z ó l y o m -S e lm e e z  m e l l e t t .

AlapitKatott 1 83 6 -ban

Ajánlja a legjobb hírnévnek örvendő 
és kitűnő minő-iégre nézve páratlan 
valódi selmeczi agyagi.ipáit, lujlék- 
pipáit. pii ászárait ex sziui  szipkáit, 
minden kivitelben, a legeli a bb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmehtea visszaküldés cselén kívánatra 
bérmentve küldetnek

E g y e d ü l i  h i r n e D C H  j ó  g y á r t m á n y
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„DOHÁNYÁRUSOK K Ö ZLÖ N YE "
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  1 )i•*. Vermehrung (Jer Traliken. Die Trafik als Roklarnemittel. R^efkasten dér Hedaktion. Annoncen.

Die Vermehrung dér Trafikén
Wáhrend Industrie und Handel brach 

Hegen und ein Stagniren sammtlicher 
Geschiiftszweige bemerkt werden kann, 
ist es gleichwohl dér Tabak-Kieinhandel, 
dem sich mit Vorliebe all Jene zuwen- 
den, die, sei es aus welchem Grunde 
immer, bei anderen Berufsarten Schiff- 
bruch gelitten habén.

Warum die Errichiung einer Tabak- 
Trafik es gerade ist, welche so vielen 
als Existenzmittel gilt und fiir ein solches 
gehalten wird, ist leicht erklarlich. lm 
Allgemeinen nimmt das Publikum an, 
dass mán zu dem Tabak-Trafik-Geschafte 
weder Kapital noch Vorkenntnisse, we- 
der Qüalifikation noch irgend welche 
Praxis braucht, um auf diesem Gebiele 
Heh fortzubringen. Dass diese Annahme 
grundfalsch ist, dass die Trafik nur in 
den seltensten Falién die Quelle zu einer, 
wenn auch nur sehr bescheidenen Exis
tenz zu liefern vermag, das glaubt Nie- 
mand und zwar insolange glaubt mán 
es nicht, bis einer selber die Erfahrung 
gemacht hat, dass er Geld und Zeit 
nutzlos durch Monate oder Jahre aufge- 
opfert hat.

Und wie wiire es denn auch anders 
m öglich! Nehmen wir die Thatsachen, 
wie sie in dér Hauptstadt vorhanden 
sind, zum Exempel und wir finden Fol- 
gendes : H ier in dér Hauptstadt handelt 
es sich um einen Gesammt-Konsum von 
ungefa.hr 12 Millionen Kronen. Den Ver- 
kaul dieser Waaren in diesem Betrage 
bcsorger. ungefáhr 1000 Kleinverschleis- 
ser. Selbstverstandlich kann hier von 
cinem Durchschnittskonsum nicht die 
Rede sein, sondern es konsuuiiren un
gefáhr :

100 Trafikén Waaren im Betrage von 
40 60000 Kronen jahrlich, 300 Trafikén
Waaren im Werthe von 20— 40000 Kro
nen jahrlich, 300 Trafikén Waaren im 
Werthe von 10 — 20000 Kronen jahrlich, 
300 Trafikén Waaren im Werthe von | 
fi— 10000 Kronen jahrlich, zu welch 
letzteren sámmtliche mit anderen Ge- 
schaftszweigen verbundene 1 ralikén in 
den Vorstadten gehören.

Nun fragt' es sich, ob selbst jene 100 
Trafikanten, die über einen Konsum von | 
60000 Kronen jahrlich verfügen, bei dem 
Trafikgeschafte ihr Auskommen finden. 
A u f diese l'rage muss entschieden mit 
Nein geantwortet werden. Das Rathsel, 
warum diese I ralikén gleichwohl beste- 
hcn können, löst sich jedoch sofort und 
jeder Laie löst es. Mán rechnet namlich 
dazu das Ertragniss aus den zu dér 
Trafik gehörigen Nebenartikel, wie es 
zum Beispiel die Rauchrequisiten, Stem- 
pel und Briefmarken. Promessen und 
Loose etc. etc. sind. Das ist allerdings 
riclitig. Diese Trafikanten sind in dér 
Lage, sich eben durch die Trafik eine 
Existenz /u begründen, wenn auch nur 
in sehr bescheidener Weise. Immerhin 
jedoch vermag dabei von einer Existenz

gesprochen werden. Obgleich selbst dér 
Konsum von 60000 Kronen kaum ge- 
nligt, um aus dessen Ertragnisse die 
Kosten zu decken, zumal solche Trafikén 
sehr theuere Miethzinse bezahlen, so ist 
dér, aus den Nebenartikeln resultirende 
Nutzen ein solcher, dass dabei ein Ein- 
kommen von 2— 3000 Kronen jahrlich 
sich leicht ergeben kann.

W ie sieht es aber mit den übrigen 
Trafikén aus ! W ir wollen sehen!

Jene Tabak-Trafiken, welche eifien Kon
sum von 20— 40000 Kronen erzielen, 
sind am Schlimmsten daran unter allén. 
Auch sie habén blos Trafik, das heisst, '! 
ihr Geschaft ist mit keinem anderen ver- 
liunden, auch sie habén dieselben Lasten, 
wie die anderen, die weit mehr konsu- 
miren, alléin, trotzdem sie auf den fre- 
quentesten Platzen stehen, daher auch 
die Gewölbmiethe sehr theuer ist, kon- 

j  sumiren sie nicht so viel als ihre glück- 
licheren Kollegen und dies deshalb nicht, 
weil —  ja  weil ihnen auf ganz geringe 

1 Distanzen Konkurrenztrafiken entstehen. 
Sehr drastisch kennzeichnet sich diese 
Behau. tung zum Beispiel :

Auf dér Kerepeserstrasse im VII. und 
V ili. Bezirk. aut dem Karlsring im VII. 
Bezirk, auf dér AndrAssy-Strasse im VI. 
Bezirk, auf dem Waitzner-Boulevard im 
V. und VI. Bezirk, auf dem Theresien-, 
Elisabeth- und Leopoldring, in einigen 
Gassen dér Inneren Stadt, wie auch in 
zahlreichen frequenten Gassen und Stras- 
sen, wo die Miethzinse theuer, die Fre- 
quenz sehr gross, die Trafikén jedoch 
sehr nahe nebeneinander Hegen. Dazu 
tritt noch dér Umstand, das, haufig in 
solchen Strassen die Einnahme aus den 
Trafikén sehr ungleich vertheilt ist. 
Wahrend namlich ein Trafikant nichts 
anderes verkauft, als Tabak, Zigarren, 
•Stempel, Briefmarken und Utensilien fiir 
Raucher, habén andere grossangelegte 
l’apier- oder Spezereihandlungen, Spiel- 
waarengeschafte und dériéi, und wenn 
solche Tnafikanten auch einen höheren 
Pacht bezahlen, so genügt dies nur dér 
Finanz-Behörde, nicht aber dem Trafi
kanten, dér einer Konkurrenz insoferne 
gegenübersteht, als ihm ein solch Be- 
glinstigter den ohnehin sehr geringen 
Verdienst vöm Munde wegschnappt.

Unstreitig sind in den 10 Bezirken 
dér Haupt- und Residenzstadt Budapest 
viel zu viel Trafikén. Aeusserst traurig 
aber ist es, dass dérén Zahl noch tag- 
Hch vermehrt wird. W ie soll das enden ? 
Können an cinem Gesammt-Konsum von 
12 Millionen Kronen tausend Geschafts- 
unternehmer derart partizipiren, dass sie 
die enormen Lasten zu tragen im Standé 
sind? Nein, gewiss nicht! Und wenn auch 
dabei in erster Reihe das Interessé dér 
Tabak-Regie in Betracht zu kommen 
hat. so sehen wir nicht ein, wo dieses 
Interessé eigentlich steckt und was es 
dem Staatsschatze frommt, wenn sich 
tausende Menschen mit dem Verkaufe 
eines statlichen l’ roduktes bcfassen, ohne

dabei ihre Rechnung zu finden. Es ist 
eine Lebensfrage, die wir hier aufrollen 
und zwar eine solche, welche die iirmste 
Klasse dér Bevölkerung trifft. Vergebens 
befassen wir uns seit Jahren mit dieser 
Frage, vergebens insoferne, als selbst 
die strengsten Massnahmen des Finanz- 
Ministers es nicht vermochten, dessen 
Intentionen, die Zahl dér Trafikén zu 
verringern, zu entsprechen. Ein eigener 
Unstern waltet über das Trafikgewerbe, 
so dass es sich nicht zu entfalten ver
mag, dass von einem geordneten Ver- 
schleisswesen nicht die Rede sein kann 
und was das Hauptübel ist, dass kein 
Mensch dabei zu leben vermag, wie 
dies bei jedem Handelsartikel, und wiire 
er auch dér Allerbeste, dér Fali ist.

Wohl, das Trafikwesen ist eine interné 
administrative Angelegenheit dér Tabak- 
Regie und in dieser Beziehung hatte 
sich auch das Parlament um die Ge- 
schehnisse nicht zu kümmern; alléin, wo 
es sich um das Wohl vieler tausender 
von Staatsbürgern handelt, dórt sollte, 
dórt wird und mu s dasselbe denn doch 
auch einmal seine massgebende Stimme 
erheben, sollen nicht Tausende von 

S Existenzen vernichtet und dem Elend 
! preisgegeben werden.

Die stete Zunahme dér Trafikén ist 
| nicht gerechtfertigt, weil sie Keinem 

etwas nützt, dagegen den schon beste- 
I henden Trafikén wesentlich schadet. Se.
[ Excellenz dér Finanzminister hat das selbst 

schon vor vier Jahren im Parlamenté 
ausgesprochen und derselbe hat diese 
Argumente auch gebilligt und mit Zu- 
stimmung begleitet. Warum alsó werden 
noch fortwahrend neue Trafikén errich- 
tet? Warum werden die altén auf neue 
Besitzer umgeschrieben ? Gibt es hiefür 
ein Motiv ? Jawohl, es gibt ein solches 
und das heisst Protektion. Diese aber 
muss verschwinden, wenn es sich um das 
Fortkommen armer, fieissiger Staatsbür- 
ger handelt, die dem Staate nntzlich 
sind.

Die Trafik als Reklamemittel.
Will irgen l cin Chokuladen-Fabrikant oder 

cin Modewaarenhandler dem Publikum sein 
Produkt aneinpfehlen, so líisst er grosse Plakate 
druckon und bezahlt dafür eine Taxe, wenn er 
diese auf d jr Strasse anbringen will. Wenn 
aber ein Pabrikant von Zigarretten-Papieren 
sein Fabrikál, wofür er 1000 Prozent Nutzen 
nimmt, dem Publikum anempfelilen will, dann 
hat er dies viel leichter. Er verschickt einfach 
seine Plakate an die Grosstrafikanten und d ese 
sind ebenso naiv wie dienstl'ertig, die Plakate 
an die Kleintrafikanten zu vertheilen, wo sie 
nunmehr in hunderten von Exemplaren, gek-sen 
von tausenden Leuten, prangen. Dass dér Trafi- 
kant hiefür nicht einen ITeller erhalt, ist ebenso 
natürlich wie siclier. Wozu auch? Dér Trafikant, 
welcher Zins und Steuer bezahlt, dér jedes 
Ficckchen in dem von ihm bezahlten Fokaié 
ausnützen sollte, er rechnet es sich zűr Éhre 

i an, wenn ihm ein solches Plakat übergeben
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vvird, gleichsam als hűlte er einen Fleisszettel 
erhalten, wie die Schulkinder.

Es ist wahrlich merkwürdig, dass Menschen, 
die mit des Tagos Mühen vollauf beladen sind, 
die über ein selír geringes Einkommen ver- 
fügen, sicli dazu hergeben, umsonst und ohnc 
jedos für sie daraus resultirende Interessé, ge- 
wissenlosen Menschen sklavisch zu dienen ? 
Odor glaubt dér Tabak-Trafikant wirklich, dass 
das Zigarrettenpapier, welches bei ihm plakatirt 
ist, darum gekauft wird, weil mán das Plakat 
sieht ? lm Gegenthei), dér Trafikant túlírt dóm 
schlauen Fabrikanten nolens volens seinen Ar
iikéi ein, ohne dass ihm dieser dafür entscha- 
digl und wenn dies geschehen ist, dann diktirt 
ihm dieser die Preise wie er selber will. W ir 
seben diesen Vorgang bei vielen dér jetzt stark 
absatzfáhigen Zigarrettenpapiere. Da wurden 
Monate und Jahre hindurch die hübsch bemal- 
ten Plakate so mancher Zigarrettenpapiere in 
den Trafikén untergebracht, derart, dass sicli 
das Auge des Publikums daran gavvöhnt hat.

Selbstverstandlich wurden die Papiere állmaiig 
verlangt und als dies geschehen war, da 
schraubte dér Fabrikant oder dessen hiesiger 
Agent die Forderungen derart hoch, dass er 
das Zwanzigfache des eigentlichen Werlhes dér 
Papiere ejnheimst. Waren jedoch die Trafikan- 
ten so praktisch gewesen. sicli vor Einführung 
des Papiercs für Unterbringung des Plakates 
einen Miethzins bezahlen zu lásson, gerade so, 
wie ihn die Bálin, dér Omnibus, dér Ilausbe- 
sitzer für ihre Dficher und leere Wftnde ver- 
langen und erhalten, dann allerdings würe die 
Sachlage eine andere. Wie jedoch ein Gross- 
trafikant dazu kommt, dér üiener eines Papier- 
fabrikanten zu sein, dér es mit einigcn hundert 
Kilo Papiéi* und einigen buntbcmalten l ’ lakaten 
versucht, sein fragwürdiges Pródukl einzuführen, 
das verstehen wir niclit.

Wenn dér Grosstrafikant vielleicht ein Inter
essé daran hat, irgend ein Papier einzuführen, 
so mag er dies in Gottes Namen tinin, obgleich 
dies nicht recht zu seinen Agenden passt. Dass

er aber den Trafikanten zumuthet, dass dicse 
noch Heklame für diesen Ariikéi maciién sollcn, 
das ist etwas zu stark. Wenn ein Fabrikant 
ein Papier einführen will, so soll er die Heklame, 
wenn eine solche nothwendig ist, auch füchtig 
bezahlen. Und dicse Reklámé maciit dér Trafi
kant in seiner Unschuld ganz unbewusst und 
ohne, dass er hiefür einen Heller erhíilt. Und 
darum liinaus mit den Plakaten 1 Werft sie auf 
den Mist, wenn Ilii* sie sclion angenommon 
habi, und nehmet Plakate nicht an, für welchen 
kein Mielhpreis bezahlt wird. Die Trafik ist dér 
einzige Őrt, wo dicse Plakate wirksam sind und 
dórt sollte mán diese Heklame nicht bezahlen ? 
Warum? Weil es vielleicht ein Grosstrafikant, 
ein Agent oder ein Fabrikant wíinscht ? Für 
Papiere, die ohnehin verlangt werden. braucht 
dér Trafikant doch keine Heklame zu maciién, 
sie würde ihn űbrigens nichts nützen, Für neu- 
einzuführende Papiere jedoch soll die Heklame 
bezahlt werden und dér Trafikant ist dér erste, 
dern eine solche Bezahlung gebührt.

f l 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 !

P O J flT Z I PL*- 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 minöségüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy kénes-, mint különösen szalon-gyufájokat.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kort vei tségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M illennium -gyű fa,
M agyar korona-svédgyufa,
Magyar honvéd-szobor-gyufa,
Krokodil-gyufa  és
Magyar Jmperial-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 szivesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o m b a c h . u t c z u  8. h í .
a.att van raktárunk. POJATZI FL. éS TÁRSA

DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).

„ L i E  G R I F F O N “  — -  -  
-  -  -  „L tE  S U B L d j V I E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZWARETTEHPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintrafiken!

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:

GOLDZIEHER GÉZA
B u d a p e s t ,  V., S a s -u tc z a  29. s z á m .

Eckstein Bemát és Fia, Budapest, Kertész-ulcza .*17
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