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A jogképviselet.
• Alig van a közigazgatási hatóságok to
rán egy, amelyeknél a hivatal s felek 
között folyó írásbeli fogai máz ványhalmaz 
oly nehezen volna feldolgozható, mint a 
dohányelárusitás terén. És ez nagyon 
természetes. A beadványok, a melyek a 
felek részéről lesznek benyújtva, rend
szerint nélkülözik a kellő formát s rövid
ségei, a melyre szorítkozniuk kellene, 
hogy a kérvényező tulajdonképen mit 
kíván, sőt ellenkezőleg legtöbb esetben 
az foglaltatik benne, ami a szóban forgó 
ügygyei nincsen összefüggésben. De ami 
magát a követelések nemét illeti, mutat
ják a pü. hatóságok elutasító végzései, 
hogy a felek a tényálladékot nem ismerve, 
hiábavaló költséget s idörablást időznek. 
Hány ezer kérvény nem lenne beadva, 
hogyha a kérvényezők arról volnának in
formálva, ami meg van engedve és ami 
nincsen, ami elérhető és el nem érhető ! 
Mennyi lenne bélyegekben, évi házbér
ben megtakarítva, hogy ha a felek, mi- 
elölt egy dohánytözsde engedélyért folya
modnak, mindenekelőtt tisztában volnának 
azzal, vájjon a kiszemelt helyen a fenn
álló szabályok értelmében egy dohány- 
tőzsdének engedélyezése lehetséges-e, vagy 
egy tőzsdének ottan való nyitása egy
általán kifizeti-e magát.

Az e tekinlelbeni eljárás, a mint az 
ma dívik s gyakoroltatik, ismeretes. Ill
őit bérel valaki egy helyiséget drága 
pénzen, megfizeti a bért s folyamodik 
egy dohánytözsde engedélyért. Hogy ha az 
illető a dohánytözsde engedély kieszköz- 
léseérl ügyvédhez fordul, akkor nagyon 
természetes, hogy az a kérvényt, amint 
azt a törvény előírja, a ni. k. pü. igaz
gatóságnál beadja, esetleg a pü. minisz
tériumhoz megfelehhezi, hogyha el lelt 
utasítva. Miután azonban a tőzsdék en
gedélye alapjában sok mindenféle körül
ménytől vau föltételezve, amely minden
kor s mindenütt biztosan meghatározva 
nincsen, hol kapható ily engedély s hol 
nem, az ügyvéd munkája nagyobb rész
ben kárba vész.

Persze, hogyha az ügyvéd fáradságot 
venne magának és az illetékes helyen 
puhatolásokat eszközölne, vájjon az ö 
fáradozásai eredményre vezetne-e, akkor 
mindenesetre a feleknek sok pénz s idő- 
veszteség meg volna kiméivé. Azon
ban első sorban ez az ügyvéd érdekében 
nem fekszik, hogy a hozzáfordult felet 
az elérendő czél lehetetlenségéről már 
előre meggyőzné, másodsorban nem fel
adata az ügyvédnek mást tenni, mint azt, 
amit az ö hivatása előír, tudniillik a fe
leket a hatóságok előtt képviselni és

harmadszor nem volna egy fél sem képes 
a honoráriumot megfizetni, amelyet az 
ügyvéd kiérdemelt, hogy ha ö a meglévő 
körülmények között mindazt tenni s el
érni akarná, ami szükséges, hogy ily al
kalommal fele érdekét megóvja s gyors 
eredményt elérhessen.

Onnan származik tehát az, hogy so
kan, sőt nagyobbrészt a dohányengedély 
iránti kérvényezőknek nem gyéren 2— 3 
negyedre szóló házbéri kell fizetni és 
hogy ez a pénz mindenkorra elveszett ős 
ráadásul az ügyvédjüknek egy zsíros 
költségszámlát megfizetni kénytelenek a 
nélkül, hogy a kívánt eredmény előretolt 
volna. Megengedik, hogy ez egy ügye
lemre méltó körülmény, annál is inkább, 
a mennyiben ez sok embernek anyagi 
romlását előidézi s már számos esetben 
elő is idézte.

De nemcsak a dohánytözsde engedély
nek elnyerése alkalmával mutatkozik be, 
hogy milyen rosszul állanak a nagy és 
kis dohánylözsdések érdekei az elöljáró 
hatóságoknál, (hí sőt és ez a fő, hogy az 
árusok egy iskolázott jogtudós tanács
adóra szorulnak, aki alkalmilag kívánsá
gukat, panaszukat, felszólamlásukat vagy 
kérvényüket a hatóságoknál előadni hi
vatva volna. És ebben látjuk mi a hiányt 
s azon sajnálalraméltó tévedéseket és bot
lásokat, a melyek ezáltal keletkeznek s 
melyek a végtelenségig szaporodnak. 
Majdnem naponta tapasztaljuk ezeket, a 
melyek világosan bizonyítják, hogy az is
kolázott s jogtudományos képviselet hiánya 
a hatóságoknál, az ország nagy- és kis- 
dohán vámsai nak kiszám il hatatlan kárt 
okoz.

Csak nemrégen ezen a helyen arra 
mutattunk reá, mily nagy szükség volna 
egy kiadandó szabály-gyűjteményre, a 
melvben az összes rendelclek vissza vol
nának adva és a melyekből tisztán s 
világosan kivehető volna, mit kell az 
árusnak tenni és mit nem. A rengeteg 
szabályok és rendeletek, a melyek fél 
százait óla keletkeztek s melyek közül 
sok ma fel nem áll. Valamelyes nem is 
ismeretes, másik meg az előbbi vagy 
utóbbi rendelettel teljes ellentétben van, 
ez az, ami a tisztviselő tudományát a 
vidéken, saját belátása szerint való el
bírálása, vagy pedig hona üde Ítéletek
nek kimondásánál félrevezeti, az eláru
sítókat nagyon megkárosítja és meg nem 
érdemelt módon bünteti.

Már többször utaltunk egy informáló 
és jogorvosló iroda létesítésére, amely 
egy az összes szabályokat ismerő ügyvéd 
vezetése alatt állana és azt a czélt volna 
hivatva elérni, hogy a dohányárusoknak 
minden esetben tettel és tanácscsal szol

gáljon, illetőleg azoknak érdekeit a fel
merülendő alkalmakkor az illetékes ható
ságoknál képviselje.

Ily irodának a felállítása által a dolog 
annyiban teljesen megváltozna, amennyi
ben a p. ü. hatóságok óriási munka
halmaztól megkiméltetnének, amennyiben 
a meddő kérvények száma nullára le
szállana, továbbá a feleknek az óriási 
költségeket megtakarítaná, amennyiben a 
szóban levő iroda csak meghatározott 
csekély dijat számíthatna a tett szol
gálatokért, azonkívül végetvetne a sok 
zaklatásnak s a többinek. Miután ott, 
ahol ezek jelentkeznek, a jogorvosló iroda 
tevékenységét kifejtené s azok szanálását 
eredményezné.

Az ily irodának felállítása nemcsak az 
összes nagy- és kisdohányárusoknak, 
hanem egyeseknek is javára válnék, a 
mennyiben kivétel nélkül minden eláru
sítónál esetek fordulnak elő, amelyekben 
jogorvoslatot keresni kénytelen, vagy az 
ö elöljáró hatóságához kérvénnyel keli já
rulnia slb. Mi nem is kételkedünk, hogy 
ezen tárgy minden egyesnek érdeklődését 
felkelti és ép úgy a fővárosi, mint a 
vidéki dohány nagy- és kisárusok hozzá
járulását velünk tudatni fogják, azon 
esetben, ha ily intézmény életbeléptet- 
telnék. E közben ezen programul meg
valósítására javaslattal fogunk élni és a 
legközelebbi számban azzal fogunk foglal
kozni, hogy oly tiszta s világos képet 
nyújtsunk, a melyet az újonnan felállítandó 
intézmény kíván.

A különlegességi szivarok ter
jeszkedése.

Ausztriában, nevezetesen Becsben folytonosan 
panaszkodnak a dohányárusok, hogy a külön
legességi szivarkák szabad elárusitása a kávé- 
házakban s korcsmákban az általános darusításra 
káros hatású, illetőleg a dohányárusokat kerese
tükben károsítja. Ez lehetett tehát oka annak, 
hogy a cs. kir. pü. minisztérium ezen napok
ban a m. kir. pü. minisztériumhoz oly kérdés
sel fordult, miként megtudja, mily módon áru- 
siltatnak el a különlegességi fajok Magyar- 
országon s vájjon a szivarkák a kávéházakban 
egyenként árusittatnak-e?

Valószínűleg erre az lesz a válasz, hogy azon 
kávéház-tulajdonosok, a kik engedélylyel bírnak 
arra, hogy a szivarokat és szivarkákat a külön 
legosségi árudákban vehetik, vendégeiknek kicsiny
ben is árusíthatják. Különben más módja az 
elárusitásnak ki van zárva, a mennyiben ez az 
erre vonatkozó rendeletekből folyik, a melyek
ben ki van mondva, hogy a szivarokat és szivar
kákat az üzletben, de nem az utczán át, ven
dégeknek eladni szabad. Sajnos, az igy netán
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adott válasz nem felel meg teljesen a tény- 
álladóknak.

Először, mert oly kávéház-tulajdonosok ós 
korcsmárosok is árulnak különlegességi dohány
nemeket, a kiknek erre engedélyük nincsen. 
Másodszor, mert a pinczérek a szivarokat s 
szivarkákat vendégeiknek nemcsak egyenkint, 
hanem nagyban is árusítják s nem ritkán tör
ténik, hogy a vendég, mielőtt a különlegességi 
üzletbe fáradna, ezen fáradságának megkimélése 
czéljábúl náluk 50— 100 darabonkénti bevásár
lásokat tesz.

E szerint nem létezik egyetlenegy oly külön
legességi üzlet, a mint ez a dohányegyedáru 
üzemében tervezve van, hanem léteznek százra 
menő elárusítóhelyek, a melyekben különleges
ségi dohánynemek kicsinyben s nagyban lesz
nek elárusítva.

A különbség csak az, hogy ezen nemek 
csak egyetlenegy üzletben lesznek kiszolgáltatva, 
mig az elárusitási provízió ettől kétségtelenül 
meg lesz fizetve.

És ezáltal meg van világítva az a tünet, mely 
szerint a különlegességi üzlet terjeszkedése foly
ton magától növekszik. Az árfelemelés termé
szetesen azon nemek rovására megy, a melyek 
az általános elárusitásban kaphatók, miáltal a 
dohányárusok meg lesznek károsítva. Vájjon 
ezen áremelés tényleg hasznot hozó-e, ennek 
megítélését bízzuk azokra, a kik hivatva vannak 
a hasznot kiszámítani. .Mi részünkről biztosra 
vehetjük, hogy egészen eltekintve a kártól, a i 
melyet az elárusítók szenvednek, a dohány
jövedék sem kapja meg az övét, vagyis a mit 
egy oldalon nyer, azt a kisebb fogyasztóhoz 
viszonyítva más oldalon veszíti. Nevezetesen 
a Stambul-, Szultán- s hölgy-szivarkák szenved
nek sokat, a mennyiben a két előbbinek forgalma 
csökken, a harmadik pedig nem éri el azt a for
galmat, a melyet elérnie kellene. A szivaroknál a 
Regalitás szivar az, a mely daczára a nagy 
keletnek, nem tud zöld ágra vergődni, a 
minek természetszerűleg be kellene következnie.
A Havanna szivarokról a dohányárudákban már 
nincs is szó és a melyek ott vétetnek, ez csak 
idegeneknek tulajdonítható, a kik a viszonyokat 
nem ismerik.

Mindenekelőtt, a mint mondtuk, a szivarka 
érdemel figyelmet, a melynek terjeszkedését a 
különlegességi nemek gátolják s a dohányáru
sok abbeli óhajtását, melyet napról-napra, órá- 
ról-órára nálunk hangoztatnak, ezen az utón a 
in. k. dohányjövedéki igazgatóságnak előterjeszt
jük azzal, méltóztassék a különlegességi dohány- 
termékeknek elárusitását a kávéházakban s ven
déglőkben eltiltani.

Hogy ha a m. kir. pü. minisztériumnak az a 
szándéka a különlegességek árusítását emelni, 
van erre elég mód és eszköz azl eredményesen 
meg is valósítani. Hisz számtalanszor meg
történt. hogy egyes emberek különlegességi 
dohány-engedélyért folyamodtak, de ennek czél- 
szerütelenségét belátva, az engedélyt megtagadták.

Hogy ha azonban az elárusitást ily módon 
deczentralizálni engedjük, ennek eredménye 
nézetünk szerint csak egyesek megkárosítása.
Mi ismételjük azt a kérésünket, miszerint a 
különlegességek elárusitását a kávéházakban vagy 
egészen eltiltani, vagy azt csak egyes oly helyekre 
engedélyezni tessék, a hol ezeknek elárusitása 
feltétlenül szükséges.

Vegyesek.
Mörathon. Bizonyos idő óla Ausztria-Magyar- 

országon egy aromatikus növényi kellék hozatik 
a kereskedelembe, a mely kellék, ha a pipa
vagy szivarka-dohányhoz csekély mennyiségben 
hozá kevertetik, feltűnő jó illatot előidézni képes. 
Ezen uj szer a dohányzóknál ugylátszik nagy

kedvtelésre tett szert, mert mindenütt lesz 
keresve, daczára annak, hogy a dohányárudák
ban eddig nem kapható. Kívánatos volna, hogy 
az ennek elárusitásával megbízott ezég, annak 
elárusitását a dohánytőzsdék által eszközöltetné, 
miáltal elérné azt, hogy minden ember hozzá 
férhetne és gyors keletnek örvedene.

A csempész halála. Lenn az Aldunán, 
hol az éjszaka sötét leple alatt annyi csónak 
siklik el nesztelenül titkos árut rejtegetve, a mi
nap éjjel —  mint egy orsovai sürgöny jelenti 
szerencsétlenül járt három csempész. Nem messze 
Adakaleh szigetétől éjjel egy és két óra között 
a vámőrök egy jól megrakott csónakot pillan
tottak meg, mely az orsovai part felé iparko
dott. El is érte a partot és ekkor a benntilők 
hirtelen Liz zsákot dobtak ki a partra. Már to
vább akartak evezni, a mikor a vámőrök köz
beléptek és a parancsnok rákiáltott: Megállj! 
A csempészek mégis ellökték a csónakot a parl- 
tól és gyors evezőcsapásokkal iparkodtak odébb 
állni. A parancsnok többször rájuk kiáltott, de 
hiába. Ekkor tüzet vezényelt a vámőröknek, 
kik összesen tízszer a csónak után lőttek. Az 
evezőcsapások kissé elcsöndesüllek, de a csó
nak mégis elérte Adakaleh szigetét. Itt a vám
őrök lövéseitől föllármázott őrség fogadta. A 
csónakon három török csempész volt. Az egyik 
Ahmed Hasszán hanyatt fekütt, a vámőrök 
golyója mellén találta és azonnal megölte. Két 
társa is megsebesült. Ezeket bevitték a börtönbe, 
Ahmed Hasszánt pedig török rítus szerint elte- 

| mették. A csempészek csónakéban 700 kilo- j gram koczkaczukrot talállak, az orsovai parton 
! kidobott zsákokban is koczkaczukor volt.

Változás a pénzügyminisztériumban. A pénz
ügyminisztériumban a lll-ik főosztály (egye
nes adók) vezetését .lankovich János miniszteri 

I tanácsos, a IV-ik főoszlálv (bélyegjövedék, jog- 
! illetékek és dijak) vezetését Vörös Sándor mi

niszteri tanácsos, a IX-ik főosztály (országos 
kataszteri fölmérés, földadó nyilvántartás és 
államnyomda) vezetését Amelin Viktor báró 
miniszteri osztálytanácsos, a Vlll-ik ügyosztály 
(pénzügyigazgatósági slb. személyes ügyek) ve- 

| zetését Szobovics Lajos osztálytanácsos, a 
XVil-ik ügyosztály (sójövedék) vezetését Rády j  Andor miniszteri titkár vette át. Ezenkívül 

j Benkő Sándor miniszteri titkárt az Va. ügy
osztályba, Dobokay Kálmán miniszteri titkárt a 
Vili. ügyosztályba. Kücsön Lajos miniszteri tit
kárt a Xb. ügyosztályba, Malla Árpád dr. min. 
titkárt a XVIII-ik ügyosztályba, Klobusilzky 
Iván miniszteri scgédtilkárl a Xllf-ik ügyosz
tályba, Batthyány István gróf miniszteri fogal
mazót a llí-ik ügyosztályba, Czájlik László 
pénzügyi segédtitkárt a IXb ügyosztályba. Vér- 
tesy Sándor dr. miniszteri fogalmazót a II-ik 
ügyosztályba, Fejér Elemér min. fogalmazót a 
XXlI-ik ügyosztályba. Poics Félix dr. miniszteri 
segédfogalmazót a IXa ügyosztályba és Merforl 
Viktor miniszteri segédfogalmazót a XII-ik ügy
osztályba osztották be.

A jegybank állapota. Ma teszi közzé az 
osztrák-magyar bank márczius 7-iki állapotáról 
szóló kimutatását. A bank iránt való hitel
igények a hónap első hetében a kimutatás szerint 
2 5 millióval csökkentek. Az érczkészlet újabb 
1-4 milliós emelkedéssel a félmilliárd felé emel
kedett, a bankjegyforgalom 4-3 millióval csök- 

| kent, s ezeknek megfelelőleg az adómentes 
bankjegy tartalék ív!) millióval növekedett s I 
50 millió fülé emelkedett. A bank a médiára 
és a márcziusi ultiméra nagyobb hitelmegfeszi- I 
tést vár s azért a kamatlábat e hónap folya- | 
mán már nem akarja leszállítani. E szándéké- 1 
val a német pénzpiacai mozgalomra támasz
kodik. A banknak kétségkívül igen jövedelmező 1 
a nagy kamatlábnak ez a változatlan fönlartása | 
éppen a nagyigényü kél márcziusi terminuson 
át; a kimutatás azonban egyáltalán nem nyújt 
elfogadható alapot ennek a pénzdrágaságnak 
az igazolására, nevezetesen akkor, ha tekintetbe 
vesszük, hogy bármily nagy legyen is a már
czius végi hiteligény, a bank eszközeit nem 
fogja annyira kimeritoni, hogy az érczkészlet 
aggodalmas megcsappanása is várható volna. 
Az úti milliós adómentes bankjegytarlalék ki
merülése egyáltalán nem várható. A bank 
márczius 7-iki kimutatása a következő: 

bankjegyforgalom 1148,41)6.000 frl (— 4,800.000 
forint), ércérték-készlet 500,380.000 forint ] 
H  1,413.000 frl), váltótárca 166,338.000 frl |

( -  3,552.000 forint), lombardilzlet 35,048.000 
irt (•+■ 174.000 IVt), adómentes bankjegytartalék 
50,260.000 Irt (-f- 5,892.000 fi t).

A pénzügyminiszter audiencziája. Lukács László 
pénzügyminiszter a jövő hétfőn, akadályozva 
lévén, kihallgatást nem ad. hanem e helyett ezen 
a héten szombaton, márczius 11-én a szokott 
órában délután 'i órakor tartja meg audiencziáját.

Tízezer darab lopott bélyeg. Egv fővárosi 
trafikus felesége megjelent tegnapelőtt a fő
kapitányságon s elmondta, hogy egy körülbelül 
huszonöt éves fiatalember több ezer bélyeget 
kínált neki megvételre. Mivel nagyon gyanús 
volt a fiatalember viselkedése, nem vásárolta 
meg tőle a bélyeget, hanem másnapra rendelte. 
A főkapitányságon két detektívet adtak az asz- 
szony mellé. A fiatalember tegnap csakugyan 
megjelent a trafikban, de az asszony tudatta 
vele, hogy nem veszi meg a bélyeget. A mikor 
eltávozott, követték a detektívek, hogy meg
tudják a lakását. A Stáhly-utcza 5. számú 
házába fordult be, a melynek földszintjén lakott. 
A detektívek természetesen utána mentek s le
tartóztatták. Mindjárt házkutatást is tartottak 
nála s tízezer darab öt krajezáros levélbélyel 
talállak. A főkapitányságon megvizsgálták a 
bélyegiveket s kiderüli, hogy a bélyegek valódiak 
s az állati ) nyomdában készüllek. Az iveket 
azonban kiselejtezték, mert egy-két bélyeg csonkán 
került ki a gépből. A letartóztatott fiatalember 
l Jri/>ic$kó Rezső kassai szülelésü kereskedősegéd. 
Már félév óta nincs állása, mégis nagy lábon élt, 
a mi azt bizonyítja, hogy nagyon sok bélyeg
ben túladott. Almáséi/ rendőrkapitány hallgatta 
ki, de tagadta, hogy lopta volna a bélyegiveket, azt 
mondta, hogy úgy találta valamennyit az ulczán. 
A rendőrség azonban nem hiszi el ezt a mesét 
s keresi a bűntársát, a ki valószínűleg az állam
nyomda alkalmazottja. Talállak Pribicskónál egy 
10 forint >A) krajczárról szóló postatakarék- 
pénzlári könyvet is, a mi azt bizony itja, hogy 
a bűnös utón szerzett bélyegivek egy részét úgy 
értékesítette, hogy a postatakarékpénztár gyűjtő- 
lapjaira ragasztotta a bélyeget.

Magyar osztálysorsjegyek Ausztriában. Becs
itől táviratozzék : A Wiener Abendpoat írja : 
A legutóbbi időben a magyar osztálysorsjálék- 
ban való részvételre föltűnően sok fölhívást és 
meg nem rendelt sorsjegyet küldenek ausztriai 
lakosoknak. Erre való tekintettel helyén valónak 
látjuk, hogy a közönségei ilyen sorsjegyek meg
rendelésétől illetőleg megtartásától óvjuk, mert 
ez jövedéki kihágás, a mely az idevonatkozó 
törvényes rendelkezések szerint tetemes pénz
bírsággal büntetendő.

Czigarettázók és pipázók részére
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INHALT. HeehlHvertrotung. I>ie Verbreitung dér Spe/dalitUten-Sorten. Vermischtea. — Aunoncen.

Rechtsvertretung.
VVohl ;iuf kcinom Gebiclc behördlieher 

Verwaltung, wo dér Verkehr zwisehen 
Aint und Partéi auf sehrifllichein Wege I 
erl'olgt, dürften die Beamten ein solcii 
scbwer aufzuarbeitendes Matéria! zu he- 
walligen habén, wie auf elein (les Tabak- 
Verscl 1 leiss wesens. Und das ist nur zu 
natiirlich.

Die Eingaben, welche von deli ! 
Partéién gcniaeht werden, enlbehrcn 
zumeistderstylislischen, kurzen,pragnanlen 
Fönn, welche in wenigen Worten das 
ausdrüeken soll, was dér Gesuchsteller 
wünschl, wiihrend dasjenige, was gesagt 
wird, nicbl selten in gar keineni, oder 
nur in geringein Masse mit dein zu- 
saunnenhangt, wovon die Keile sein soll. 
Abor auch was die Art dér Forderungen 
selbsl belriffl, bezeugen die abweislichen 
Hescbeide dér Finanzbebörden aller 
Inslanzen, dass die Partéién, ölnie irgend 
welche Kenntniss dér Sacblage ininütze 
Eingaben inachen, wodurch sie sicli und , 
den Áintern zweeklos Kosién verursacben 
und Zeit verschwenden. Wie viele Tau- 
sendc von Gesuchen wiirden nicbl ein- 
gereicht werden, wenn die Gesuchsteller 
dafiiber inforinirt wiiren, was gestallel 
und was nicbl, was erreichbar und was 
unerreichbar. Wie viel würde an Stempel- 
gebiihr, an Mielhzinsbezalilung alljiihrlich 
erspart werden, wenn die Partéién, bevor 
sie beliufs Erlangung einer Tabaklralik- 
lizenz einschreiten, zuvördersl darüber 
im Klaren wiiren, ob auf diesein Plalze 
die Aulstellung einer Trafik gém áss Vor- 
sehrift möglicfi ist, oder ob sicli die 
Errichlung einer Trafik dórt íiberhaupl 
rentirt.

I)er Volgáiig, wie er derinalen üblich 
ist und geiibt wird, ist ja bekannt. Da 
miethet irgend Jeinand ein Lokál für 
theiiros Geld, erlegt dón Miethzins und 
schreitet utn die Bewilligung einer Trafik- 
lizenz ein. lst's ein Advokat, an welchen 
sicli dér Gesuchsteller um Erlangung 
seiner Lizenz wendet, dalin ist es ganz 
natiirlich, dass dcrselbe das Gesuch, 
sowie es das Gesetz vorschreibt, bei dér 
Finanzdireklion einreichl, eventuell an 
das Finanzniinisteriuni appellirt, wenn 
dieses abgewiesen wird. Nachdem jedoch 
die Ertheilung von Trafiklizenzen an so 
viele grundverschiedene Uinstiinde ge- 
bunden isi, dass sieti nicbl inuner und 
überall eine genaue Norni fostslcllcn 
liisst, wo eine solehe erlheilt wird und 
wo nicbl, ist die Árlicit des Advokatcn 
auch zunieisl eine vergeblichc. Freilich

würde sicli dér Advokat dér Miibe unter- | 
ziehen und bei sammtlichen liiezu kom- 
petenten Beamten Naehfrage halton, ob 
seine Schritte Erlolg habén könnten, dalin 
allerdings würde den Partéién viel Geld- 
und Zeitverlusl erspart bleiben. Alléin, 
erstens liegt es nicht im Interessé des 
Advokatcn. die Kulidén, welche zu ihm 
kommen, von dér Unmöglichkeit des zu 
crreichcnden Zieles schon im Vorhinein 
zu überzeugen, zweitens kaim es nicht 
Sache des Advokatcn sein, elwas Anderes 
zu tinin, als das, was ihm sein Beruf 
vorschreibt, namlich die Partéi vor den 
Bebörden zu vertrelen und dritlens 
könnle keine einzige Partéi das Honorar 
bezahlen, welches dér Advokat verdienon 
inuss, wenn er, wie dics angesichts dér 
vorliegendcn Un is tünde unerlasslieh ist, 
all das tinin und veranlassen wollte, 
was nothwendig isi, um iu einer solehen 
Angelegenbeit die lnleressen seiner Klien- 
ten zu wahren und cinen raschen Erlolg 
herbeizufübren.

Daher komiul es auch, dass viele, ja 
sogar dér grösste Theil dér Bittsteller 
2 3 Quartale Miethzins bezahlen, um
hernádi, wenn dieses Geld schon uncin- 
bringlich verloren ist, ersl ihren Advo- 
katen eine fette Hechnung ári Expensen 
bezahlen müssen, ohne dass dér Erlolg 
herbeigeführt worden wiire. Maii wird 
zugeben, dass dics ein sehr beachtens- 
werlher Umsland isi, mnsomehr, als er 
den wirlhschafllichen Búin einer Menge 
ariner Leüti: herbeifiihrl und in zaldlosen 
Fallen auch schon verursachl hat.

Aber nicht nur bei dér Erlangung von 
Trafiklizenzen zeigt es sich, wie arg es 
tini die Vertretung dér lnleressen dér 
Gross- und Kleiiilralikanten bei den ihnen 
vorgesetzten Bebörden bestellt ist, viel- 
inehr und das isi die Hauptsache, treten 
taglich Fülle ein, wo die Tabakverschleisser 
eines geschulten juridischen Beralhers 
bediirften, welcher eventuell ifire Wünsche, 
Beschwerden, Reklamalionen, Klagen 
oder Ansuchen bei (len Bebörden ver- 
treten inüsste.

Und abernials erblicken wir hier den 
Mangel einer solehen, und die beklagens- 
wertben lrrlhümer und Vcrstösse, welche 
dadurch goschehen, inehren sicli ins 
Unendliche. Fást jeder Tag bringt mis 
solehe Mittheilungen, die deullich beweisen, 
dass dér Mangel einer geschulten, rechts- 
kundigen Vertretung vor den Bebörden, 
den Gross- und Kleintrafikanton des 
Landcs immensen Schadcn verursacht. 
Erst kürzlich babén wir an dicsér Stelle

darauf hingewiesen, wie sehr die Heraus- 
gabe eines Verordnungsbuches nöthig 
wiire, worin sammtliche Verordnungen 
verzeichnet stiinden und woraus klar und 
deullich zu ersehen wiire, was dér Ver- 
scbleisser zu thun. was er zu unterlassen 
hat. Dér ungeheuere Wust von Vor- 
schriften und Verordnungen, welcher sich 
im Lanté eines halben Jahrhunderts an- 
gesammelt hat und wovon Vieles bereits 
zurückgezogen, Manches gar nicht be
kannt ist. Anderes wieder im geraden 
Widerspruche stelil zu friiheren oder 
spiiteren Erliissen, das Altes gibt nainont- 
lich den Beamten iu dér Provinz eine 
Handhabe, je nach Gutdünken irgend 
eine Sache auszulegen, oder aber bona 
(ide Urtbeile zu schöpfen, welche die 
Verscbleisser arg benachtheiligen und 
ungereehtferliglerweise bestrafen.

Sebőn des Defteren habén wir daher 
an die Errichlung eines /nformutions- and 
Rcchtsschute-Bureaus gedacht, das unter 
dér Leilung eines, siimmtliche Vorsehriften 
genau kennenden Advokatcn stehend, 
den Zweck verfolgen soll. den Ver- 
schleissern in allén Fallen mit Rath und 
That zűr Seile zu slehen, beziehungs- 
weise dérén lnleressen bei vorkommenden 
Gelegenheiten vor den kompeleuten Be
börden zu vertrelcn. Arit dér Errichtung 
dieses Bureaus würde sich die Sacblage 
vollstiindig insoferne andern, als dass 
die Finanzbebörden einer kolossalen 
Arbeilslast entledigt wiiren, zumal die 
Uebergabe aussichtsloser Gesuche auf 
Null herabsiuken würde, férnél' würden 
den Partéién die ungeheuer grossen 
Koslen erspart, indein das Bureau blos 
bcstinimte, geringe Taxen für seine Mühe- 
waltung einbeben würde; ausserdem wiire 
den bestiindigen Klagen über Vexationen 
und dgl. ein Ende gemacht, indein dórt, 
wo sich solehe geltend maciién, dér 
Rechtsschutz seine Thatigkeil entfal- 
ten und dérén Sanirung herbeiführen 
wiirde.

Die Errichtung eines solehen Bureaus 
kaine nicht nur dér Gesammtheit dér 
Gross- und Kleinverschleisser, sondern 
auch jedein Einzelnen zu Gute, nachdem 
sich ausnahmslos bei jedem Verscbleisser 
Gelegenheiten bieten, wo er sein Recht 
zu vertrelen bemiissigt ist, oder wo er 
irgend ein Ansuchen an die ihm vor
gesetzten Behörden zu richten hat etc. 
etc. Wir zweifeln daher auch nicht, dass 
dicsér Gegensland das Interessé .jedes 
Einzelnen wachrufen wird, und dass mis 
von Seitc dér Gross- und Kleinlrafikanten 
sowohl dér Hauptstadt, wie auch dér Pro-
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vinz Beitrittserklarungcn xugchen werden, 
im Falle ein solches Iiistitut ins Leben 
gerufen wcrden sollte. Inzwischen vverden 
wir an deni Entwurf des y.u diesem 
ZwecUe nothwendigen Program ins arbeiten 
und eine unserer nachsten Nummern 
wird sich bereits damit befassen, ein 
Idares, dentliches Bild dessen zu liefern, 
was das neu zu kreirende Institut will.

Die Verbreitung dér Speziali- 
táten-Sorten.

In Oesterreich, namentlich in Wien, laulet 
die stiindige Klage dér Traíikanten, dass dér 
freie Verkauf dér Spezialitilten-Sorten, bcson- 
ders dér Zigarretten, in den KaíTee- und Gast- 
hausern den allgemeinen Verschleiss sehr be- 
eintrachtigt. beziehungsweise die Traíikanten in 
ilirem Erwerbe schadigl. Das mag aucli dér 
Grund sein, weshalb das k. k. Finanzministe- 
rium in Wien bei dem k. u. Finanzministerium 
dieser Tagé angefragt hat, vvelcher Art dér 
Verschleiss dér Spezialitaten-Sortcn in Ungarn 
ist und ob die Zigarretten auch einzeln in den 
KaíTeehausern abgegeben werden.

Wahrscheinlich wird die Antwort hierauf 
lauten, dass diejenigen KaíTeehausbesitzer, welche 
Lizenzen habén, die Zigarren und Zigar- 
retlen in den Spezialitaten-Geschaften kaufen 
und natürlich im Kleinen an ihre Giiste ab- 
geben können. Uebrigens ist eine andere Art 
des Verschleisses auch nicht denkbar, da dics 
schon aus den bezüglichen Verordnungen her- 
vorgeht, worin es heisst, dass die Zigarren und 
Zigarretten an die Giiste im Lokálé und keines- 
wegs über die Gasse verkaufl werden dürfen. 
Leider stimmt jedoch diese elwa zu erthcilende 
Antwort mit den Thatsachen nicht überein.

Erstens kaufen und verkaufen auch solche 
KaíTeehaus- und Gasthausbesilzer die Speziali- 
taten-Sorten, welche keine Lizenz habén. Zwei- 
tens verkaufen die Kellner an die Giiste die

i Zigarren und Zigarretten nicht nur slückweise, 
sondern auch im Grossen, und es ist gar nichts 
Seltenes, dass ein Gast, um die Mühe zu er- 
sparen, ein Spezialitiiten-Geschiift aufzusuchen, 
die Zigarretten per 50 und 100 Stück bezieht. 
Demnach giibe es alsó nicht ein einziges Spezia- 
litiiten-Geschiift, wie dies im Sinne des Tabak- 

I Monopol-Betriebes gcplant ist, sondern es gibt 
' Munderte von Verschleissstellen, wo Speziali- 

tiiten im Kleinen und Grossen verkauft werden. 
Dér Unterschied bestcht nur darin, dass diese 
Sorton ein einziges Geschiift ausfasst, wiihrend 
die Versehleissprovision docli unstreitig davon 

: bezahlt wird. Und dadurch erklart sich die Kr- 
scheinung, wonach das Spezialitaten-Geschaft 
an Umfang immer zunimmt, ganz von selbst. 
Die Sleigerung erfolgl naturgemass auf Kosten 
derjenigen Sortén, welche im allgemeinen Ver- 
schleisse zu habén sind. wodurch die Trafikan- 
ten geschiidigt erscheinen. Ob diese Sleigerung 
in Wirklichkcit nutzbringend ist, das zu beur- 
theilen überlassen wir Denjenigen, die berufen 
sind, die Nutzbringung auszurechnen. W ir fül* 
unseren Theil habén guten Grund, anzunehmen, 
dass ganz abgesehen von dem Schaden, welchen 
die Verschleisser crleiden. auch die Tabakregie 
dabei nicht auf ihre Koslen komiul, das heisst 
im Verhaltniss zu dem Mindercortsum, weloher 
hiedurch auf dér anderen Seile erzielt wird. 
Namentlich leiden unter den Zigarretten die 
Stambul, Sultan und Hölgy, von (lenen die beiden 
ersten zurückbloiben. die driltgenannte Sorté 
jedoch den Mehrconsum nicht erreicht, den sie 
erreichen müssle. Bei Zigarren sind es die 
Begalitas, die trotz ihres geringen Melirconsums 
nicht vorwiirts kommen wollen, wie dies natur
gemass eintrelen müssle. Von den llavannah- 
Zigarren ist überhaupl nicht mehr die Bedé in 
den Trafik-Lokalen und wenn solche dórt ge- 
kauft werden, so geschieht es nur durch Fremde, 
welche die Verhallnisse nicht kennen.

Allén voran aber kommt, wie gesagl, die 
Zigarette in Betracht, dérén Ausbreitung durch 
die Spezialitiltensorten verhindert wird, und es 
ist nur ein zu gerechter Wunsch dér Ver

schleisser, dér mis taglich und stündlich über- 
mittelt wird und den wir auf diesem Wege 
dér k. u. Tubák regié untorbreiten, den Verschleiss 
dér SpezialiUitonsorten in den Gast- und Kallee- 
hiiusern zu verbieten. Liige es in dér Absicht 
des k. u. Finanzministeriums, den Spezialitaten- 
verschleiss zu heben, so würdon sich natürlich 
Wege und Mitlel genug finden, diese Absicht 

| mit Erfolg auszuführen. War es doch schon 
unzühligemale dagewesen, dass Leütő um Spe- 
zialitaten - Lizenzen eingeschritten sind, doch 
stets hat mán das Ilnzweckmassige eingesehen, 
solche Verschleissstellen zu vermehren. Alléin 
wenn mán aber den Verschleiss in einer solchen 

! Weise dezentralisiren liisst, so gibt es unseres 
j  Erachtens nach nur Beschiidigle. W ir wieder- 
! holen dalier misei* Ansuchcn, den Verschleiss 

dór SpezialitiitensorLen in den Kaífeehiiusern 
| enlweder ganz einzustellen, odor denselben blos 
! auf cinige Lokálé zu beschriinken, wo derén 
! Ausgabe unbedingt nothwendig erscheint.

Vermischtes.
Mörathon. Sóit einiger Zeit wird in Oesler- 

I reich-Ungarn ein aromatisches, vegetabilisches 
Produkt in den Handel gebracht, welches, wenn 

| es in geringer Dosis dem Bauch- odor Ziga- 
rettentabak beigemengt wird, cinen ausscrordenl- 
licli wohlriechenden Duft verbreitet. Das neue 

; Mitlel scheinl sehr rasch bei den Bauchern 
Anklang gefunden zu habén, denn es wird 
iiberall verlangt, trolzdem dasselbe in den 
meisten Traliken nocli nicht zu habon ist. Es 
wiiro zu wiinschen, wenn die mit dem Verlage 
dieses Artikels betraule Firma, den Verschleiss 
desselbcn durch die Tabaktraíiken veranlassen 
wíirde, wodurch dasselbe .ledermann leiclit zu- 
ganglich gemaciit, cinen Holtén Absatz erzielcn 
kön n te.
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