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Husvét.
Es ismét megjelenik az ünnep, mely a 

tavasz megérkeztél hirdeti; ismét felhang- 
zanak a húsvéti harangok, mely a szive
ket uj reménynyel tölti e l ! Uj. a közeled
nek az ünnep napjai, mikor minden mun
kás kéz megpihen, hogy künn szabad ég 
alatt csudálják a teremtő keze munkáját, 
mely ezt létre hozta.

Nekünk jutott az a szomorú munka, 
hogy oly olvasó közönség részére kell 
Írnunk, mely mind e tekintetekben kivételt 
képez. A magy. kir. dohányárusok azok, 
kiknek részére az ünnepi harangok nem 
szólnak, kiknek az ünnep napjai nem jelen- 1 
tenek mást, mint megszaporodott munkát, 
kiknek nincs megengedve a szabad ter
mészetben gyönyörködni, mert ünnep na
pon ép úgy négy fal közé zárva végzik 
napi munkájukat, mint bármely más napon.

Arra a kérdésre, vájjon becsületére 
válik-e valamely emberi hatalomnak, hogy 
hatalmát arra használja fel, hogy ember
társainak egy nagy részét a természet és 
törvény szabta nyugalomtól megfosztja, 
bizonyára nemmel kell felelnünk. A ke
reskedő, az iparos, a művész, az iskola, 
a városi vagy állami hivatalok mind kö
telesek alárendeltjeiknek ünnepi szabad 
napokat engedni, nemcsak kenyiik-kedvük 
szerint, hanem a törvény szigorú rendsza
bályainál fogva. Egyes egyedül csak a do- | 
hányárusok részére nem létezik ily törvény i 
és csudálatos módon épen az állam maga ! 
tartja fenn e modern rabssrolgasagot, midőn 
követeli, hogy az ország 42000 traíikosa 
még legnagyobb ünnepnapokon is üzle
tinket nyitva tartsák.

Becsületére válik mindenkinek, ki ezt 
a tényt elítéli. Nemcsak a legközelebb 
érdekeltek Ítélik el ezt, hanem a közön
ség, a sajtó, sőt még az illető hivatalok 
is. Az emberi érzés fellázad az ilyen álla
potok ellen és igyekszik azt orvosolni. 
Vagy talán az állami bevételek ezáltal 
csökkenést szenvednének?

Nem, mert bizonyára vannak utak,módok 
ezeket kárpótolni. De nem igyekeznek 
ezeket elérni, mert épen a trafikos a tár
sadalomban kivételt kepez es a közön
ség abban a tévés hitben ringatózik, 
hogy a trafikos csupán csak az ő kényel
mére van és csak kötelességeket teljesít, 
jogai nincsenek.

Csak nem rég idő óta az összes állam
tisztviselők vasárnap délelőtt is munka
szünetet élveznek, úgy, hogy vasárnapon 
át az összes hivatalok zárva vannak. IOr- 
dekes lenne kiszámítani, hogy a tisztvi
selők e szabad órái mennyibe kerülnek 
evente az államnak. Bizonyára minden 
józan ember helyesli ezt, mert a hét nyu

galom napja okvetlen szükséges, azon
kívül azt a törvény is diktálja, tehát egy 
embernek sincs joga ilyféle rendelke
zéseket rosszaim, sót még inkább min
denkinek őszinte örömmel kell fogadnia. 
Es legkevésbé sem szabad tekintetbe jönni j 

annak, hogy származik e ebből az államra 
ni zve kár, vagy nem.

Azt gondoljuk, hogy azt az elvet, mely
ből az állam kiindul, az gyakorol, joggal 
ki lehetne terjeszteni azokra is, kik a 1 
tisztviselők és publikum között foglalnak 
helyet, minél fogva az állam úgy tekint
hetne őket, mint nyilvános szolgálatban 
állókat. Azt gondoljuk, ideje volna már, 
hogy a trafikosoknak azt a pár pihenő 
órát egy héten engedélyezzék és nem 
csak a jóindulatra hivatkozunk, hanem a 
törvényre, melyet az ország összes pol
gáraira szabtak.

Semmi sem alkalmasabb, mint a köze
ledő husvét ünnepe, hogy nyugalom óhaját 
nyilvánítsuk. Ez oknál fogva fordulunk 
az oldalunkon mindig híven kitartó olvasó 
közönségünkhöz, hogy minden tettere
jét felhasználja a vasárnapi munkaszünet 
elérésére, mert tényekről szeretnénk már 
beszámolni, vigasztaló szavak helyett.

Már hét éve múlt, hogy ez a tárgy 
programunk első helyén szerepel, midőn 
kitűztük czélunk gyanánt a trafikosok ér
dekeiért küzdeni. Csodálatos, hagy a va
sárnapi munkaszünet terve soha egy oldal
ról sem volt kivihetetlennek nyilvánítva, 
sőt ellenkezőleg, működésűnk ennek ér- 
keben mindenhol elismerésre talált és az 
itt competens körök is beismerték az 
általunk kifejezett óhaj jogos voltéit és 
megígértek bizonyos feltételek mellett 
annak teljesítését. Daczára mindezeknek 
még máig sem történt semmi sem, mely 
a vasárnapi munkaszünet létre hozását 
csak távolról is kilátásba helyezte volna.
A szivar-automata sem volt képes annyi 
erdeket ébreszteni, hogy segéd eszköz 
gyanánt a gondolt czélra felhasználnák. 
Röviden, a helyzet épen olyan, mint ez
előtt hét ev előtt es nem láthatjuk előre, 
hogy mikor remélhetünk e dologban va
lami változást.

Ily körülmények között minden dohány
árusnak kötelessége, hogy jogát minden 
törvényes eszközzel megvedje. Figyel
meztetünk arra, hogy e törvényes eszkö
zök felhasználásából kell a vasárnapi mun
kaszünetnek életre kelni.

Ausztriában, daczára annak, hogy sok 
trafikos ellene volt, mégis letre kellett 
jönni a munkaszünetnek. Létre kellett 
jönni, mert a kötelező vasárnapi munka
szünet törvénye ezt magában foglalja. Ná
lunk az eset teljesen ugyanaz, csak a 
trafikusoktól függ, hogy tovább is e ki

vételes helyzetben maradjanak, melyre most 
utalva vannak.

A  húsvéti harangok kongása sok hivő 
lelkében reményt kelt, sok bilincsben szen
vedőt szabadulás reményével tölt el.

Es ha még annyi reményt és vigaszt 
hirdet is az ünnepi harangszó, csak örökké 
azt hangoztatja: ember segíts magadon 
és az Isten is megsegít!

Vegyesek.
Dohánytermelők ankétje. A dohánytermelők és 

dohányos kertészek között való szolgálati viszony 
szabályozása érdekében szükebkörfi .szaktanács
kozás volt ma délelőtt a földmivelésügyi minisz
tériumban Darányi Ignác földmivelésügyi minisz
ter elnöklésével. Tekintettel ama körülményre, 
hogy a dohányos kertészeket a törvényhatósá
gok némelyike cselédeknek, némelyike munká
soknak^ a bíróság pedig többnyire egyenjogú 
vállalkozóknak minősítette, amely minősítések 
külön féleségéből tömérdek kontroverzia szárma
zott; felette időszerűnek mutatkozott a földmi- 
veh sügyi miniszternek elhatározása, hogy ez a 
viszony törvényhozásilag szabályozhassák. A  ta
nácskozáson megjelentek löbkek közölt: gróf 
Dessewlíy Aurél, gróf Zselénszky Róbert, gróf 
Keglevicli, báró Perleberg központi dohányigaz- 
gatósági elnök, KrislóíTy József országgyűlési 
képviselő, Ordódy, Kálay András és sok más 
dohánytermelő. A gyűlést a miniszter az érdek
lődést fölkeltő beszéddel nyitotta meg s a ta
nácskozás folyamán úgy a dohánytermelők, mint 
a dohánykertészek érdekeit biztosító számos ja
vaslatot fogadlak el. Az ülés berekesztésével 
Kállay András köszönte meg az értekezlet ne
vében a miniszternek az ügy iránti buzgólkodá- 
sát és a meghívottak iránt tanúsított bizalmát. 
Egyben a saját maga nevében felkérte a mi
niszteri, miszerint ama régi anomáliának, amely 
szerint a dohány-ügy pár excellence földmive- 
lési ügy voltának dacára, még mindig a pénz
ügyminisztérium resszorljához tartozik, véget 
vetni és a mezőgazdaság c felette fontos ágá
nak a földmivelésügyi resszortba leendő fölvetek; 
érdekében a szükséges lépéseket meglenni szí
veskedjék. A földmivelésügyi miniszter rövid vá
lasza után az értekezlet a miniszter éltetésével 
ért véget.

A tözsdeadó behozatala és a hirdetési bélyeg 
eltörlése. A képviselőház pénzügyi bizottsága 
közelebbi ülésén tárgyalja ugy a tőzsdeadó be
hozataláról, mint n hirdetési és naptárbélyeg 
eltörléséről szóló törvényjavaslatokat. A két tör
vényjavaslatot egy-ugyanazon ülésen tárgyalja 
a pénzügyi bizottság. Ennek az [együttes tárgya
lásnak bizonyos jelentősége van abban a tekin
tetben, hogy a kél törvényjavaslat eredményé
ben arra számítanak, hogy az egyik által való 
uj bevétel a másik javaslat folytán keletkező 
bevétel-megszűnést pótolni fogja. Tudniillik a
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hírlapok hirdetési bélyegének egy évi bevétele 
az idei állatni költségvetében 460.000 koronával 
szerepel. Ez a bevétel a hirdetési bélyeg eltör
lése folytán meg fog szűnni s ennek helyébe 
teszik a tőzsdeadóból várható bevételt. A tőzsde
adóból várható jövedelmet a pénzügyminiszter 
az idei költségvetési előirányzatban 44.000 ko
ronára preliminálta. A számítás alapjai ezek 
voltak: Minthogy az 1807. és 1898. évben tör
tént leszámolási kötések száma mindkét esztendő
ben 1,300.000-ct tett ki s az idénre nagyobb 
visszaeséstől tartani nem lehet, a leszámoló 
iroda utján lebonyolítandó kötések száma 
1,200.000-re tehető. Az egyes kötések értékét, 
minthogy tárgyaik nagyobbára spekulácionális 
papírok, átlagban 12 000 koronával vettek szá
mításba. E számítás melleit a leszámoló irodá
nál lebonyolítandó ügyletek után levonandó adó 
360.000 koronát tenne ki. Éhez járul a börzén 
kívül, bankok, váltóházak, stb. utján kötött ügy
letek adója, a melyből várható bevételt 80.000 
koronában irányozta elő a pénzügyminiszter. A 
mostani közgazdasági depresszió azonban a bu
dapesti tőzsdén oly állapotokat teremtett, me
lyek még ennek a bevételi eredménynek az eléré
sét is kérdésessé teszik.

Az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság 
ma délután tartotta közgyűlését gróf Csekonics 
Endre elnöklése mellett. Az igazgatóság jelenti, 
hogy a biztosítási üzlet általában nyereséggel 
záródott. Az elemi biztosítási ágak közül ezúttal 
a tűz- és szállitmány-biztositó-üzlet lefolyása 
volt kevésbbé kedvező. De, valamint a biztosiló- 
üzlet egész vonalán folytonos volt a társaság 
fejlődése, ebben az üzletágban is örvendetes 
mozzanat az, hogy a tűz- és szállít mányi díj
bevételek az 1898-iki 12,866.860 korona 90
fillérről 1890-ben 13,503 409 korona 7 fillérre 
emtdkedtek. A tűzkárok azonban annyira igénybe 
vették a tekintélyes díjbevételt, hogy e régebben 
haszonhajtónak bizonyult üzletágban ezúttal szá
mításba vehető nyereséget elérni nem lehetett. 
A jégbiztositó-üzlet végre az 1899-ik évben ki
vételesen nyereségei hozott; ez azonban csakis 
annak köszönthető, hogy 1899-ben rendkívül

csekély volt a jégverések száma. A júgbiztositó- 
dijbevélel 1899-ben szintén növekedett, amennyi
ben 5,054.503 korona 23 fillér magasságot ért 
el. ami az előző évihez képest 1,001.925 korona 
33 fillér gyarapodás, Az életbiztosító üzletágban 
az uj szerzemény 1899-ben 41.760.304 korona 
61 fillér volt ; a biztosított toké állománya pe
dig 253,652.080 korona 34 fililérre emelkedett, 
vagyis 12,013.671 korona összeggel haladta túl 
az előző év állományt. Az életbiztositó díjtarta
lékok ma már 71,559.669 korona 67 fillérre 
rúgnak, a viszont biztosítások nélkül. E bőséges 
tartalékolás mellett az 1899. évi tiszta nyeresé
gül az életbiztositó üzletágban 977.833 korona 
52 fillér összeget sikerült elérni. Javasolja az 
igazgatóság, hogy az elért 996.786 K. 18 fillér 
tiszta nyereségből fizessenek ki az életbiztositot- 
tak nyereményrészeül 435.135 K. 92 fillért, az 
igazgatósági nyeremény-osztaléka 59,807 korona 
17 fillért, a tisztviselők nyeleinény-osztalékára 
29,903 korona 58 fi lérí, a tisztviselők nyugdíj
alapjára 19 935 korona 72 fillért, osztalékul 
pedig minden egész részvény után 150 komnál. 
A fönnmaradó 2003 korona 79 fillért külön tar
talékalapra vezetik. A kő gyűlés a jelentést tudo
másul vette s a föl ment vényt megadta. Végül 
megválasztotta a közgyűlés választmányi tagokul 
gróf Korniss Károlyt, Thuróczy Györgyöt, a fel
ügyelő-bizottságba pedig Burchard-Bélaváry Kon- 
rádot és Németh Tituszt.

A valuta-szabályozásra vonatkozólag írják a 
Dőli. Gorr.-nak Budapestről: Ismételten felhang
zott az a szemrehányás, hogy a vnlutaszabályo- 
zás nagyon lassan halad é* még most sem fe
jeződött be. Iga/, hogy a valuta-reformra vonat
kozó alapvető törvények már nyolc/, évvel 
ezelőtt hozatlak és akkor talán rövidehh határ
idő lebegett az illetékes tényezők szeme előtt a 
készpénzfizetés megkezdésére nézve, ámde figye
lembe veendő, hogy a valuta-reform minden 
egyes aktusához, a két kormány megegyezése és 
a két parlament közreműködése szükséges. így 
történt, hogy az osztrák reíchsrathban uralkodó 
állapotok két éven át megakasztották a valuta 
reformját. Az a kiváló gondosság melylyel a valu -

I taszabályozást keresztülviszik. éppenséggel nem 
' róható fel hibául és nem is tulajdoniiható a kezde

ményező bátorság hiányának. A monarkiu gazda
sági viszonyainak sajátossága, melynek követ
keztében a giro- és clearing-forradalom csekély 
fejlődése miatt aránytól ind  sok fizetési esz
közre van szükség, továbbá a monurkia külső 

! eladósodása minden lépésnél, amelyet a pénz- 
forgalom reformja tekintetében lenni kellett, a 
legnagyobb körültekintést és óvatosságot köve
telte meg. A valutaszabályozásnak egyik leg
fontosabb aktusa, tudniillik a 312 millió forin
tot tevő állami jegyek bevonása nem történt 
meg egyszerre, hanem két részben, nyilván azért, 
hogy az c czélra szükséges aranymennyiség 
könnyebben legyen beszerezhető. A 200 millió 
frt értékű államjegyeknok 1894-ben elrendelt 
beváltása már régóta be van fejezve. A még 
hátralevő 112 millió forintnyi államjegy bevál- 

' tását rendelő törvény szintén megvan már. az 
a rendelet pedig, amely ezt a törvényt végre
hajtja és az 5 IVtos és 50 fi tos bankjegyek be
váltásának határidejét megállapítja, mint hall
juk. még ebben az esztendőben fog napvilágot 
látni. A korábbi beváltási idők analógiájára ezt 
a műveletet körülbelül két év alatt fogják végre
hajtani. Ila azután ilyen módon a most még 
forgalomban levő 1 12 millió forint értékű állam- 
jegyek bevonása is be lesz fejezve, meglesz a 
készpénzfizetés megkezdé ének legfőbb föltétele.

Segédszerkesztő : Heltal Nándor.
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HIRDETMÉNY.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Mauy. Kir. Szabadalmazott 
Oszlalysorsjáték (VI. sorsjáték) I osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főelárusilóknak elárusilás végett 

kiadattak. — A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik :

jytogy. J{ir. Szab. Ösztálysorsjáték Sorsolási Sérvé.
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D e u ts c h c r  ' I ' l i e i l .

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE^
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I M I A L T .  üstéin Verm sclitos. Annoncen.

Ostern.
Und wieder erscheint das Pest, wel- 

chcs den Antritt des Frühlings verkün- 
det! Und wieder lauten die Osterglocken, 
auf das in jedes Herz freudige Hoffhung 
ziehe! Und abermals nahen die Festtage, 
wo jedes Werk, jede arbeitende Hand 
ruht, um draussen in Gottes freier Natúr 
die Schöpfung zu bewundern, welche das 
alles hervorgebracht.

Uns falit die saure Arbeit zu, für I 
cinem Lesenkreis zu schreiben, dem j 
eine Ausnahmestellung zu Theil gcwor- ! 
den. Die kön. ung. Tabak-Verschleisser 
sind diejenigen, für denen die Oster
glocken nicht lauten, denen die Festtage | 
nichts anderes bringen, als erhöhte, ver- 
stiirkte Arbeit und die sich den Anl)lick 
von Gottes freier Natúr nicht vergönen 
dürfen, denn eingeschlossen in ihren vier j 
Mauern vollenden sie an F'esüagen ! 
geradeso ihr Tagewerk, wie an jedem 
anderen Tagé.

Und fragen wir ur.s, ob es einer 
menschlichen Macht zűr Fhre gereicht, 
wenn sie diese ilire Maciit derart aus- 
nützt, um eine Anzahl Menschen, des 
ihnen von dér Natúr und dem Gesetze 
gewahrleisteten Rechtes dér Rulie zu 
berauben, dann antworten wir entschie- 
den mit Nein. Dér Kaufmann, dér In- 
dustrielle, dér Kiinstler, die Schule, das 
stadtische oder Staatsamt, allé miissen 
sie ihren Untergebenen die Feiertage 
freigeben, zumal ihnen nicht nur das 
eigene Belieben, sondern auch das Gc- 
setz dics gebieterisch vorschreibt. Ein- 
zig und alléin dér Tabak-Trafikant ist 
es, für den ein solches Gesetz nicht 
existirt und merkwürdigerweise ist es dér 
Staat selbst, welcher diese moderné 
Sklavcrei insoferne aufrecht erhiilt, als 
er es verlangt, dass die im Lande sich 
befindlichen 42000 Kleintrafikanten, selbst 
an den höchsten Feiertagen, ihre Ge- 
schaftc offen haltén.

Zur Éhre dér Menschheit und jedes 
gerecht denkenden Menschen sei es ge- 
sorg, dass diese Thatsache allgemein 
verurtheilt wird. Sie wird verurtheilt 
nicht nur von dem dabei zunachst Be- 
troffenen, sondern auch vöm Publikum, 
dér Presse und sogar von dér Beamten- 
schaft selbst. 1 )as bessere Gefühl in dem 
Menschen straubt sich dagegen, einen 
Zustand, wie dieser es ist, anzuerkennen 
und ihn zu biliigen. Und warum auch? 
Weil etwa die Staatseinkünfte darunter 
leiden könnten? Nun, was das betrifít, 
hat es schon Mittel und VVege gegeben, 
diese Befürchtung zu zerstreuen. Mán 
hat sie nicht ergriffen, weil eben dér 
Trafikant eine Ausnahmestellung in dér 
Gesellschaft geniesst und dem Publikum 
selber glauben gemacht wird, dass eine 
Trafik nur da ist zűr alleinigen Bequem- 
lichkeit desselben, dass dér Trafikant 
nur Pfiichten zu erfiillen hat und keine 
Rechtc.

Mán hat crst kürzlich sammtlichen

Beamten des Landes den Sonntag Vor- 1 
mittag freigegeben, so, dass Sonntag über , 
sammtliche Amtter geschlossen sind. Es 
ware interessant es auszurechnen, welche ! 
Summe diese P'eierstunden dér Beamten 
dem Staate jáhrlich kosten. Gleichwohl 
wird kein vernünftiger Mensch hierüber 
Glossen machen, denn warum? Dér Kuhe- 
tag in dér Woche ist dringend nothwen- 
dig, ausserdem wird er vöm Gesetze 
diktirt, ergo hat kein Mensch das Recht 
eine derartige Verfügung zu missbilligen, 
im Gegentheil, mit aulrichtiger Genug- 
thuung ist sie zu empfinden. Und ob dem 
Staate hieraus ein Schaden erwiichst, 
oder nicht, das kaim, das darf dabei nicht 
im Geringsten in Betracht kommen.

W ir denken, dass dieses Prinzip, wel- 
ches voui Staale ausgehend, vöm Staate 
geübt wird, auch gerechterweise auf die
jenigen ausgedehnt werden müsste, die 
nicht Iieamte, nicht Priváté sind, die eine 
Zwitterstellung einnehmen, insoferne Staat 
und Publikum sie als im öffentlichen 
Dienste stehend betrachten. Wir denken, 
dass es denn doch schon einmal Zeit 
wáre, den Trafikanten die paar Rühe
st unden in dér Woche zu bewilligen und 
berufen uns nicht nur auf die Billigkeit, 
sondern auf das Gesetz, welches für allé 
Bürger dieses Staates geschaffen wurde.

Mehr als bei anderen Gelegenheiten, 
sind die Festtage, wie eines das nahende 
Osterfest ist, geeinet, die Wünsche nach 
Ruhe nahezulegen. Aus dem Grunde 
wenden wir uns auch an den uns stets 
treu zűr Seite stehenden Leserkreis un- 
seres Blattes, indem wir ihnen, nicht mehr 
wie bisher, mit Worten des Trostes die 
endliche Erlangung dér so sehnlichst ge- 
wünschten Sonntagsruhe versprechen, son
dern wir fordern jeden Einzelnen auf, 
thatkriiftig für die Einführung dersejben 
einzustehen.

Sieben Jalire sind es bereits, dass die
ser Gegenstand als erster Punkt auf 
jenem Programme steht, das wir im Inter
essé dér Tabak-Trafikanten durchzu- 
fiihren versprechen. Merkwürdigerweise 
wurde diese Angelegenheit niemals als 

( undurchfűhrbar von keiner .Seite erklárt, 
im Gegentheil, vöm Anbeginn unserer 
Aktion war alles damit einverstanden 
und selbst die hiefür kompetenteste Stelle 
hatte die Berechtigung des von uns zum 
Ausdruck gebrachten Wunsches eingese- 

| hen und die Erfiillung desselben, aller- 
dings unter gewissen Bedingungen, ver 
sprochen. Trotzdem ist bis heute gar- 
nichts geschehen, was die Einführung 
dér Sonntagsruhe auch nur im Entfern- 
testen in Aussicht gestellt hatte. Dér 
Zigarren-Automat scheint nicht einmal 
jenes Interessé hervorzurufen, um ihn als 
Aushilfsmittel zu dem gedachten Zwecke 
einzufűhren. Kurz gesagt, dér Zustand, 
wie er vor sieben Jahren bestand, be- 
steht noch heute und es ist nicht abzu- 
sehen, wenn derselbe eine Anderung er- 
fahren diirfte.

Unter solchen Umstiinden ist es Pfiicht

eines jeden Tabak-Verschleisser, dass er 
bestrebt ist, sein Recht mii allén ge- 
setzlichen Mitteln zu wahren. W ir erin- 
neru daran, dass diese gesetzliche Mit- 
lel, wenn sie in Anwendung gebracht 
würden, die Einführung dér Sonntagsruhe 
zűr F'olge habén müsste. Wir erinnern 
daran, dass in Österreich die Sonntags
ruhe bei den Trafikanten eingeführt wer
den müsste, trotzdem dórt, ein grosser 
Theil dér Trafikanten dagegen war. Sie 
müsste eingeführt werden, weil das Ge
setz die obligatorische Sonntagsruhe an- 
befiehlt. Auch bei uns ist dies dér Fali. 
Es bedarf nur dér hiefür geeigneten 
Massnahmen und an den Verschleissern 
selber liegt es, ob He noch immer in 
jener Ausnahmestellung zu verharren wün- 
schen, die ihnen dermalen zugewiesen ist.

Dér Klang dér Osterglocken mag so 
j manches glaubige Gemüth für die Fes- 
j tesweihe empfanglich machen, mag so 
l machen Gefesselten das HofTnungsgrün 
ins Herz pfiügen. Und wenn ihr Klang 
aber auch noch so viel Trost und Hoff- 
nung verkündet, Eines klingt gleichwohl 
immer und ewig aus ihnen und das lau- 
te t : Mensch hilf dir selbst und Gott wird 
dir helfen!

Vermischtes.
Dér Abschluss dér Valufa-Regulirung. Aus

Wien wird uns lelegraphtrL: Die „Pol. Korr.“ 
veröflenüichl eine offiziőso Note über den Stand 
dér Valuta-Regulirung, dérén wesentlicher In
káit folgender ist. Wohl sind die grundlegenden 
Gesetze für die Wfthrungsreform schon vor acht 
Jahren geschaffen worden und es mag Anfangs 
auch ein kürzerer Termin für die Durchfüh- 
rung vorgeschweht habi n, doch dürfe nicht 
ausser Aclit gelassen werden, dass lür jeden 
einzelnen Akt dér Wahrungsreform die Ueber- 
einstimmung d»*r beiden Hcgierungen und die 
Mitwirkung dér Parlamenté dér beiden Staaten 
erfordcrlich is t; und dass die Zustfmde im 
österreichischen Reichsrath einen Stillstand von 
zwei Jahren auf dem Gebiete dér Wahrungs- 
reform verursacht habén, auch ist bekannt, 
dass verschiedene llieils bimetallistische, theils 
agrarische Ströniungen sich dér Reform des 
Geldwesens hindernd entgegengestellt habén. 
Mán kaim wohl konstatiren, dass diese Ten- 
denzen ihre Wirkung zum grössten Theil ein- 
gebüsst habon. Auch hat die Besonderheit dér 
wirthschaftlichen Virhfdtnisse dér Monarchie, in 
welcher dér Verk« hr in Folge dér geiingen Enl- 
wicklung des Giro- und Clcaringverkehrs eine 
unverhallnissmüssige Menge von Zirkulations- 
mitleln erfordert, ferner die Thatsache einer 
belrüchllichen auswártigen Verschuldung bei 
jedem Schrilte, welcher die Reform des Geld
wesens betrifít, die gi ősste Umsicld und Behut- 
samkoit erfordert. Einer dér wichtigslen Akté 
dér Valutaregulirung, nündich die Einziehung 
dér 312 Millionen Gulden betragenden Staats- 
noten, isi mit dór E nzielmng von 200 Millio
nen Gulden zum Theile bereits langst vollzogen. 
Was den Rest von 112 Millionen Gulden be- 
trilTt, so ist das Gesetz, welclies die Ermacbti-
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gung zűr Einziehung erfbeilt, bereits in Kraft. 
Die Verordnung, welclie dieses Gesetz vollzieht 
und den Anfangstermin dér Einziehung dér 
Fünf-Gulden- und dér Fíinfzig-Gulden-Noten 
festsetzt, wird, vvie wir liören, nocli vor Ablauf 
dieses Jahres publi/.irt werden. Nacli dér Ana- 
logie dér früberen Einlösungsierininc wird diese 
Operation in ungeíabr zwei Jabren durchgefidirt 
werden. Wenn daim die Einziehung ;des ge- 
sammten derzeit nocii 112 Millionen belragen- 
den Staatsnotenunilaufs beendigt ist. so ist die 
wesentliche Bedingung fúr die Aufnabme dér 
Barzablungen gegeben. Dér Zeitpunkt dér voll- 
st&ndigen Durcldölirung und des Abschlusses 
dér Valutaregulirung ist alsó inch deni Gesag- 
ten mit ziemliclier Genauigkeit lestzustellen; 
bei allén massgebenden Faktorén herrsclit das

Bestreben, die Vollendung dér grossen Reform 
zu besclileunigen, an dérén Zustandckommen 
sicb bedeulonde Erwartungen knüpfen.

Briefkasten dér Reűaktion.
Herrn J. G. in M. Wir ersueben die Angele- 

genbeit docli cndlicb ordnen zu wollcii.
Herrn F. St. in K. Uns ist kein Beispiel 

bekannt, dass Ahnliches passirl wáre. Ein Ur- 
111«*"I darüber abzugeben ist dalier sebr seliwer.

Herrn J. W in H. Ja, davou sind wir hin- 
lünglicb überzeugt. Wenn etwas gebraucbt 
wird, dann Ibidet mán unsere Ad réssé selír 
leicbt auf.

Frau K. Sch. B. Wollen Sie sicb freundlicbst 
niclit l'ür uns den Kopf zerbrecben.

Herrn B B. in Sz. Wir dankcn bestens l'ür 
die liebenswürdige Mittbeilung und werden 
devon Gebraucb macin n.

X. Z. in Bpest. Nacb den Fi iertagen bestimml. 
Gruss.

Herr W. in Z. Wollen Sie uns Ilire nülicre 
Adresse angeben. Es ist unmöglich, dass Sie 
Blaü nicht pünktlicb bekommen. Wir werden 
übrigens bei dér Fost urgiren.

J. L. in K. In nücbster Nummer werden wir 
| über die Sache spreclien.

Ililfsreduklcur : Fordlnand Holtai.

B u d a p e s t i  közúti v a s p á l y a - t á r s a s á g

H I R D E T M É N V .
A » Budapesti közúti vaspálya-társaság*

XXXV-IK RENDES KÖZGYŰLÉSE
f o l y ó  é v i  á p r i l i s  hó  2 4 - é n  d é lu tá n  f é l  4  ó r a k o r ,

u társulat saját épületében Budapesten, V , lupéi körül 22. szám alatt fog megtartatni.

N  A  P  I  H E  N  o :
1. Igazgatósági évi jelentés; előterjesztése az 18iiíl évi zárszámadásnak és mérlegnek és a felügyelő-bizottság erre 

von itkozó jelentésének, az osztalék megállapítása; határozat a felmentvén)' m*>gad isa érdemében.
2. Előterjesztés a nyugdíjalapnak és a forgalmi személyzet segélyalapjának gyarapításáról.
8. A felügyelő-bizottság újbóli megválasztása.
4. A választmány újbóli megválasztása.

Szavazati jogot adnak a társa ág közgyűlésein (alapszabályok lő  és 20. SS > egyaránt a láisiság részvényei s 
illetőleg élvezeti jegyei, ha legalább négy nappal a közgyűlés előtt a/, igazgató-ágnál leléteméiiyezletnek; 20 darab részvény vagy 
élvezeti-jegy után egy szavazat gvako ollmlö, oly megszorítással azonban, hogy 20 szavazatnál többet egy részvényes sem gvn 
korolhal sem saját nevében sem pedig megbízásból.

Felhivntink tehát a t. ez. részvényes urak. kik a jelen Közgyűlésen ré-zlvcnni óhajtan ik miszerint a czi mielei kel. 
a szelvényekkel együll, beleértve a folyó évi május I-én lejárót is. s zá m - ós n év jeg y zék  k ísé rő iéb en  bezárólag lolyó évi 
április 20-ig az igazgatóságnál (Budapesten, V., lupét-kö ul 22. számi délelölt !> — 12, délután 4 ő óra közolt. télitvény mellett 
letenni méllózl ássanak, hol a szavazási igazolványokkal egyidejü'eg az előterjesztendő zárszámla év mérleg, valamint a felügyelő- 
hízott vág jelentése ív átvehető lesz.

A letéthez szükséges nyomtatványok a társaság pénzügyi szakosztályában díjmentesen kaphatók
Budapest, 1 !>()(). április 6-án.

Utánnyomnt nem dijaztaiik i A *  ó p
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anerkannt bestes und feinstes echt Pranzösische

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

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 tcza  29. s z á m .

:kstein Bernül és Fia, Budapest, Kerlé*z-utczu .'17.
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