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T A R T A L O M . Ilusvét. — Vegyesek.

Husvét
A húsvéti harangszóval beköszönt a 

tavasz és hirdeti mindenütt, hogy a ter
mészet megszabadult békóiból, amelyet 
hosszú időn át viselt. De megkondul a 
húsvéti harang uj élet, uj tettek és uj 
remény feltámadása szimbolikus jeléül is.

Millió embersziv megkönnyebbülve d o 
bog a húsvéti harangszó hallatára, mert 
mindegyikben uj életre kel az éltető 
remény, hogy jobbra fordul a sorsa. A 
társadalom páriái, kik kérges kézzel I 
kora reggeltől késő estig dolgoznak, hogy 
a mindennapi legnélkülözhetetlenebb szük
ségleteket fedezhessék, ók azok, kik a 
tavasz ébredésének legjobban örülnek. 
Elmúlt a tél keménysége, elmúlt a kiállt 
szenvedéseknek bánata, melyekről a va
gyonos mit sem tud.

Mintha a tavasz mindazt meghozná, 
amit az epedö s z í v  kiván, többnyire a 
szegény üdvözli őt, kinek ép úgy, mint 
a gazdagnak örömtelt napokat hoz.

És azért a munkás egész más érzés
sel fogadja a húsvéti harangszót, mint a 
munkaadó. Az egyetlent, amit a termé
szet el nem vonhat tőle, az isteni napot, 
a balzsamos illatot, melyekből melle 
tágul —  az ő tulajdona és mohón élvezi, 
köszönettel adózva az Alkotónak, ki ezen 
legmagasabb élvezetet nyújtja az em
bernek.

Azonban van egy emberi osztály, a 
mely osztálynak ez élvezet megvonatik. 
Egy emberi osztály, egy munkásosztály, 
mely kora reggeltől késő estig fizikai 
erejének teljes kihasználásával dolgozik, 
hogy mindennapi kenyerét megkeresse. 
Emberek, kik egykor jobb napokat láttak, 
kik ajólétből hanyatlottak, nem ritkán agg
korukban ; emberek, kik gyengék, gyakran 
betegesen végzik naponta 14 órán át mun
kájukat és daczára ennek szívtelen ren
deletek folytán kényszerítve vannak még 
azon a napon is dolgozni, mely nap 
évezredek óta minden valláshirdetö által 
pihenő napnak lett jelölve.

Evek óta harczolnak a vasárnapi 
munkaszünetért. Tulajdonképen nem ne
vezhető harcznak, mert kényszer a leg
szigorúbb rendszabályokkal összekötve. 
Akármilyen abszurd is a dolog, itt egy 
és ugyanazon kormánytól két ellenkező

rendelet áll szemben. Az egyik paran
csolja a vasárnapi munkálkodást, a másik 
tiltja. Tehát nem nevezhető harcznak 
azon mozgalmat, melyet a kisárusok évek 
óta a nagyon is szükséges vasárnapi 
munkaszünet érdekében indítottak. Ez 
egy folyamodvány, melyet évek óta a 
a pénzügyminiszterhez intéznek, egy kére
lem, annak sürgősségére, nélkülözhetet
lenségére és igazságára való utalásával.

A vasárnapi munkaszünetet 40.000 
állampolgár kéri, kik persze a dohány- 
termékek eladásával némi haszonra tesz
nek szert, de a kik épen azok eladásá
val a monopóliumnak hasznot hajtanak 
és az esetben is figyelembe vételt érde
melnének, ha az államnak némi pénzáldo
zatába kerülne is. Czéltalan volna újból 

■ és újból argumentumokkal előállani, me- 
| lyek a kistőzsdések kérelmét támogatják. 

Nincsen egy momentum, mely nem szólna 
a vasárnapi munkaszünet mellett; tudják 
ezt az intéző körök nagyon jól, semhogy 
még több szót vesztegetnénk fölötte. És 
ennek daczára n.iért nem vezetik be a 
vasárnapi munkaszünetet 1 Különös, hogy 
nálunk hatósági részről gyakran inkább 

J  csendben tűrnek egy dolgot, mintsem 
I megengednék. A kistőzsdések ezrei, azaz 
| azok — nyíltan kimondjuk, —  kiknek 
| dohánytózsdéjiik mellékes dolog, bezárják 
j  üzletüket, anélkül, hogy valakit megkér- 
í deznék.

A szorgalmasok, a fáradhatatlanok a 
kistőzsdések közül ezt nem teszik. Ezek 
szigorúan ragaszkodnak az előíráshoz és 
vasárnapokon késő estig tartják nyitva 
üzletüket. Nem-e bizonyítéka ez megint 
annak, hogy a szorgalom és fáradhatat
lanságnak nincsen köszönet? Igen saj
nos dolog, hogy épen azok a kistőzsdé
sek, kik szakadatlanul nehéz munkájuk 
alatt görnyednek, nem részesülnek egyet
len szünnapban, épen azok a kistőzsdések, 
kik árudáikat a leglelkiismeretesebben 
vezetik. Hogy igen sok kistőzsdés vasár- 

I nap üzletét zárja és ezért a hatósággal 
baja nem gyűlik, ez bebizonyított tény; 
azonban ép ezen körülmény szól amellett, 
hogy ezirányban végre intézkedés tör
ténjék, ha azt nem akarják, hogy a kis
tőzsdések a hatósági rendeletekröl furcsa 
nézeteket alkossanak.

Újból tavasz lön és újból remények 
i szövődnek, hogy a dolgok jobbra for- 
1 dúlnak.

Valóban nem kívánható szerényebbet 
az élettől, mint a kistőzsdések ama ke- 

| rése: hetenkint egy fél napi szünetet.

Vegyesek.
A fővám házi dohányraktár, mely nehány lici

téi ezelőtt egy szakavatott hivatalnok szemé
lyében uj intézőt nyert, jelenleg jól fiinktionái, 
úgy hogy minden tekintetben a követelmények
nek teljesen megfelel.

Ez alkalommal újra bebizonyult, mily sürgős 
szükség oly újítások bevezetése, melyek a ma 

; uralkodó viszonyokhoz illenek. Évtizedekkel 
ezelőtt megjárta az aránylag kis forgalmat.

, mely a fővárosi dohányraktárból intéztetett. 
kevésbé szakavatott hivatalnokoktól intéztetni. 
Ma azonban az esetleg beállható szükség
let kielégítéséhez kürültekintö szem szükséges, 
milliókat érő árukat fennakadás nélkül forga
lomba hozni. A  mint látszik, a pénzügyminisz
térium részéről gondoskodtak arról és az idő 
mutatni fogja, hogy ezen személy, mely jelen
leg e hivatalt vezeti, feladatának magaslatán 
áll-e. minthogy előterjesztései, melyeket fölüttes 
hatóságánál tett, oly természetűek, hogv hivatva 
vannak sok hasznosat létrehozni és haszon
talant, nehézkest eltüntetni.

Osztrák ás magyar dohánytermékek be- és 
kivite le. A kérdés, hogy szabad-e Ausztriából 
Magyarországba és a egforditva dohányjövedéki 
árut bevinni, régen nyert megoldást és hang
zik: hogy mindkét dohányjövedék vámmente-

I sen szállíthat szivart és szivarkát. Ennek daczára 
vannak pénzügyi közegek, kik azt nem tudják, 
mert gyakoriak azon esetek, miszerint az 
Ausztriából ép úgy mint Magyarországból jövő 
dohánytermékek akadálynak vannak kitéve.

Ha az okot kutatjuk, gyakran abban leljük, 
hogy a pénzügyi közegek nincsenek eléggé 
kioktatva, hogy e tekintetben a két dohány- 
jövedék között megállapodás történt, miszerint 
a bevitel meg van engedve. Kivételt képeznek 
azon dohánytermékek, melyek Bosznia és 
Herczegovinaban mit ausztriai dohánytermékek 
eladatnak. Eszerint - da magyar gyártmányo
kat nem engednek be, és az onnan jövő do
hányküldemények vám alá esnek, de az igen 
csekély.

Kívánatos volna, ha a két dohanyjövedék 
az illető pénzügyi közegeket rendelet utján 
felvilágosítaná.

A viláyposta emlékműve. A z egyetemes világ- 
posta-egyesület 2ö év lennállása alkalmából az 
1900. év julius havában Bernben összegyűlt 
kongresszus elhatározta, hogy a nemzetközi 
postairoda költségén emlékmű állíttassák fel. A
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svájczi szövetségi tanács, amely a szükséges 
intézkedések megtételével megbizatott, amint 
azt Zürichből táviratozzak, egy tizenegy tagból 
álló biráló bizottságot bízott meg a nemzetközi 
pályázat lejárta után beérkező pályaművek meg- 
birálásával. A bíráló-b'zottság a kővetkező 
tagokból áll : Herke titkos postatanácsos (Berlin) 
Hellmer Ödön tanár (Bécs), gróf Lalaling épí
tész (Brüsszel), Meldahl tanar (Koppenhága), 
Uriste-Velade Jósé építész (Aladrid), Bartholdi 
Á gost szobrász(Fáris), Amstead H. H. (London), 
Stróbl Alajos szobrász-tanár (Budapest), Kime- 
ness tanár (Róma), Bluntschli tanár (Zürich) és 
Ruífy Jenő, a nemzetközi postairoda igazgatója 

Az Első Leánykiháza8itási EgyesUht m. sz. f é. márc'us 
25-én tartotta XXXIX. rendes közyjíilé-ét a tagok é.’önk 
részvétele mellett. Amint a fonto abl> mé legtételekbö! és 
a jelentésből kitűnik, az 1001-ik kezelési év, dacára az 
általánosan uralkodó kedvezőtlen gazdasági viszonyoknak, 
úgy tekintettel a agok gyarapodására, valamint pénzügyi 
tekintetben eredmény-snek mutatkozik Uj beiratkozás volt 
13,809 jutalékrés'. Nászjutalék fejéhen kifizetett 630,265 
korona 21 fillér. A díjtartalék 1.068 931 koronára nevelte
tett és immár 6.939,367 korona 79 füléne rúg. A többi 
alapszabályszerü címeknek (Nász utalók felemelósi tartalék. 
Külön tartalék, H vatainoki nyugdíjalap stb.) 168,720 kor. 
ona 48 lillér utaltatott át. A díjbevétel 2.166,496 korona 
81 fillért, a kamat- és liázhé jövedelem 308,021 korona 
90 fillért mutat ki. A mérleg 7.874 335 14 korona va
gyonállományt állapit meg, mely kővetkező fő tételekben 
nyeri fedezetét: Értékpapírok szelvény kamatokkal (ko
ronajáradék. fővárosi kölcsön és 4 ' , százalékos első
rendű záloglevelek) 3 392.C04,66 korona, takarékbetétek 
2,054.026'12 korona, intézeti házak Iő.l08'48 korona 
bírása után 1,495.7-11 *20 korona. kötvény kölcsönök
320.736*96 korona, nyugdíj alap tartalékbetét 83.5C0'4I 
korona, díjhátralék 428.869*64 korona, készpénzkészlet 
91.407*25 korona. A jelentés és mérleg helyesléssel tudo
másul vétetett é- Krisz inkovics Béla és dr. Braun Ftllöp 
ügyvédek indítványára ; z összigazgntóságnak köszönet és 
elismerés sztvaztatik, A közgyűlés jegyzőknöyvének hitele- 
s lésére kiküldtUek : Chitz Hermán és Rálfay Kátoly. A 
felügyelő-bizottságba egy év lai lámára újból meg választat
tak a volt felügyelő bizottság tagok. Miután az elnök

még e hónap 2C-án dr. Stamberger Ferencz kir. köz
jegyző jelenlétében nyolc díjmentes nyereménj kötvény a 

í ,!)• osztályból törtért kisorso^isának eredményét kihir
dette, I erekosztetett a közgyűlés. Kisorsoltatok a követ
kező nlapkönyvszámok: 2281 alapkönyvszám özv. Dogé 

i Vilmosné, Budapest 8663 alapkönyvszám FJeischor Vil
mos, Budapest. 1652 alapkönyvszám l'izon János, Mo
hács. *.896 alapkönyvszám dr, Hoffner Elekné, Mosony. 
6378 alapkönyvszam dr. Trailc zku János, Kisjenö. 6 >138 
alapkönyvszám Kovárik Antal, Komárom, 6196 alapkönyv 
szám Kulko Stefan, Zágráb. 3883 alapkönyvszám Papo 
Abrahám, Szerajevó. Minden kisorsolt alapkönyvszám 
után a kedvezményezlettnek egy 1 00 — 100J korouá-ól 
szóló díjmentes nyereménykötvény kiszolgáltatik.

I A Magyar Jelzálogbank a napokban tar
totta X XX III. évi rendes közgyűlését ma- 
darasi Beck Nándor elnöklésével. Linók az 

I ülést megnyitván, konstatálta, hogy 83,808 rész
vény van a közgyűlésen képviselve 1-185 sza
vazattal. A  jegyzőkönyv vezetésére dr. Neumann 
Miksa titkárt, annak hitelesítésére Altschul 
Arthur és Szende Lajos részvényeseket kéri 
fel, ezután pedig felhívja Neumann Miksa titkárt 
a jelentés felolvasására, amelyben az intézet 
kegyeletes szavakkal emlékszik meg volt igaz
gatósági, illetve felügyelő-bizottsági tagjairól : 
Matuska Péter, gróf Széchenyi Pál és Ribáry 
Józsefről. Lnnék kapcsán kimondta a közgyűlés 
az igazgatóság indítványára, hogy Matuska Péter, 
gróf Széchenyi Pál és Ribáry József emlékezete 
a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökittessék.

Ezek után a közgyűlés úgy az igazgató
ság, valamint a felügyelő-bizottság jelentését, 
amely utóbbit dr. Bamberger Béla olvasott fel. 
egyhangúlag tudomásul véve és egyhangúlag 
elfogadta az igazgatóság javaslatát, mely szerint 
a tavaly keresztülvitt tökefelemelési művelet
ből jelentkező 8 millió koronanyi felesleg akké- 
pen használtassák fel, hogy belőle 2 millió az 
agió-alap, 3 millió a tartalék-alap, 1 millió a 
külön tartalck-alap. 1 millió az ingatlan tarta
lékalap és 1 millió az árfolyamkulönbézeti tar
talékalap javadalmazására íordittassék. Továbbá 
elfogadta a közgyűlés az igazgatóság ama indít
ványát, hogy a 5 .850,153 koronányi tiszta 
nyereségből a forgalomban levő 200,000 darab

1 teljesen befizetett részvény után cgyenkint 25 
franknyi osztalék már f. é. április 1-én fizet
tessék ki (amely osztalék 10'/,, aranyban tesz), 
30 00O K. az intézet tisztviselői és szolgái 
nj ugdijintézetének javadalmazására, 40,000 K. 
pedig az intézeti tisztviselők és szolgák külön 
jutalmazására fordittassék és a fennmaradó 
720.422 K  89 fillér uj számlára vitessék át

Miután a közgyűlés az igazgatóságnak és 
| felügyelő bizottságnak a felmentvényt megadta, 
| maróthi Fürst L szló indítványára a közgyűlés 
1 közfelkiáltással megválasztotta az igazgatóság 

tagjaivá: Gróf Nádasdy Lerenczet, dr. Beck 
Gyula igazgatót és Bernrieder Jánost; a fel
ügyelő bizottságba rendes tagokká : dr. Sarbó 
Vilmost, dr. Bamberger Bélát, Matuska Istvánt 
(uj) és gróf Széchenyi Aladárt (uj), póttaggá 
pedig hevesi Bisicz Lajost (uj).

Erre dr Brachfeld Lajos részvényes 
meleghangú ás általános tetszéssel kisért beszéd
ben mondott készönetet a részvényesek nevé
ben madarasi Beck Nándor elnök-igazgatónak 
sikeres működéséért, különösen kiemelve azokat 
a nagy érdemeket, amelyeket az által szerzett, 
hogy a franczia piacz bizalmát a magyar érté
kek iránt, daczára az akkor különösen válsá
gos ga-dasági viszonyoknak, megszilárdította. 
Indítványozza, hogy az elnök-igazgatónak Ó3 
igazgatóságnak, valamint a tisztikarnak a köz
gyűlés jegyzőkönyoi köszönetét fejezze ki. 
Llénk éljenzés )

Madarasi Beck Nándor elnök meghatottan 
mondott köszönetét úgy a maga, valamint igaz- 
gatótársai nevében, ígérve, hogy amint eddig, 
úgy ezentúl is a banknak fogja szentelni egész 
működését.

Ezzel a közgyűlés az elnök lelkes éltetése 
közben véget ért.

A  Magyar Jelzálog Hitelbank igazgatósága 
illésén Ohersohn Benő igazgató helyettest 
pénztári igazgatóvá és dr. Neumann Miksát, az 
intézet kitűnő képzettségű és buzgaltnu titkárát 
ezégvezetövé nevezte ki.

Segédszerkesztő : Holtai Nándor

B u id a p e s t i  \<i >xi i ti 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 y .
A „Budapesti közúti vaspálya-társaság“

XXXVII-ik rendes közgyűlése
folyó évi április hó 16-án délután 3%  órakor

a társulat saját épületében Budapesten, V., Lipót körút 22. sz. a. fog megtartatni.
N a p i r e n d :

. . , !■ IgaZga‘ Ó“t BÍ éVÍj , cle' P ; g e r je sz té se  az l901 ' ^szám adásnak és mérlegnek és a felügyelő-bizottság erre vonatkozó
jelentésének, az osztalék megállapítása, határozat a felmentvény megadása érdemében.

2. A  felügyelő-bizottság kiegészítése.
3 A  választmány újbóli megválasztása.
4. 'főbb részvényes indítványai:

, Meghatalmazás visszavonása részvényértékesítés tárgyában; —  mérlee részletezése t á r ó v a l . • i , ................
$,ynak módosítása, alapszabály 13. módosítása tárgyában; vasutépitcsi leszámolás rendkívülit* a apszabály 15., 20 , 27.,

tárgyalás behozatala munka és anyag beszerzése tárgyában* részvcnvíelnén? les/ámrd-s • üi • i** kogyűlésen ; nyilvános verseny-
galomba helyezésének korlátozása; a társaság tulajdonát kXezfl fdelm, v-snH T  1 IVUl' k/^ y M ó s c n  ; -  uj részvények for-
ezen vasutaknál való képviselet; tárcsában levő részvények letétbe helyezése - —  aíaoszabálv eS| * rZ8 Sél>ê éS- kev<5telének elszámolása és 
előterjesztés e ; az igazgatóság különféle ténykedésének elbírálása tárgyában ’ P bA y 14 8- módosítása; szolgálati rendtartás

a r a r  Szavazati jogot adnak a társaság közgyűlésein (alapszabály k 1‘ á pn 
élvezeti jegyei, ha legalább „égy nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál L é ’te m 'é n y e z te ín e k ^ d  V T ” ?  ré9ZVény* Í 8 ll,et6,e«  
után egy szavazat gyakorolható, oly megszorítással azonban, hogy 20 szavazatn-U többet l  " ’/  Á  ̂ ZVé,‘ y vagy élvezet, jegy
nevében, sem pedig megbízásból. ' 1 e^y  részvényes sem gyakorolhat sem saját

Felhivatnak tehát a t. ez. részvényes urak, kik a jelen közt/vnlésen ,, .. ,
nyekkel együtt, beleértve a f. évi május 1-én lejárót is. szám- es névjenyzek kisératéhan öl ’ “  czimleteiket
Ságnál (Budapesten, V. kor , Lipót-körut 22. sz.) délelőtt 9 - 1 2  óra közö "  tér t v l !  ,, u   ̂ 8 “ * 4prilÍS 1,6 , 2 *'» a
igazolványokkal egyidejűleg az előterjesztendő zárszámla és mérleg valamint a fel /  T k CtCDni nléltóztassanak, hol .

A letéthez szükséges nyomtatványok a lesz.
Budapest, 1902. évi márczius hó 28-án. BX k t y á n díjmentesen kaphatók.

i szelvé- 
igazgató- 
szavazási

Az igazgatóság.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT . Ostern. —  Vermischtes. —  Rriefkasten dér Redaktlon.

Ostern.
D ;e Osterglocken lauten elén Frlihling 

ein und verkünden allenthalben, dass die 
Natúr sich frei gemacht von den grau- 
samen Fesseln, die sie lángé Zeit hin- 
durch getragen. Die Osterglocken lauten 
aber auch als symbolisches Zeichen dér 
Auferstehung zum neuen Leben, zum 
neuen Schaffen und Hoffen.

Millionen Menschenherzen sehlagen 
höher bei dem Klange dér Osterglocken, 
denn jedes von ihnen tr<igt die schwere 
Last, welche das Leben mit sich bringt, 
nur mit dér beglückenden Hoffnung, dass 
es besser werden wird.

Die Pariase dér Gesellschaft, die mit 
schwieligen Hánden vöm frühen Morgen 
bis zum spáten Abend arbeiten müssen, 
um die unentbehrlichsten Bedürfnisse des 
Lebens zu decken, sie sind natürlich 
diejenigen, welche anlásslich des er- 
wachenden Frühjahres hochauíjauchzen. 
Vorüber ist die Harte des Winters, vor- 
iiber das Leid Entbehrungen ausgesetzt 
zu sein, von welchen dér Besitzende 
nichts weiss. Als ob dér Frlihling all 
das bráchte. wonach das Menschenherz 
lechzt, begriisst ihn zumeist die Armuth, 
dér er ja gleich wonnige Tagé bereitet 
wie dem Reichen. Und darum vernimmt 
dér Arbeiter den Klang dér Osterglocken 
mit ganz anderen Gefühlen als dér Ar- 
beitgeber. Das Einzige, was ihm die 
Natúr nicht vorenthalten kann, den herr- 
lichen Sonnenschein, die wohligen Düfte, 
wodurch sich seine Brust weitet und 
breitet, es ist sein Eigenthum und er 
geniesst es gierig, dem Schöpfer dan- 
kend, dér diesen höchsten Genuss dér 
mcnschlichen Kreatur bietet.

Aber da findet sich eine Menschen- 
klasse, dér dicsér Genuss gleichwohl 
vorenthalten wird. Eine Menschenklasse, 
eine Arbeiterklasse, die vöm frühen 
Morgen bis tief in die Nacht hinein, mit 
dem Aufwande aller physischen Kriifte 
die Hande rühren niuss, um ihr Brod 
zu verdienen. Leute, die einst bessere 
Tagé gesehen, die herausgerissen wur- 
den aus dem Wohlleben, haufig sogar 
erst im Altér; Leute, die schwachlich, 
manchmal sogar kránklich ihre Arbeit 
innerhalb 14 Stunden taglich verrichten 
und die gleichwohl durch hartherzige 
Verordnungen seitens dér Behörden ge- 
zwungen sind selbst an dem cinen Tagé 
dér Woche arbeiten zu müssen, an jenem 
Tagé, dér schon vor Jahrtausenden von 
allén Religionsstiftern als Ruhetag be- 
zeichnet wurde.

Jahrelang wiihrt dér Kampf um die 
Sonntagsruhe. Eigentlich kann mán es 
keinen Kampf nemien, nachdem ein Zwang 
vorliegt, dér mit den scharfsten Mass- 
regeln verbunden. Wie absurd es auch 
immer sei, hier stehen zwei Verfügungen 
von ein und derselben Regierung ein- 
ander entgegen. Die eine befiehlt auch 
an Sonntagen zu arbeiten, die andere 
verbietet es. Kampf ist es daher nicht

zu nennen, den die Kleinverschleisser 
seit Jahren führen, um die so dringend 
nothwendige Sonntagsruhe zu erlangen. 
Fis ist ein Ansuchen, das seit Jahren an 
das Finanz-Ministerium gerichtet wird, 
eine Bitté, verbunden mit dem Hinweise 
dér Dringlichkeit, dér Unentbehrlichheit, 
dér Gerechtigkeit.

Die Sonntagsruhe wird verlangt von
40.000 Staatsbürgern, von Leuten, die 
allerdings durch den Verkauf dér Ta- 
bakprodukte ein Geringes verdienen, die 
aber gerade in P'olge dessen sich dem 
Tabak-Monopole so sehr nützlich machen, 
dass sie Berücksichtigung auch dann 
verdienen würden, wenn selbst die ver- 
langte Sonntagsruhe dem Staate Geld- 
opfer auferlegen würde.

Es ware zweeklos nochmals und wieder 
Argumente vorzubringen, welche den 
Wunsch dér Trafikanten unterstützen. 
Kein einziges Moment gibt es, das nicht 
vorgebracht wurde und das nicht zu 
Gunsten dér Einführung dér Sonntags- 
ruhe spriiche; auch kenut mán die Be- 
rechtigung dieser Wünsche kompetenten 
Ortes zu genau, als dass wir darüber 
noch viel Worte machen sollten. Und 
doch und trotzdem wird die Sonntags
ruhe nicht eingeführt? Merkwürdig ist 
und bleibt es, dass bei uns behördlicher- 
seits haufig viel lieber etwas stillschwei- 
gend geduldet wird, als dass mán es 
gestattet. Tausende von Verschleissern, 
námlich diejenigen, —  wir sagen es offen 
heraus —  denen an ihrem Trafikgeschafte 
nichts liegt, sperren ihren Laden, ohne 
Jemanden darüber zu befragen. Die 
l7leissigen, die Unermüdlichen unter den 
Verschleissern thun dies nicht. Sie haltén 
sich strenge an die Vorschriften und 

1 harren in ihrem Geschaftsladen an Sonn
tagen bis spat in die Nacht hinein aus. 
Ist das nicht wieder eine Bestatigung 
dessen, dass dér Fleiss und die Uner- 
müdlichkeit niemals auf ihre Kosten 
kommen ? Jawohl, es ist sehr schlimm, 
dass es gerade diejenigen Tabak-Ver- 
schleisser sind, welche unausgesetzt unter 
dér Last ihrer harten Arbeit zu seufzen 
habén, welche niemals eines Uuhetages 
theilhaftig werden, gerade jene Ver- 
schleisser, welche ihren Verschleiss in dér 
priieisesten Weise führen. Dass das 
Sperren so vieler Trafik-Lokale an Sonn
tagen stattfindet und stillschweigend ge
duldet wird, ist eine bekannte Thatsache; 
aber gerade jener Umstand spricht dafür, 
dass etwas in dieser Richtung geschehen 
mlisse, soll dér Verschleisser nicht die 
sonderbarsten Anschauungen über amt- 
liche Verordnungen habén.

Und so ist es abermal.s Frlihling ge- 
worden und abermals regen sich die 
I lolTnungen von Neuem, dass es besser 
werde. Mán kann wahrlich niclits weniger, 
nichts Bescheideneres vöm Leben ver- 
langen, als es die Trafikanten thun, die 
seit Jahren bereits einen halben Tag dér 
Ruhe allwöchentlich flirsich beanspruchen.

Vermischtes.
Das Tabak-M agazln im Hauplzollam te, wel- 

ches seit einigen Wochen eine neue Leitung 
in dér Person eines tüchtigen fachkundigen 
Heamten erhalten hat, íunktionirt nunmehr in 
tadelloser W eise, so, dass allén Anforderungen, 
welche mán an dieses wichtige Am t zu stellen 
berechtigt ist, vollstündig ensprochen wird.

Es zeigt sich bei dieser Gelegenheit aber
mals, wie dringend nothwendig es ist, solche 
Reformén einzuführen, die sich mit den heHte 
herrschenden Verhaltnisscn im Einklange brin- 
gen lassen. Vor Jahrzehnten ging es noch an, 
den verhaltnissmassig geringen Konsum, wel- 
cher im Tabak-Magazine dér Ilauptstadt mani- 
pulirt wurde, durch minder tüchtige Beamte 
reguliren zu lassen. Dermalen gehört ein scharfes 
Auge íür die Bedürfnisse, welche eintreten 
könnten, dazu, um ohne Störung Waaren ira 
Werthe von vielen Millionen in Zirkulation zu 
bringen. W ie es scheint, hat das Finanz- 
ministerium diesem Umstande Rechnung ge
tragen und wird es sich zeigen, ob die Persön- 
lichkeit, welche dieses Arat dermalen leitet, 
auch dér riesigen Aufgabe insofern gewach: en 
sein wird, als in manchen Beziehungen seine 
Vorschlage, die er seiner Oberbehörde erstattet, 
dazu angethan sein sollen, Nützliches zu schaí- 
íen und Unníitzes, Schwerfülliges zu beseitigen.

D ér lm - und E xport österre ichischer und 
ungarischer Tabak-P rodukte. Die P'rage, ob 
mán aus Oesterreich die árarischen Tabak- 
Produkte bezielien kann und ebenso ob mán 
in Oesterreich die ungarischen Fabrikate íréi 
eingehen lásst, ist langst gelöst und lautet: 
dass von beiden Tabak-Regien Zigarren und 
Zigarretten bezogen werden können. Gleich
wohl scheinen dies manche Finanzorganc nicht 
zu wissen, nachdem sehr oít solche Sendungen 
sowohl in Oesterreich, wie in Ungarn bean- 
standet werden.

Die Ursache mag híiufig darin liegen, dass 
mán die betreffenden Finanz-Organe nicht ge- 
hürig instruirt und sie darüber belehrt, dass in 
dieser I Iinsicht zwischen den beiden Tabak- 
Rcgicn ein Uebereinkommen herrscht, welches 
die Einführung ohne Weiteres gestattet. Eine 
Ausnahmc hievon machen die Tabak-Produkte, 
welche in Bosnien und dér 1 Ierzegovina als 
österreichische Tabak-Produkte verkauft wer
den. Demnach werden dórt keine ungarischen 
Fabrikate eingelassen, wie auch die Tabak- 
sendungen, welche von dórt kommen, einer 
Verzoilung unterliegen, die jedoch nur einen 
geringen Betrag ausmacht.

Es wiire zu wünschen, wenn die beiden 
Tabak-Regien im VVege eines Erlasses die 
belrefíenden Finanz-Organc aufklaren würden.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn W. U. in V. Zu unserem Bedauern kün- 

nen wir Ihnen mit den gewünschtcn Daten 
nicht dienen, nachdem jede cinzelne Finanz- 
Direktion diesc Angelegenhciten im eigonen 
Wirkungskreise manipulirt.

Herrn J. R. in Sz. Sic habén folgendes Vor- 
gehen zu beobachten : Vorerst habén Sie im
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H err B. S Budapest. W as wir íiber diósén 
Gegenstand schon geschrieben, d.'is übersteigt 
bereits das Maass des Geschmackvollen. Mán 
kann ja nicht fortwáhrend íiber eine Sache 
sprechen, die ohnehin so selb.'.tverstandlich ist, 
wie 2 X 2 — 4 ist.

Horrn K. B. in A -S z . Dér Finanz-Respicient 
hat seine Pflicht und Schuldigkeit gethan. Am  
Ende muss es doch Jemanden gébén, dér sich 
um dériéi Dinge küramert, oder nicht ?

Herrn A. Zs. V. W ir danken bestens íür Ihre 
freundlichen Zeilen und kommen demnachst 
noch darauf zuriick.

Herrn K. in B. Wenden Sie sich gefalligst 
an die zustandige Finanz-Direktion. Es ist 
ganzlich ausgeschlossen, dass Sie dórt nur 
taube Ohren voríinden.

Abonnent (n L. A d  1. Nur dann, wenn Sie 
ein Recht dazu habén. Ad 2. Nein. Uebrigens 
kőimen Sie Ihr Glück probiren.

F rau  G. in B. Bei nachster GeJegenheit wer- 
den wir Anlass nehmen, uns auch hierüber 
anszusprechen. Bis zu jeaor Zeit werden wir 
uns wappnen.

H err W. in S. Abgegangen.
A lfa . In dér nachsten Nummer.
Abonnent in N eutra . Die gewünschten E xem - 

plare abgesendet.

An unseren p. t. Abonnenien,
dérén Abonnement am 1. April zu Ende ging, 
richten wir das höfliche Eisuchen, uns die 
Abonnementsgebühr von

5 Kronen
postwendend einsenden zu wollen.

Die Administration des

,,Dohányárasok Közlönye^
Budapest, V II , vá ros lige ti fa s o r t .

Sinne dér Ausschreibung das Offert zu schrei- 
ben, die in dér Konkursausschreibung aufge- 
zfihlten Dokumente beizulegen, das in derselben 
bezeichnete Reugeld in Werthpapieren oder in 
einem Sparkassenbuche oder mittelst Quittung 
über den eingezahlten Betrag beizuschliessen.
Am  Tagé dér Offertverhandlung können Sie 
bei dér Finanz-Direktion wohl erscheinen, um 
dér Offertverhandlung beizuwohnen, jedoch ist 
dies nicht unbedingt nothwendig. Síimmtliche 
eingelangten Offerte gelangen alsdann in das 
Finanz-Ministerium und eríolgt die Erledigung 
in ungefáhr 6 YVochen.

H err A. K. Budapest. W as die Kunden von 
den Traíikanten zu lordern berechtigt sind, ist 
vor Allém Höílichkeit. Dér Vorrath von Zigar- 
ren ist nicht seine Sache und darf Ihnen dér 
Káufer hierüber keine Vorschriften machen.
Selbstverstándlich müssen Sie all das, was Sie 
in dér Grosstrafík bekommen, auch auf Eager 
habén.

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 f l T Z I  F L i. és T Á R S A
CS. klr. 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 minfiségliaknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy kénes-, mint különösen s alon-gyufájokat.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M illetni ium- g y u fa ,
M agyar koron a-sréd gyufa , u
M agyar honvéd-sxobor-gyu fa ,
K rok od il-gyu fa  és V
M agyar lu iperial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam- ^  

férfiak arczképeivel diszilvék. ^
R ips-gyu fa  dobozokban és csomagokban kapható. Jfr

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch Landsbergbe intézni. A legolcsóbb áriételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o m b a c l i - u t c z a  8 .  s z .

r“k,ár“'"'' POJATZI FL. és TÁRSA
DEUTSCH LANDSBERGBEN (G raz m elle tt). &
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P = F E L T Ű N Ő  Ú JD O N S Á G .

M i n d e n  h i r d e t é s i  f e l e s l e 

ges, a d o h á n y z ó  e g y s z e r  
v e s z i é s  töL>L>é m á st  n e m
s z í h a t  — . ■ ■

legjobb oalódi francia
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