A kisvendéglősök legközelebbi összejövetele Kroner József kartársunknál VII. Baross-tér 16.
(régi szám Csömöri-ut 10.) e hó 5-én d. u. 4 órakor iáríátik meg. Ott legyünk!
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A képzelt urak.
Vannak emberek, kik igazán meg
érdemlik, hogy őket uraknak czimezzük, mert bármikor érintkezzék is
velük az ember, mindig azt tapasz
talhatja, hogy minden tettükben tetőtől-talpig és a szó-szoros értelmé
ben úriemberek. — Vannak azonban
olyan emberek is, kik csak képzelik,
hogy ők urak, a valóságban azonban
egészen mások, ilyenek a Dréher
Antal sörgyáros alkalmazottjai, kezdve
Aich igazgatón, egészen Aich Bierfersilbererig. — Ezen egyének mivel
hatalmassak, mint akárcsak az ó-budai takarékpénztár volt igazgatója,
vagy a soproni bank, vagy az aradi
bank volt igazgatói voltak és kik
utóbb úgy össze törtek, mint a pozdorja, azt hiszik, hogy a korcsmárosok, kiknek fáradozásai után uras
kodnak, nem is emberek, hanem a
részükre kirendelt rabszolgák. — Egy
korcsmáros nem juthat azon hely
zetbe, hogy a mindenható igazgató
színe elé juthasson és beszélhessen,
hanem ha oda megy és miután az
előszobába már jó hosszú ideig vá
ratták, akkor az igazgató üzenetét
megkapja a negyedik kézből, mert
az igazgató, vagy ennek helyettese,
vagy a helyettes helyettesnek, ki a
qarmadik személy még derogál egy
korcsmárossal beszélni, vagy ótet
fogadni.
De mindezeken túl tesz az Aich
Bierfersilberer, ki még rendesen
hazudik is, a mi csakugyan nem illő
úri emberhez, plane ha az illető
tartalékos tiszt is, Aich ur nevezete

sen,— ő tudja mi okból— mindenütt
azt hazudja, hogy Drechsler egy le
velet irt volna Dréhernek, a melyben
hallgatási díjat kér, noha Drechsler
őt felszólította az iránt, hogy a kér
déses levelet hozza nyilvánosságra,
ő ezt nem tette, ellenben lapunk
kiadójának, kit magához kéretett,
egy pár sort adott valami Weisz
nevű Dréher alkalmazotthoz czimezve,
az iránt, hogy adná ki a szóban
forgó levelet áttekintés végett, mit
azonban ezek kereken megtagadtak,
azon kijelentéssel, hogy a „levelet
senki másnak, mint Gundel Jánosnak
ki nem adnak.“
Itt álljunk meg egy kicsit. Miért
csak Gundelnek? Ki az a Gundel ak
kor, hogy ezen levelet neki, csak is
neki adják ki? Ez a Gundel az, kit
a korcsmárosok megválasztottak el
nöküknek, hogy jogaikat megvédje
főképp a sörgyárosokkal szemben és
ime Gundel a kartellos sörgyárosok
nak dédelgetett kedvencze, igy védte
meg a korcsmárosok jogait, ezek
után joggal mondhatjuk, hogy Gun
del is egyike a sör-kartell megalko
tójának. Az ipartársulat a múltkori
összejövetele alkalmával kimondta,
hogy Aichot nem tartja érdemesnek
arra, hogy vele foglalkozzék, mi
azonban hozzá tehetjük, hogy az
összes Dréher-féle alkalmazottak,
kezdve az igazgatón, nem érdemesek
arra, hogy velük a korcsmárosok fog
lalkozzanak, miután ők a korcsmárosokat csak arra tartják, hogy éret
tük dolgozzanak és nekik megsze
rezzék mind azt, a mi vágyai’; kielé
gítésére szükséges.

Kartársak, mutassuk meg, hogy
van bennünk önérzet és tanítsuk meg
ezeket arra, hogyan kell embereket
megbecsülni, bojkottáljuk a Dréher
sörgyárat és tőlük sört korcsmáros
ne vegyen többé.

A bormérés monopóliuma.
A szabadságért való lelkesülés min
den nemesen érző kebel kötelessége;
a kiérdemelt szabadság kincs, melyet
mindenki úgy igekezzék felhasználni,
hogy az végső eredményében a tár
sadalomnak és a hazának javára vál
jék. Aki nem igy tesz, az a hazafiatlanság megbocsáthatatlan bűnébe esik.
Ilyen bűnt követtek el azok, kik
a pénzkufárok és zsarnokok előtt
megnyitották a szabadipar kapuját.
Szép és szent a szabadság minden
képp, de ha ezt úgy élvezik, hogy
szabadossággá fajul, ha ennek örve
alatt embert, társadalmat és hazát
tesznek tönkre, mint haszontalant el
kell törülni.
Ilv^n haszontalan az iparűzés sza
badsága. Az elmúlt században vezető
férfiaink, kik e gyönge hazát egy
szerre nagygyá, világhírűvé akarták
varázsolni, a többi államok mintájára
a régi és jó ezéhrendszer helyébe a
szabadipart emelték.
Vájjon mi jót hozott ez a szabad
ipar? Jót semmit se, de rosszat annál
többet.
A szab diparral kivették a kis
emberek kezéből az ipart, a megél
hetést és a pénzemberek lelketlen,
kufár hatalmába kerültek. Naprólnapra, évről-évre mentek tönkre kis
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iparosaink s mint munkások voltak
kénytelenek a kontárkodó és zsarnok
uj „mesterek“ kegyelemkenyerén rá
gódni.
Ezek az uj „mesterek“ tanulatlan
és legtöbbször lelkiismeretlen elemek
ből kerültek ki, kik nem ismerve a
bizonyos ipari czikk előkészítéséhez
szükséges erőt, a munka minimuma
és maximuma teljesen ismeretlen lé
vén előttük, dolgoztattak és fizettet
tek annyit, amennyit akartak, amennyi
nekik tetszett.
Ez lett a szülőanyja a szocziálizmusnak, ez, ez az áldásos szabad
ipar.
Mi, kisvendéglősök is érezhetjük
ennek áldásait. Épp úgy, mint más
iparágban, nálunk és köztünk is van
nak ilyen kontárkodó, pénzéhes ele
mek, kik nem szaktudással szolgál
ják iparunkat, hanem pénzük száz
szoros kamatoztatása és a tisztességes
emberek tönkretevése vezérli őket.
íme, ennyire elhintette a szabad
ipar az egoizmus veszedelmes szel
lemét, mely szellem útját állja iparunk
fejlődésének és haladásának. Mert
ma nem az általánosság és nem a haza
érdeke lebeg az emberek szeme előtt,
hanem az önzés csúnya politikája.
Azokban a bizonyos „művelt“ álla
mokban, melyek kezdeményezői vol
tak a szabadiparnak, most, nagy
sokára, igazán megokosodva revizio
nistákká szelleműitek a szabadiparral
szemben. Ezek között vannak már az
ausztriaiak is. A többi iparosok közt
a vendéglősök is állást foglaltak e
„szabadsággal“ szemben. Eszretértek
és végelkeseredésükben immár ki is
törtek e tűrhetetlen helyzet ellen.
Voltak, vannak és lesznek is olya
nok, kik bizonyos érdekeket, a sza
badipar fekete lovagjait szolgálva,
epébe mártott tollal írnak és mosdatlan szájjal agitálnak az ,,ósdi szellem
ellen“, a mi alatt ők a szabadipar
ellenségeit értik. No, de ezekre vajmi
keveset kell adni.
Az epés toll, a piszkos száj gyönge
ahhoz, hogy az igazságot legyőzze.
Ai ztrVi kartársaink igy gondolkoz
nak és nyíltan kiadták a jelszót:
,,Monopolizáljuk a bormérést!“
A szabadipar ugyan incompatibilis
a monopóliummal, mindakettőnek más
és más az értelme; de ha az állam
összeegyeztethetőnek tartja, mi miért
ne boronálnánk össze a két külön
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pünk kezéből keresete úgy elpárolog, mint
a kámfor, nyomtalanul, haszon nélkül, nem
marad belőle mis, csak tengernyi új adós
ság. Ma félig-meddig tisztázza ezt a rovást,
hogy holnap új és hosszabb rovást kezd
jen. Az anyagi pusztulással természetesen
okozati összefüggésben van az erkölcsi
elvadulás is. Mind a kettő pedig nagy sze
rencsétlenség úgy erkölcsi, mint társa
dalmi tekintetben.
Ideje immár, hogy e rettenetes vesze
delemnek útját álljuk, hogy minden lehe
tőt megtegyünk mi kisvendéglősöknek is,
a nép megmentésére, hogy megkezdjük a
harezot, a háborút az iszákosság, az alko
holizmus ellen.
Két kiválóan fontos fegyver adatott pe
dig nekünk ebben a háborúban.
Az első a mértékletességi egyesületek
(Folyt, köv.)
alakítása, a misik az olvasó-egyletek mi
nél szélesebb körben való elterjesztése és
Az alkoholizmus.
azok kihasználása az iszákosság ellen.
Népünk eikölcsileg is, vagyonilag is ha Ahol olvasó-kört alapítottak, ott megtették
nyatlik, mindenütt a nyomor, a kirívó az első lépést e rettenetes veszedelem le
szegénység üti fel tanyáját. Az egykori küzdésére. Azért, mert az egyletek elvon
birtokos lába alatt inog a talaj, munkás- ják a népet a maguk társas összejöve
népünk pedig nem egyéb, mint koldus teleivel, szórakozásaival a szeszes italoktól,
proletársereg. Anyagi pusztulásával lépést s így a legnagyobb ellenségnek, az alka
lomnak állják útját. Azért továbbá, mert az
tart az erkölcsi sülyedés is. Testileg sat
nya, a nagyobb izommérót igénylő nehe egyletek felügyelet alá helyezik a népet
zebb munkát nem bírja, lelkileg megméte mulatságaiban, szórakozásaiban is, hol a
lyezett, vagyonilag elzüllött, kikoldult fil népnevelés vezérembere figyelemmel kisér
lérekre támaszkodó népet látunk ma köz mindenkit, még mulatozásban is és könynyen megakadályozhatja azt, hogy ez a
ségeinken mindenfelé,
mulatság
el ne fajuljon.
És e pusztulásnak első oka az iszákosE két eszköz közül akár egyiket, akár
ság. A ki látja, hogy minő hallatlan mér
tékben van elterjedve népünk között az másikat, akár mindakettőt is megvalósít
iszákosság, annak kétségbe kell esnie e hatjuk, de tenni, cselekedni múlhatatlanul
nép jövője felett. Ez emészti fel vagyonát, szükséges mindazoknak, kik a nép vezeté
keresetét, ez rontja testileg, lelkileg. Az sére hivatvák.
Mi, kisvendéglősök, kik szálka vagyunk
iszákosság ölte ki népünkből az erkölcsi
ugyan
az alkoholizmus ellen küzdők
komolyságot, az egyszerűséget és a meg
előtt,
nekünk
is bele kell kezdeni e nemes
elégedést. Ez szaporítja nálunk az ügy is
akczióba.
Mérjünk
és adjunk bort
nagy koldushadat, terjeszti az erkölcste
lenséget, szüli a bűnt. A nép véne és itja, keveset, de jót. A jó bort módjával él
nagyja és apraja, férfinépe és asszonyai vezve, nem alkoholizmus s ha e szerint
szorgalmasan látogatják a korcsmákat. Ott cselekszünk, nagy szolgálatot teszünk a
töltik vasárnapi és egyéb ünnepi szünide társadalomnak.
jüket, mit bérfizetés idején még egy-két
köznappal is megtoldanak ; ott szórják el
A pinezérek érdeke.
keresetüket, ölik el testüket, gyilkolják
Rovatvezető : Jávor I. Sándor.
meg lelkűket; háztartásukkal, családjukkal,
jövőjükkel nem törődnek.
Pedig a ki dolgozni akar és keresetét
Pinczérlányok,
megbecsülni tudja, tisztességesen megélhet
A mélyen tjsztelt fiesurok bizonyára rossz
nálunk is. Népünk dolgozik, elég jól is ke néven fogjak venni, ha a pinczérlányok
res s mégis nyomorog. Adóját nem fizeti, ellen fogok inii. No, de ez a lap nem a
csak akkor, ha a vég ehajtó ül a nyakába, fiesurok orgánuma, hát nyugodt lélekkel
adósságaival nem gondol, csak akkor mi hajtom végre vállalkozásom.
dőn udvarán megperdül a dob, gazdasá
Mi egyáltalán ellenségei vagyunk a női
gába nem fektet be egy garast se, pusz munkának, mely a konyhán kiviil érvé
tulni hagyja, csak fuvar és jó napszám nyesül. Sajnos azonbah, a konyhán kívüli
után néz, mely készpénzt hoz a tüszőbe, szolgálatra legtöbbször a „jó férjek“ vagy
hogy aztán mielőbb pálinkára adja. A az „édes szülők“ kényszerítik a nőt, hogy
Budapesten napszámba évente tölteni szo keressen és pótolja a „szorgalmas férj“
kott idejének kivételével állandóan krum ellumpolt filléreit. Azon férjek, azon apák,
plin és zabliszten tengődik. S a család kik ilyen módon akarják felemelni a napi
apa, sőt a családtagok is mindamellett szesz-lénuhgot, legelsősorban erkölcsi ki
boldogok, ha minél gyakrabban holtré fogas alá esnek, másodsorban pedig úgy
szegre szophatják le magukat. A mi né saját maguknak, mint embertársaiknak ár

böző nézletet. Az állam, ki törhetet
len hive a szabadiparnak, monopoli
zál. Monopolizálta a dohányt és tervbe
vette a gyujtó-monopóliumot is. Hiszen
ezzel saját maguk ferdítik el a sza
badipar értelmét.
De ugyan minek ferdítik el? Az
idő megmutatta a szabadipar haszna
vehetetlenségét, hát miért nem törlik el
s miért nem terelik tisztességes útra
az ipart, hogy az valóban fejlődjék
s erósbbödjék. De hát ezt nem teszik.
Bár elismerik a ballépést, még sem.
Csak suttyomban monopolizálnak. De
ha nekik szabad, nekünk is szabad.
Követeljük a körmérés monopóliumát.
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tanak, amennyiben az 6 munkájukat adják
a nőnek.
A női munkát (bár legyen az nehezebb
a férfiénél) feleannyi bérrel fizetik, mint
szokás. S ki ne keresné a mai világban
az olcsó erőt? Mindenki. Íme, igy rontják
el az emberek a saját helyzetüket.
A pinczérlányok fizetése még a felét se
teszi annak, a mit a pinczérek kapnak.
Hát mért ne alkalmaznák ezeket? Kapvakapnak rajtuk. De, jó Istenem, heh nagy
hátrányunkra van ez nekünk, pinczéreknck és a közerkölcsiségnek!
A mi kenyerünk igy vész el s az er
kölcstelenség igy nő terebélyes fává.
Mért nincs százunknak üzletünk, kenye
rünk, mért? Talán azért, mert kevés a
kávéház és a vendéglő? Oh, nem. Hisz
ezek gombamódra szaporodnak, naprólnapra több van, de ezek — csalétekül
lányokat alkalmaznak.
Szegény lányok élni akarnak. Fizetésük
harisnyára is kevés és ezt rendesen pó
tolni kénytelenek. Hogy miként, hát ezt
már talán szükségtelen hangoztatni, tudja
mindenki: nem tisztességes munkával.
A pinczérlányok alkalmaztatásával azon
ban az emberek is a megmételyezésnek
vannak kitéve. A „piros kis babák“, az
„edes muezusok“ nagy hunezutok, végte
len nagy csábítók s hamarosan hálójukba
kerítik az embert, még ha feleséges is.
A pinczérlányok által a kávéház is vé
szit nívójából, a közerkölcsiségnek is hát
rányára van, a pinczérek kenyerét is el
lopják, ergo kötelessége volna a belügy
miniszter urnák eltiltani a lányok alkal
maztatását pinezéri minőségben.
Ha már megengedhetőnek tartják a női
munkaerő tisztességtelen kihasználását,
legalább őrködjenek a szegény nők egyet
len kincse: a becsülete fölött. Hiszen amúgy
is az erkölcstelenség posványában fetreng
fővárosunk!

HÍ RE K.
A k ő b á n y a i p o lg ári serfözö r.-t.
a kartellkötők egyik leghíresebbje
a
múlt héten tartotta évi rendes közgyűlé
sét. Az osztalék részvényenkint 9 koro
nában lett megállapítva s ennek kifizetése
már meg is kezdődött. Az igazgatóságnak
a sikeres működéséért jegyzőkönyvi köszö
netét szavazott a közgyűlés. Nem tudjuk,
mily fokán vannak a részvényesek az
emberi érzéseknek, a mikor egy ilyen
igazgatóságnak köszönetét szavaznak. Hát
a mai világban azt kell nevezni sikeres
munkának s azt kell megköszönni, ha
valaki embernyuzást követ el? A kőbá
nyai polgári serfőző r.-t. is a kartellkötők
éhes, zsarnok csoportjában áll, nyúzza a
kisvendéglősöket, a miért nem köszönetét,
hanem valami mást érdemel.
K itü n te te tt czig án yzenekar. Sza
badkai Pege Károly czigányprímást és Török
Pista czimbalommiivészt, kik Angliában
időznek, az angol király aranyéremmel
tüntette ki.

A b szin tfo g y a sztás F rancziaországban. Az alkoholellenes mozgalom
legintenzivebben Francziaországban foly
tatja akczióját. Maga a kormány minden
lehetőt megtesz, hogy e rettenetes vesze
delem terjeszkedésének gátat vessen. De
mindhiába; az ország erkölcseit, társadalmi
rendjét sok helyütt
főleg Párisban —
mélyen aláásta az alkoholizmus. A „Médecine Francaise“ legutóbbi száma az alko
holizmus pusztításáról értekezvén, érdekes
kimutatást közöl Francziaország. abszintfogyasztásáról. Hét év alatt ugyanis
85.000 hektoliter abszintet fogyasztottak
el Francziaországban s a legutóbbi rövid
négy év alatt 83.000 hektolitert.
No, itt
falra hányt borsó a jó beszéd.
(Fejedelm ek a b illiá rd a sz ta l m el
lett.) A „Modern Society“ érdekes czikket
közöl Vilmos császár és Edvárd angol ki
rály sandringhami találkozása alkalmából,
arról, hogy mivel töltik idejüket a fejedel
mek, amikor egymást meglátogatják. Egy
ilyen látogatásnak érdekes epizódja az,
amidőn Vilmos császár és az angol király
egymással billárdoznak. A német császár
csak alkalomadtán szokott játszani, ügyesen
és hevesen löki a billiárdgolyókat. Edvárd
király már kényelmesebb partner. Régebben
szenvedéllyel billiárdozott s gyermekeit,
mihelyt a billiárdasztal magasságáig értek
beavatta a billiardjáték titkaiba. A fiatal
herczegek azonban igen gyakran összekü
lönböztek játékközben s ezért azután
Alexandra királyné marquert állított mel
léjük, aki hivatva volt a fejedelmi sarjak
heves játéktemperamentumát csillapítani,
így azután nyugodtan játszhattak a feje
delmi ifjak. Maga a királyné is játszott
néha a billiard asztalon. Legkitűnőbb bil
liard asztala van II. Lipót belga királynak
Brüsszelben, aki billiárdtermét a sandringhami billiárdterem mintájára rendeztette be.
(W alb u rg E rnő b áró G yőrött.)
Wallburg Ernő báró, a New-York kávéház
főpinezére nem régiben megvált állásától.
Úgy látszik, beleunt a fővárosi zajba s vá
gyik a vidéki városok csöndje után. Ele
inte Nagyváradon akart hasonló minőség
ben alkalmaztatni: de az ottani kávésok
nem igen kaptak rajta. Ernő báró nem ka
pott helyet. De azért nem csüggedt el,
mert amint értesülünk, addig keresett-kutatott, amíg végre a győri Kisfaludy-kávéház tulajdonosa elfogadta ajánlkozását. A
legközelebbi főpinczér-változás alkalmával
foglalja itt el helyét Walburg Ernő báró,
aminek hire nem kis szenzácziót okozott
Győrött.
V endéglőm egnyitás. Кriszt Károly,
jónevii kartársunk Báthory-uteza 19. szám
alatt uj vendéglőt nyitott meg. Kitűnő
borai, sörei és jó magyar konyhája, mely
régóta ismeretes, bizonyára látogatottá
teszi uj üzletét s biztosítékot nyújt a fel
virágzásra. A jó bor kedvelőinek különö
sen figyelmébe ajánljuk Kriszt Károly uj
vendéglőjét.
Egy jó vendéglőről. Régebbi szá
munkban jeleztük Oyőrffi István vendéglő
jének megnyitását s most már örömmel
adhatjuk hírül, hogy az uj vendéglő virág
zásnak is indult, amennyiben a helyiséget
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bővíteni kell. Ugyanis a jövő héttől kezdve
egy szobával kibővítik az uj vendéglőt s
a kerthelyiséget, mint fedett és fütött he
lyiséget bocsátják rendelkezésére a ven
dégeknek. E jó vendéglő Mária-Terézia-tér
4. szám alatt van.
É rdekes fogadás. Torontálmegye
egvik gazdag sváb nagyközségében, Lovrinban a múltkoriban érdekes fogadást
nyert meg hét úriember. Nagyobb társa
ságban, bor mellett arról folyt a szóbeszéd,
hogy intelligens emberek képtelenek erő
sebb testi munkára, a milyen például a
mezei munka is. A társaságban volt egy
lovrini földbirtokos is, a ki különösen erő
sen kardoskodott a mellett, hogy az úri
nép mind puha) a teste petyhüdt s a ka
szálás, kapálás mellől fél óra alatt kidőlne.
Heten azonban ezt határozottan tagadásba
vették s a mint a vita fejlődött, ősi szoká > szerint fogadás lett a vége.
Nohát
mondotta a földbirtokos,
két hold földem termését nektek adom,
ha két nap alatt lekaszá'játok és keresztbe
rakjátok!
— Mi meg felajánlunk ellenében 20—20
koronát
volt a hét ur válasza, — ha a
kitűzött munkát rendben be nem végezzük.
Másnap hajnalban a földbirtokos aratói
nagy csodálkozással látták, hogy héttel
megszaporodtak s a jövevények község
beli urak, de a kiket parasztos gúnyájuk
ban is felismertek, kaszával a vállukon.
No, az urak megbolondultak — volt
az általános vélemény.
Ott volt a földbirtokos is velük.
— Urak — szólt a hét kaszás úrhoz,
ez itten kerek két hold búza. Csak gyor
san a munkára, mert az idő múlik s nem
lesztek készek a kaszálással
fejezte be
szavait mosolyogva.
A hét ur erre kellő komolysággal el
helyezkedett a vetésben s ugyancsak szor
galmasan kezdették vágni a rendet s még
az alkony le sem szállott, máris egy hold
búza hevert szép rendben kévékbe kötve.
Kifáradtak ugyan módfelett, úgy, hogy
még az ágyba L szinte ugv kellett bele
rakni őket, hogy kipihenjek a kemény
munkát. De már másnap hajnalban ponto
san újra megjelentek s folytatták a mun
kát. Annyira belejöttek ekkorra már a
kaszálásba, hogy kora délutánra befejez
ték a másik hold búza vetés learatását.
A fogadást tehát fényesen megnyerték,
igaz ugyan, hogy a hét ur nem győzi
azóta egymást „restitutions fluid“-dal kenegetni. Az igazán verejtékkel keresett
búza árát egy Kossuth emléktábla felállí
tására adták, amelyet szeptember 19-én,
a Kossuth-ünnep alkalmával lepleztek le
Lovrinban.
A főpinezér tiz p a ra n c so la ta . Kitűnő
német szaklaptársunk, a „Verband“, a kö
vetkezőkben állítja össze a főpinezérek 10
parancsolatát:
1 . Az üzleti érdekeket mindig úgy te
kintsd, mint a magadéit.
2 . Gondod legyen rá, hogy a vendégek
mindig otthoniasan és megelégedetten
érezzék magukat, a inig csak a te üzle
tedben tartózkodnak.
3. Egyik vendéggel épp oly udvarias és
előzékeny légy, mint a másikkal, senkinek
se nyújts se előnyt, se hátrányt.
4. Ne tartsd magadat többre, mint fő
nöködet s igy ne intézkedj soha önszántodból.
5. Mindig ügyelj a rendre s ne élj vissza
a beléd helyezett bizalommal.
6 . Pontosan a helyeden légy mindig.
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7. Járj a személyzetnek jó példával elől.
8 . A személyzettel szigorúan, de igazsá
gosa» bánj, figyelmesen, de soha ne tulbizalmöskodva bánj velők s nem szabad
egy hibát sem megtorlás nélkül hagynod.
9. Ügyelj tekintélyedre a személyzeted
s egyéb alárendeltjeiddel szemben.
10. Iparkodj a megkeresett pénzeddel ta
karékoskodni, hogy minél előbb önállósít
hasd magad.

26. szám.

А К ISVEN D ÉG LŐ S

A „tábor ángy alá“-nak hívták s utána
mentek tüzbe-vizbe akárhová.
V.

A nemzetes asszony, amikor már egé
szen hozzászokott a harczi élethez s meg
edződött a háborúkban, úgy unaloműzés
ből portyázásra indult Jánossal és cgypár
katonával. Egész szenvedélye volt ez.
Esteledni kezdett, a mikor szintén ba
rangolt. A távolból lódobogást, kardesörhallott.
A kisvendégiősök mozgalma. tetést
Figyelmesen tekintgetett körül. Sehol
A november hó 28-án Kása Géza kar semmit sem látott. De a mikor füle mel
társnál megtartott értekezleten ismét szép lett egy éles golyó sivitott, mindent meg
számban voltak jelen az újonnan csatlako tudott.
zott tagok.
A hegyszoroslan ellenség rejtőzött. Oda
Az értekezleten ismét szóvá tették, hogy
a karrtellbeo levő sörgyárosok felkeresik vágtatott. Hat ló nagy szekeret húzott,
a korcsmárosokat és arra akarják birni tele élelmiszerrel, ruhával. Volt egy szá
őket, hogy a sör szállításra szerződést zad osztrák katona is.
kössenek.
— Tüzelj! — kiáltott katonáira, kiknek
Az ipartársulat elnöksége ez utón kéri
jól
ezélzott lövései egész zavart idéztek
fel az összes korcsmárosokat az iiánt.
hogy szerződést senki az ipartársulat nél a hegyszorosban lévők között.
De az ellenség is tüzelt, a mi kárt sehogy
kül ne kössön, miután ezen szerződéskö
tés csak újabb megkötésünk lenne, ellen se tudott tenni, mert a legtöbb golyó a
ben az ipartársulat a szerződéskötésnél az hegybe fúródott, vagy a levegőt haso
egyes korcsmárosok érdekeit mindenben
gatta.
megvédi.
Háromszori tüzelés után, a kik kikerül
Vigyázzunk, bogy kelepczébe ne ke
rüljünk !
ték a maroknyi magyarok golyóját, meg
adták magukat.
A székesfővárosi kisvendégiősök és
Nagy diadallal vitték a szekeret és a
korcsmárosok ipartársulatának hivatalos foglyokat Bem elé. A foglyok közt volt
helyisége VII., Szövetség-u. 24 sz. alatt egy lengyel is, a kihez igy szólt Bem:
van, az irodai órák d. u. 4—6 -ig tartat
— Hogy a lengyelek jó hírét tovább ne
nak. Kartársak forduljatok oda mindenért, tudd rontani, halálra Ítéllek. Ha uj ágyút
mert ott mindenfélében segítségetekre kapok, erejét rajtad fogom kipróbálni.
lesznek.
Ez a fogoly pedig csak azért mondta,
hogy lengyel, mert azt gondolta: igy ki
kerüli a büntetést. De a mikor hallotta
A nemzetes asszony.
Bem szavait, félve, remegve vallott:
Elbeszélés a szabadságharczból.
5
— Cseh vagyok, nem lengyel.
Irta: Jovicza István.
— No, akkor csak kis golyót kapsz.
így járt még egypár fogoly, kik már
Volt ezután vigság Kis-Kapun. Olyan
győzedelmi lakomát csaptak, hogy talán a hírhedté váltak a háborús időben; de a
legtöbb kegyelmet kapott.
győzelem se ért ennyit.
A foglyok közt volt egy tiszt is, kit a
A nemzetes asszony foglyul is ejtett egy
nemzetes asszony kért el Bemtől.
csúf tisztet. Elvitte Bemhez.
— Tiéd lehet . . .
— Csinálj vele, amit akarsz, — szólt
Ez a tiszt pedig nem volt más, mint a
Bem, ahogy megpillantotta az ijedelemtől
ki a nemzetes asszonyt egyszer elfogatta
reszkető foglyot.
A nemzetes asszony pedig irt egy leve és vérig megsértette; ez az, kit orron
let — Korpássy Bélának, az ő férjének, vágott szemtelenkedéséért.
— Kezembe kerültél, jó firma — szólt
amelyben megírja, hogy óvakodjék harczban részt venni, mert ha vele találkozik, hozzá a nemzetes asszony. — Sértegeté
sedért most megadhatom illő jutalmadat.
golyót kap csók helyett.
— Bocsánat, bocsánat! — esedezettt a
— Ezt vidd el Windischgrätz tábo
rába . . . Hanem vigyázz, hogy többet ne tiszt. — Könyörüljön! Menyasszonyom,
lássalak valahol, mert akkor Lucziferhez édesanyám, apám, testvéreim vannak! . . .
— Ahá! És te nem gondoltál ilyenre,
küldelek levéllel . . .
A remegő, meghunyászkodó fogoly át mikor engem a hadbíróság elé hurczolvette a levelet s megeskettetés után sza tál . . . Én nő voltam, de nem könyörög
tem kegyelemért; te férfi vagy és rimánbadon engedték.
Ettől kezdve aztán a nemzetes asszony kodsz . . . Mért nem maradtál anyádnál és
olyan igazi katona lett, ki tüzön-vizen is mért nem katonáskodol fakardokkal? Te
nem való vagy háborúba! Te gyáva lélek!
keresztül ment, ha a hazáról volt szó.
Mintha solise lett volna nő, úgy érezte Te fizetett zsivány! . . .
E szavak után feléledt a tisztben régi
magát a katona-ruhában. A csatákban pedig
úgy serénykedett, mint valamikor otthon büszkesége s kiegyenesedve, kimeresztett
szemekkel, fogát csikorgatva állt egy he
a konyhában.
Tisztelték is, szerették is úgy a tisztek, lyen s beszélni akart volna, de nem jutott
mint a közkatonák.
szóhoz. . . Nem talált szavakat. . .

A körülálló magyar tisztek nagy érdek
lődéssel figyelték a nemzetes asszony sza
vait s a csávába került osztrák tisztet.
— De ne gondolja, hogy vérét kívá
nom __ folytatta tovább a nemzetes aszszony. — Nem, de tisztességes elégtételt
kérek, a mit egyszer oly rutul meg
tagadott.
Kivett aztán zsebéből két pisztolyt.
Egyet a tisztnek adott és egyet magának
tartott.
— Egy, kettő, három — számolta a
lépéseket húszig. — És most egy, kettő,
három . . . tűz! . . .
A tiszt lőtt. Nem talált.
A nemzetes asszony visszadugta piszto
lyát, hátat fordított a tisztnek.
— Tudja meg, hogy a magyar asszony
nak van szive . ..
Az osztrák tiszt ogy ideig mereven állt
helyén, de később gondolt egyet, letépte
zubbonyát s Bem elé állt:
— Magyar ruhát és magyar kardot
kérek . . .
Később ő lett Bemnek egyik legvitézebb,
legkedvesebb katonája.
(Folyt köv.)

Levelezés.
Tek. Szerkesztő Ur!
Nagy érdeklődéssel olvastam a két hét
előtti számban megjelent „Pinczérek ér
deke“ ez. czikkünket. Az igazat megvallva
én is a bizalmatlankodók pártjába szegőd
tem, a mennyiben sikerült annak a bizo
nyos „kikopott“ urnák hazug, ámító sza
vaival engem is és társaimat is félre
vezetni.
Azonban — még czikkünk megjelenése
előtt — kezdtem átlátni a szitán s hamar
jában a faképnél is hagytam a nem igen
tisztelt álnevű „urat“, kinek agitácziója
egyenesen odairányult, hogy ne járassuk
és ne olvassuk nagybecsű lapját s meg
ígérte, hogy ő fog számunkra „szerkesz
teni“ egy lapot. Én azonban — és talán
társaim is — elég jónak találjuk a tek.
szerk. ur lapját s ki is jelentettük, hogy vál
lalkozását, a mennyiben már sem személyi
sége, sem készültsége nem nyújthat erre
elég garancziát, nem támogathatjuk. Ezóta
nem is hallok egy szót se arról az „úrról“,
sem a tervbe vett lapról, de még társá
ról sem, a ki — azt hiszem — szintén ki
kopott önöktől, mert . . .
A tek. szerk. ur felvilágosító szavai és
az én levelem után bizonyára óvatosak
lesznek t. kartársaim s nem fognak fel
ülni egyiknek se.
Kitűnő tisztelettel
L . . . у E . . . r főpinezér.

Szerkesztői üzenetek.
L Géza. (Komárom.) Ott csak Ön az egye
düli előfizetőnk. T erjesztését szívesen vennénk.
De nehéz az, ugy-e ? Azt hiszsziik mi is, hiszen
a p agy fővárosban is alig van egypár pinezérelőfizetőnk.
V. S. (Bpest.) Az ipartársulatba bárm ikor
beléphet. Csak toborozza k artársait is. —
Ü dvözlet!
Társszerkesztő: JOVICZA ISTVÁN.

I li Jahrgang.
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Die Kleinwirthe halten ihre nächste gesellige Zusammenkunft am 5. Dezember, 4 Uhr
Nachmittag bei unserem Kollegen Josef Króner (VII. Baross-tér 16, vorige No Csömöri-ut 10),
Um je zahlreicheres Erscheinen wird gebeten1!

S ie eittflfbUbcten Herren.
(S3 gibt Beute, bic es mirflid) uerbietten,
Herren genannt 511 merheti, benn fo oft man
mit fie in Berührung fomntt, fiat mau ©elegeit*
beit 31t bemerfett, baft fie oont guftc bis jum
Stopfe Herren fittb, mas ifir Bcitcfimeii bemeift.
<Ss gibt aber and) Beute, bic fid) nur eiubilbcu,
baft fie Herren fiitb, in $föirflid)feit aber nid)ts=
meniger als bas finb. — Unter bic Befitcreit
gehören bie 2lngeftellteu ber Фгс1)ег’|"фсп Bier*
iratterei, angefaugcit 00m director 2Иф bis
311111 Bieroerfilberer 2lid).
3)iefc getreu fialtcit fid) für fd)redl id) ntäd)*
tig nub motten gar uid)t barau bcitfcii, baft fie
bod) nur oou beit frtntmeriidjen ©rofdjen berntift*
adjtcteu Söirtfie leben. S ic betrad)teu beit BUrtfi
nur als ifireit ©ciánéit, iaffeu ifin int B orn im e r
ftuubeuiaitg marten, bis es bent ®crru director
genefim ift ifin bttrd) oierte $anb eine 2lntiuort
fiittaus 31t fd)icfeit, benn ifim felbft berogirt cs
mit einem BHrtfien 31t fpreefien.
21ber ber felnfte unter ifiiteu ift ber Bier*
oerft Iberer 21id), ber uerlautbareit lieft, baft
Herr Фгсфз1ег einen Brief au beit Treber
gerichtet l)ättc, in mcldjcnt er Sdjtueigegelb
forbert. — ФгорЬет Herr 2)red)$ler beit 2Ud)
BierucrfiIberer aufforberte bas 31t bemeifett,
refp. beit Qrigiuatbrief 311 ocróffcutlidjeii, l)at
er aber bisher l)at nid)t getl)au.
2lufiatt beffeit lieft er beit Herausgeber uufe=
rer 3 cituug 31t fid) fommett, gab ifim cincit
Brief au cincit gemiffeu B$eift (2lugcftellter ber
IDrcfierjdjeu iratterei), mo er um Herausgabe
bcs beiiauutett Briefes aufud)te. tiefer gemiffe
UBeift aber erfCärtc, baft fie beit Brief nur beut
Stefan ©uttbcl übergeben.
SBarunt gerabe nur beut Herrn ©uitbel ?
2Bcr ift ber Herr ©uttbel? deines BUffeus
babéit bie BUrtfic biefcit Herrn 31t ifirent ^reifes
gernäftlt, bantit er ifire ^ntereffeu mafire. Hub
nun ift biefer Herr ©uttbcl ber Liebling ber
im .Hartett ftcficitbett Bierbrauer. 2Ufo fo Ijat
Herr ©uttbel bic ^ntereffeit ber BHrtfic ncr*
treten? Фа fontien mirbeftimmt attuefititett. baft
Herr ©uttbcl and) einer ber Hartettgrünbcr
mar. X)ie ©eiuerbegcnoffeitfd)aft erflärte in
il)rer leptgefiabteu .Konferenz baft fie es unter
il)rcr BJürbc íjait fid) mit ber ^erfou bcs
Herrn 2Иф 3U befaffcit. Ш х fügen uod) Ьазп,
baft es nicht ber Witfic mcrtl) ift mit allen

2)rei)er’fd)eu 2lngeftettten 11ф ju befaffett, ange*
fangen oottt Süreftor, benn bie b e te te n bie
BUrtfie nur als Sflaoett, bie für fie bas ©elb
oerbieiteit.
Hoüegeu! Holten mir jufamntett, geigen mir,
baft mir ©l)rgei3 im Beibe haben nub es ber
^rel)er’fd)cit Brauerei uergclteit, mas fie au
uns BUrtfie gctl)ait.

!Mn№ a«f$=9JtonopoUui».
Фаз Bcrlangen nad) greifieit, ber ©ntfiufiai*
mus nad) greifieit ift Qebermanns heilige Pflicht.
Ф 1с erlangte greifieit ift ein Hleinob, ben jebe
Station, jeber Wenfd) ftod) fd)äpen nutft. Фег
nicht in biefeiu Sinne lebt ttitb benft, ift toirflid)
unpatriotifd).
2lber gerabe fo unpatriotifd) finb jette 31t nett'
nett, bie bie Sdjrattfen ber ©emerbefreifieit bat
Blutfaugerit uttb ©elbntanipulanteit öffneten, benn
fie ruinirten bantit ifir eigenes Baterlanb. CS'ö ift
ja fefir fd)öit frei 3U fein uttb auf jebettt ©ebiete
bes Фа|‘етз greifieit 31t genießen, aber meint
biefe érettjeit ©elegenfieit 311 Wiftbriimfiett gibt,
metttt unter bent ebien X M ber ©emerbefreifieit
Baterlanb uttb ©efellfd)aft jugruitbe gevidttet
tuirb, bann fagett mir biefer greifieit lieber
2lbicu!
S o nid)tsmtp ift uttfere ©emerbefreil)eit. gm
ücrgangenen gafirfiuttbert mottten grofte Wänner
unferes Battbes biefes fd)tuad)e, 3urüdgebliebette
Baterlanb auf einmal grófi uttb ftarf тафеп,
ttitb glaubten bas am Beften mit beut 31t errei*
d)en, menu fie an Stelle ber batnals eittfieitnt*
fdjett 3 unftgetmffeitfd)aften bie ©emerbefreilteit
fepett.
2hm finb l)imbert gal)re oerfloffett. B$as fiat
uns bie ©emerbefreifieit gebnufit? 2hd)ts ©utcs.
Фаз Hie inge merbe ift babéi зидптЬс gegangen
ttitb bie ©elbutanipulanten fittb reich gemorbett.
X k früheren Weiftet* müffett bei beit jefiigett
„Weiftern" als Arbeiter bienen. Uttb mas finb
benn biefe jepigett „Weifter"? Weiften« unge
fdjulte, nicht fad)uerftänbige Beute, bie oont ga*
фс gar ttid)ts uerftefien, 001t gugettb auf itid)tö
attberes lernten, als mit ©elb 31t fd)ad)ent uttb
feine Witntenfd)en auo3ttbeuten.
Ф1е(ев ©ebafiren hat ber Socialistnus mit
fid) gebracht. Uttb bas alles haben mir ber ®e*
merbefreipeit 31t oerbanfen.

21иф mir Hleintuirtfie füllen ben fald)en Se=
gen ber ©emerbefreil)eit. 21иф in unferer Brand)e
gibt es iftrev genug, bie тф ! mit ihren gaфí
fenntttiffen ober ihrem gleifi roeiterfomtnen, fon*
bent mit ber f)unbertfad)en Bcr 3infimg iftres
©elbeo uttb mit bem 3 u9nmbcrid)ten el)rlid)er
2Jleufd)en fii) ein Berntögen mad)en.
3n allen jenett fortfd)rittlid)en Staaten, mo
fie für bie ©emerbefreiljeit рф fo ereiferten,
gefteit fie langfam unb langfam 31t ber alten
oerpöfinten, aber praftifdjen güitfteintfieilung зи=
ritef, übet all fangen fie bas ©efep ber ©emerbe^
frei fielt 311 rcoibiren an, bis fie junt Sd)luffe
bort fittb, mo mir oor fiunbert gafiren marén,
mit bent Untcrfd)iebe, baft bamaís 2JHllionen
3ufricbeitc Hlciugemerbetreiben maréit, fieute
aber 23iillionett 3ugru:tbegcrid)tetc Bettler, ипзи=
friebene Wenfd)en egfiftiren.
(S’S gibt unb tuirb geben |‘о1фе Kreaturen, bie
mit Haft nitb Вегафйтд oon gelten fd)reiben
unb jprecfieit, bic für bie (Sinfd)renfung ber jepü
gen ©emcrbefreificit fätitpfett, bas tfiut aber
nichts, fold)c Hunbe lafft man betten unb mir
fefireiten bod) nur mutfiig meiter bent ausgefepten
3 iele 31t, ben Hleingemerbetreibeuben, mié ben
Hleinmirtfi oottt totalen sJtuin 31t retten.
2Bo ftefien mir fieute mit ber ©emerbefreifieit?
Фег Staat feitnt fie gar nid)t. Фег Staat itto=
nopolifirt, mas ifim attgettefim unb einträglich
erfd)eint. Wonopolifirt beit X ahd tutb mitt and)
bie Sünbfiöljer tnottopolifirctt. gn biefen 2lrtifeln
fiört fid) bic ©emerbefreifieit auf, meil es ein
träglich ift.
SBarum alfo ftrcid)en fie nicht lieber дапз bas
©efep, marunt fepett fie nur fo lattgfattt bannt
fierutit? Ф 1е gafive ber 3 eit fiabett ja gettügcnb
betuiefen, baft es utnbramfibar, uitttüp ift! 2llfo
meg bantit. 2iein, bas tfiun fie nicht, fie monopolifireit nur int Stillen meiter.
^Bettit es alfo bent Staat erlaubt ift, fo for*
bent mir Hleinmirtfie aud) ein Üttottopol: bas
W o no p o l bes 2B e i tt f ф e it f c n s.
(gortfepung folgt.)

3ri)aitftcd)f.
Btettii gcntaitb fid) ein Hotel, ©afifiaus ober
Haffeefiaus erridttet, tttuft er fid) in erfter Jtcifie
eilten ©emcrbcfdjeiu uerfdjaffeu, biefen bann
bem ©eftufie, toeld)es er um Erlangung bcs
Sd)anfred)tes 3m* giuaitjbireftiou ciurcidfit, beU

о da! ,
leijeit. Тени laut ©cfets Fami bie giuaujbireF*
tion bem Riifudjcubeii auf .ftotcl, ©aft= mtb
Maffceljauö obex*. tfajjeefdjauf nur bann ba«
0i()aufrcd)t ertF^cileit^ loenit felbcr oorljer оси
bä* beiveffenbcti. ©cm erbebe!) őrbe fid) ben ©ез
mo.rhcidjeiu »erfdjafft bat'.
VBeitit bot- ílufudicubc feinem ©cfitdj ben
©noerbcfdieiu nid)t beilegt, fo ntuft ibn bie
gi uanjbircftioii laut CSrlaft be« ^vinaujmtuifterö
pont Sabre 1891 aufforbent, beit ©emcrbefdieiu
unter gemiffer Seit midjjuljoleu. Ter biefer
Rufforberuug nicht ©einige reiftet, ift mit fei
item ©cfucl) abjumcifeu. Sn Vubapcft brauebt
bi: giuaitjbireftiou beit xHufudicuben unt Rad);
boiuitg be« ©eiocrbeícíicittcs utdjt aufforbent,
foitbent fie loeubet fid) birett au bie (bewerbe*
behprbc iVcjirfSpprfteljuug) mit dluftläruinj ob
bei* Rufudieubc tunt betreiben feinem ©cidjöftes
beit ©cmerbcfdjciit bereit« ciitgeljolt bat. ЛВеш
bie ©cmerbebeljörbc au« mao intnter für ©rímbe
bie 9lu«fi (ginig be« ©emcrbefdicinc« oermen
gerte, ber ift mit feinem ©ciudj um Schaut-rcd)t abjuiocifeu.
©*« ift au« biefent tu erfeljeu, baft ber 9tufu=
d)eubc in feinem eigenen Sittereffe baubelt, menu
er feinem ©cfudie gleich beit ©ciocrbefdjcin
bcifdiüeftt.
Seite ©efdiäfte, bie fid) fpeciell mit beut
Verlauf oott ©pirituofeit befdiräufen, braudjeit
feinen ©emerbcfdiein. Vi«hcr mar eö Vraudj,
bau fid) földié ©efdiiifte, bereu ßauptgcfdjäft
ber Spirituofeitauffdiauf mar uub fie fid) mit
beut Verlauf ooit marínéit uub falten ©peifeit
nur nebenbei bcfdiäftigteu, baft biefe ©efdiäfte
feinen feparateu ©emcrbefdieiu batten. Ta«
moreit bie gemöbnlidieit V ie n uub 2Bcinfd)äu=
feu. Ter ©afthauobefiber bat auch btöljcr eilten
©emcrbefdieiu beuötljigt, ber Sdjanfioirtíj aber
nicht, meil beim crftcrcit ba« £>auptgefdjä ft ba«
Verlaufen ooit marínéit uub falten Spctfcn
mar uub ©eträuf er nur nebenbei oerfaufte.
SMljrcitb Meuterer beit ©cträitfcocrfauf al«
£>auptgefdjäft betrieb uub bao Verabfolgen ooit
©fttoaren nur nebenbei beiiaubelte.
Ta« neue ©efeb uub ber bantit jugleidj
berauögegebeue ©rlaft bc« gittaujmiitiftcrö feunt
biefcit Untcrfdjicb itid)t ittebr, benn laut biefent
ntüifeit alle
mit Rusitaftutc ber fpeciell
(Spirituofeuocrfdjteiftcr — ©emcrbefdieiu bcfibcit.
Som it ntüffcit jebt beim Rniudjett unt Sdjauf=
redit and) bie Speccrcibättbler, ©rcislcr, tton
funtoereiuc к. ibreit ©emcrbefdieiu beilegen.
VScitit ber Ritfudieube auf mehreren Orten
einer Drtfdjaft fid) mit Rusfdjeitfeu ooit ©c=
träufelt befaffeu mill, ntuft er für jebeo Schaitflofal feparateö Sdjaitfrcdjt babéit.
©ine s^erfou ober eine gamvlic faun in einer
Ortfdiaft nur ein Sdjaufrcdjt bcfibeit. Teohalb
befontmt and) iit ein uub bériéiben Ortfdiaft
meber Vater, noch W utter, toeber Softu, nodj
Todjter, ober Scbmager, Sdjmägertn ober jur
gam i lie geljöreitbc aitbcre perion, meber eine
írembe ^érfolt, meint fie mit beut Schaber ber
.Uoneeffiott in cinem Jpanöftalt leben, fein men
tere« Sdjaufredjt, menu ooit ber Tvantilie ein
itglieb fdioit eine« befibt. Solche aber, bie
oor beut SHölcbeittretcn bco ©efebcö fdioit met)rere Sdjaitfrcditc bcfibteit, toerbcu felbe belaffeu,
nur neue foititcu feilte gegeben merbeit.
Vei ©clcgenlieiten ooit Wärftcu, Mirdimeilieit
uub aitbern geftlidjfeitcn főiméit jutit Verlauf

А К 1 3, V О N D £ 0 L ü S________
ooit ©eträufeu außer ilircnt Scliaitflofale nur
földje ^érfoltéit ©rlaubnift erhalten, bi'e in ben
felben Ortfdiaft ein Sdjattfredit* haben. Tiefe
.©rlgubutfi ift aber eilt jcbeöinal nur al« ©rgäin
jung beö .yjüuptfdjaufrcdjteo ш betrachten.
(5*o ift alfo nicht erlaubt, baft ein SBirtlj in
einer aubent Ortfdiaft auofdufttfc, meint auch
Warft ober fouft eine aitbcre ©elegeulieit märe;
er faun ba« nur iit feiner eigenen Ortfdiaft
machen, meint feine ©rlaitbuift ihn bajit bc=
feliigt.
RuSuafjntc bilbeit nur jene Warftbäder, Vra
tcuocrfäufer/Scbjcltcr jc. bie bei .földien ©eiegeuheiteii, mie Wärt'te, ^Oatlfalirtcu, .Svirchiocihu,
ihre " Vaaarcn phite Witgabe ooit ©eträufeu
faunt oerfaufen föitutcu. Taofelbc bezieht fiel)
auf bie mit ber Truppe nebenbei! Warfe tenber
mälirenb beu grofteu Hebungen.
Tiefe« aiioualiiitóioejje Riiófdieufeu faun nur
al« Rcbengefdjäft betrieben merbeit uub giebt
bie ©Tlaubnift bajit bie betreffeube AÍnau,r
bireftiou für beit Ratjoit, mo ber ^litfücheube
mo hu t.
Vvateuoerfäufer, Väcfer, Vebjelter n*. ntüffcit
beim (Siiireidjcn ihrer ©efudie barin angebeu
für mcldjeit 9Jiarft manu uub mo fie bie ,jcit=
meilige Schauferlaiibttift mititfdieu.
Veim ©cuclimigeit für neue Scliaiifredite mit
uubefchräiifteu 9lu«fd)auf haben folgeube Vorzug:
1 . Vabuiutterucbuntitgcii ober bereu 9Birtl),
©igenthüiner ober ^achter einer Subuftrieuuter=
ttchnuutg, Ueberfulir, Vab, Vriicfc ober beut
Uitteruclinier einer Valiu= ober Vrücfenbau,
Maitalbau, Strontregulirung, mit einem 9i>ort
größerer Vauuuterueliniuiig, reopeftioe in bereu
Välie befhiblidieu ©aft= uub W4rtl)«l)äufer.
2 . ©igeitthünter ooit Vaojteu uub bereit
Pächter, meint fie auf IHufforberuitg ber Aiitaiin
bireftiou erfläreu, baft fie fiel) mit ©eträufe
Vcrfauf befaffeu moUcit;
3. diejenigen, bie (i*i11felirioirtоhäufer haben
ober földje bauen laffeit mollen ;
4. Qeuc, bie bao Sdiaufrecht in berfelbeu
Ortfdiaft früher einmal betrieben.
5. Sa ivleiit' uub ©roftgenteitibeit S ^ ”^ bie
ein ©ebäube befipeu, in beut bao Sdjaitfredjt
früher fdioit geübt mürbe.
ö. Sm 91ligenteiiteii aber gegen grembe bie
(iiitheiiuifclieu, refp. Vemohner be« betreffeitbeu
Orte«.
Tie« besieht fiel) aber alle« nur auf ba«
uitbefchräitfte Sdjaufrecht.
Ve; befdjräufteni
Sdjaufrecht (mie ©läferioei«=Vcrfauf uub 9(uö=
fdjaitf über bie ©affe) ober Schanfredjt für
.Uleiitoerfauf eriflirt feilte földje Reihenfolge,
betűt hier gibt eö and) f.eiuc
1)1befcliräitfuitg
ber auofolgcttbctt Rechte.

.4cllnfr=giitfrc|'{cn.
McUttcrtmiftdKn.
Tiefe Rioralprebig, bie ich kbt ju fingen
beabfidjtige, mirb uitferett utoberneit jungen
Leuten mol)l itidjt gefallen. T a aber uitfer
Vlatt uidit bie Qiitereffen biefer Herren, fou=
bent bie uuörigeu bient, ntuft id) herauo ooit
ber Xieber, meint and) Seite bie Rafc rümpfen.
9Bir fiitb priitcipielle ©egucr oon jebent
Thun ttitb Treiben, bao bao jarte ©efdjledjt
aufter bent $au«halte, meg ooitt häuolidjett
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Sterbe brättgt. Seiber aber giebt eö fcljr oiele
©Item ober ©begatten, bie iljre Tochter, refp.
grauen auf földje ©piftenjett brängeit, too fie
©elb oerbietieit, bantit fie mit biefent Verbieuft
ihre eigene Smiiperci uuterftübeu főiméit, ohne
31t bebeufcii, baft fie burclj biefe« Treiben all=
ntählig bao Terrain, welche« eigentlich bet*
Wattn beherrfcheu foll^ beut VBcibc überliefern.
Tie Frauenarbeit, fei fie auch noch fo fcljmer,
mirb oiel geringer bouorirt, alo bie bei* W'ännet*. Uub ba heute ein jebet* bie billige 9(rbeito=
fraft fudjet, oerbreiteu fiel) fo bie Araiteuaitgc=
ftellten uub ruiitireu fo bie Vcjáljíüitg ber
Viäuuer.
Tie ^erfueriuäbcljeu hab.eu nicht bie .sbälite
Vejaljluug alo bie .UelliVcf; beöholb merbeit -Tie
mit Vorliebe augefteilt. Toclp. mirb. babtirdj bg«
moralifche ituV auch' 3 utaterieTle .^utereffe ber
©eijilfeu: gefdiäbigt.
VBaritiu treiben mir ituo hilft ber tioei je oljite
V ofteit herum, marunt oerfahrt man mit uit«
fo bagatellmäftig? TOeil bie billigere .graft iiu«
auf beut ,s>alfe fitst, uub into ifilreelle ^oitfun
rem macht. Tie ©aftljäufer merbeit bodj immer
mehr uub mehr, uub mir finben immer meuiger
rHuftelliing. Tao fomiiit baoou, meil auf oieleu
Vläfteit Viäbcheit alo Vodfpeifb augefteilt merbeit.
Tiefe armen Wäbdjeit miiffeit aber trots ber
fchlechteit Vejüljluug leben; bao föitueit fie nur
fo erreichen, menu fie fid) um eine Rcbeiteim
nähme uiitfchaueu. Tiefe Rebeneiiiuabnieu
miffeit mir am Vefteu
fiitb aber feiueötoeg«
a it ft ä u b i g oerfchaffte ©iitiiahmeu.
Tao RufteUeu biefer Wäbcljeu geht aber auch
auf Mofteu ber allgcuteiiteit Rioral. Tenn bie
„fefdie W ild w uub bie „tjerjigc Tereoi'' hat
fdioit fo Waiidjciu beu .stopf oerbreljt uub bie
Tafche gerupft, fei eo auch gleich ein Ve.rheiratljeter.
Trunt märe eo bie íjbeftfte Sdt, menu ber
Winiftcr beo Tunern bao Ruftelleu oon Mellite^
riueit überhaupt oerbieten mürbe.
Vei into fteljt bie Woral fo fchon auf einem
felír fchmacheit guft, märe bie hödjfte ^cit, biefe
3U oerbeffertt.

©clwcitimit ber Mleiumirtlif.
Sit ber atu ^8'ten Rooentber beim ©ollegeit
Géza Kása abgehalteiteu .Uoufereitj fiitb aber
mals bie Witglieber fein* zahlreich erfdjietteit.
Ruf ber .stoiifereuj mürbe ttcuerbing« ermähnt,
baft bie in .Harten ftehenben Vräitereiit bie
VUrtijc auffucheit uub fie aufforbent, auf bie
Lieferung be« Viere« ©ontract fdjliefteit.
Tao Vräfibiuni ber ©emerbcgeitoffenfdjaft
erfudjt alle Riitglieber, baft fie oljite ber ©orporatioit mit feinem Vierlieferanteu ©outract
fdilieffe, beitu biefe« ©outracticftlieffeu mürbe
Hito nur noch nteljr biliben, mäljrettb bie ©cuoffeufdjaft bie Sutcreffett ber Witgliebcr iit
jeber .sMitfidjt mähren mill.
R u r in feine gallé treten !
T i c V m to lo frtlitä tc it bCY WclDCVllC-'
gcuoffcufdiaft ber ©aft- uub Sdjaufmirthe
befiubet fid) int VII. Vej. Szövetség-u. Rr. 24.
Tie Rnitöftuitbeit fiitb Radjmittag oott 4— (>
Uhr. ©oflegeit meubet ©udj mit allen maimigfad)eil Fragen borthitt, mo ihr bie befte 2lnf=
fläruitg befontmt.
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9lc»teflf§ bon bet 2Hod)c.
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A KISVENDÉGLOS

№<tíUntV(t in IHaaln

Tér Obcrfeüucr bcő Kaffee Wcm^jorf in Buba5
peft ocvlicft uor tűrjem feinen pofién. - - (ír
fdjeint ben í>anptftrtbtifd;en £arm miibe geworben
ju fein nnb fegnte fid) nad) ber 9iul)e ber
frontit]. öv wollte perft nad) ©roffmárbelit,
bőd) babén bie bortigcit Haffetierö fein rcd)tcő
Wuinto füv ign gcgabt nnb fo befani cv bort
feinen foftcit. (ív fnd)tc uncvnuibct weiter, bis
ií)n bei* (íigcutgümcr beő HiöíatubipHaffcegaufcő
in Waab acccptivto. $evv üföaílburg nimmt feine
Stelle beutuaegft cin. — Qu Waab maegte bie
Wad)vicgt nid)t mentit Wuffegen.

ein neues ©aftgauö. Seine auögc^cidntctcn teilte,
gutes SBicr ttitb alibcfauut gute Hüd)c fittb bie
beftc ©arauiie für baő ©utgegeu beö пепси
UiiteriiegmeuS.— Hiebgabcrtt bes guten deines
auempfegleu mir iusbefoubere bas ©aftgaus
beö Ferrit Harí Ggrifh

—

W en

einem (inten föaftgau#* 31t

einem intfcrcr frügerett Hummern erwäguten
mir bie ©aftgauscröffming nuferes (íoliegctt
Stefan Wpörffi).
Wim köutictt mir and) fd)ou
berichten, bah baő ©aftgaus fegr gut gegt,
beim es ntuft fd;oit oergröftert merbeu. — Won
iiäd)fter ä9od)e mirb ein neues Waft]imnter
ba,]ugefd)loffeit nnb fammt ber gebedten ©arten*
lofalität, mcld)c gegeilt ift, beit p. t. Weiften
jur Verfügung geftellt.

pfiffen burd) bie Suft/ uitb gie nnb ba ertönte
eine .Иauone.,..
_Öiit fdhredlid;cö Wemügl ettftaub. Tie jmei
Vager fd)lugen anciitaitber mit ber gröftteit
Жс 1)стеи5.
Wajta! Wajta! — görte mau Bent’s hcfeg=
lenbe Stimme uitb ntutgig, nermogen giitgs in
beut Wctüntmel ginéin.
(gortfegung folgt.) .

(ШхфомЬсщ.
(hechtet öept ШеЪаНепх.

T a id) 0011 §errtt Sфuetl erfagre, baft fid)
§err (í’icí) betűi Baitfek nad) ber aufterorbcut5
W riie n tcn dm sIM U aví>tH db "Tie
lid)eit Weiteraloerfammluug geäuftert gätte er
,,Wipber.it Socicti)" bringt anő Wttíaft bcő 3 Uí
märe int Beftge eines für mid) fompromittireu5
fammentreffenő .Slaifcv ЖШ)с1ш mit Honig
beu Briefes, forbere id) iga auf, biefeu Brief
(íbmarb 311 ©attbriuggant einen inteveffanten
311 ocröffcutlid)cu. T a igu фегг Зфией §ur
Wrtifcí über ben 3 -citucrtreib bev ^errfeger bei
(iv5iil)lung aus bem ^rciljcitófampf.
Webe ftcllte uitb igm ermägnte, mic bie ^reffe
fo(d)en (Mcgcugciteu. (íiite inteveffante (ípifobc
s)ion Stefan ^ooUjn.
über ignt fegreibt, gab er bie aitömeicgeitbe
bcő legten ’ Bcifantntenfcinő ift baő Biüarb 5
Wntmort, er könne gar uidgtd bafür, er märe
(Л'ОгПершпг)
fpiet bev beiben öevvfdjcv. Tér beutfebe Haifer
ein uutergeorbiietes Organ uitb ntüfte bas
IV.
fpiett nnv l)ic nnb ba bei befonbeven (Melegen5
tgun, mas ber britté befieglt. Bei mir, als id)
beiten. Stoftt ben Laliit l;eftto nnb gcfdndt.
Wim fíopfteii Sic au bent £iUrtgőgauőfeuíter ignt auf feilt (igrenmort erinnerte, mekges er
T é r euglifcge .(Until] ift fd)on cin bequemerer bcő alten „30113011 bácsi''.
aitläftlicg als er fagte, Treger ntad)e Feilte jübh
Billarbfpiclcr. ftrüger betrieb cv biefen Sport
— Жег ift baő? Жег ift brauftett? — fegrie fegen Wcfd)äftc, erflärte er mir; ja Treger itid)t,
mit Üeibeitfcgaft nnb ()at feinen .(Unbent, alő erfcgrocfeit non innen ber üffiirtg.
aber id) faun mein Bier 0erlaufen wie id) mill
fie bie gcitügcubc §öge erreicht babéit, 13lei eb
— Ungarn fiitb eő!
mar bie Wutwort.
nub mo id) mill, (iin BieroerfiIberer gat bod)
cin Biílarbbrett gefaitft nnb bat fie in bie
T a s geufter ging auf nnb ber ЖШ1) fd)ante eine grofte Wiad)i, ob §е rr Wittoit Treger mit
©egeimniffe bee. Biílarbfpieíő cingcmcigt. Tie
furebtfam ginaitu.
biefer örUäruttg eiuoerftauben ift, ift grage ber
jungen grillten aber batten of tevő 3lnőeinanbcr=
— Жаб Colit igr ?
3 utunft. öS ift unter beit (pefter Жи*11)еп mohi
fepuugen unter fid) nnb fo befcgloft .Königin
- Ж1г gaben gegärt, baft Tu gute (ßferbe gait] gut befanut, baft bie meitigftc Beriidfid)5
Wlepanbra ihnen einen Wiarqueur bci.piftellcn, gaft, mir brgitd)ctt bereit ]mci, aber fcgttell, —
tiguitg gegen Hímben, bie Tregerifd)e Brauerei
beffen Aufgabe mar, beit inttgett s^rinjen igr fpraeg ber eilte.
ausübt, monoit man fegr viele Beifpiele anfüg5
geftigeö 3picltempcranicut 311 bäutpfeu. — -Tie
Ter Жи*11) überlegte
reu könnte. Wls bie Öisfalamitat im grüg 5
— Wim, ftubire ttiegt laug, mir besagten bid)
Königin felbft fpielte öfters mit. Ten anöge*
fahr mar, fprad) eine Tepntatiou in bcr -Trc 5
fürftlicg.
Жаб foftcit fie betilt ?
jeiebnetften Billarbtifd) bat ber Honig ber
gerifcgeit Brauerei oor, mürbe aber oont Ferrit
- Qa fo, na marts gleich. Tie jmei ^ferbe
Belgier Seopolb H. in Trüffel, beffen 33iliavbTircftor nicht empfangen, foubern топ .^errit
einrid)tnng gait;] nad) bent ianbringbamifeben foftcit jmeigunbert Wulbett.
SÖeift getröftet, mau werbe bie WHtglicbcr
З 11 ber uaegftett Wiiuute mar ber ЖпШ)
Billarbfal eingerichtet ift.
fegriftlid) nerftäitbigeu. fanb es aber niegt eilt5
Tic S t d n l m t d K * h ie r in äuevei fammt ben ^ferbett auf ber Straffe. Ter eine, mal ber Wiiigc mertg, eine 2 Нгещег Horreő5
91Vticns(9cfcUfcl)aft
bie berügtutefte ber ber als Officier gefleibct mar, be^aglte igitt bie .poubeujfarte ggueit 311 fegreibeu.
Hartcllntacger — bat porige Жофе igre (s>eite= Summe, ber aubere, ber alte pottoéb, befiel)5
Wim niegt nur uns Hlciumirtge gegt cs fo, and)
ralocrfanuitlnttg a'bgebalten.
Tie Tioibenbe tigte fiel) bcrmeileu bie ^ferbe genau.
beu ((jroficit.
Wad) 2luöbe(]aglcti ber sf>ferbe fcgmaitgett fiel)
mnrbe per Wftic in 9 Hrouen feftgefegt nnb
gd) forbere uocgntals ,'ocrnt (iieg auf, bie
beibe
giitauf nnb ritten baoott.
bereu Wuöflüghuig lanfettb gemacht. Tie WetteBriefe, melege er 001t mir befigt, 31t него ffont5
raloerfainntlnng gat ber Tireftion für ihr c r=
liegen, uitb niegt einzelne itad) Stcinbrucb eilt5
Tie Wiorgcurötge ftieg heran.
f o l g r e i c be s W i r t e n protofollarifcb Tauf
3
sBei .Hiő5Hapuő mollte ber alte ^Bcnt gerabe itlabeit, benn bort kann, matt cincit úMicbigeit
uotirt. Зон borba re Wnficbtcn gegen bie Herren
einen Eingriff шафеп, als 001t meitent $mei Brief voriegett. geg werbe itäcgfte Жос1)е über
Wftionärc, baft fie bas .'oantabfebinben ber.
Weiter bagerfpreugteu. Ter alte richtete fid) bie Sache iuxg weiter fegreiben, nnb, beu per 5
4M rtbe als er f o l g r ei c bes Wirten ber TireU
empor nnb fdiaut. mit prüfeitbeit Wagen ttaeg gang, welcher fiel) bei ber legten gagüntg 310Í 5
tion anerkennen nnb fü r fo ein W i r t e n
beit Höntntlittgeu. Ter eine Weiter mar eilt ah fegen mir uitb (Sieg abfpieltc, befegreiben, nur
Tauf ootiren. Wuit mir müftteu mas mir biefer
tér .fimuoéb mit einem Wrnt, ber aubere aber ntuft id) mir erft bie Wanten ber Зсндеи oer
Tireftion als Tauf geben mürben! . ..
gerbtitanb Trcdislcr.
ein reicher, fd)lattfcr Cfficier mit jugeublicbent fcgaffcit.
^ h t o ]d i 1)m tn g e in e * ^ ig c m tc v v v i
jarteu Wusfcgen. Ж1е er beit légterén beffer
Nehéz lé le k zé s,
n m é * Ter ettglifdfe .Honig bat ben uugarifdjéu
betrachtete, bemerfte er, baft eő eine Tante ift.
3 tgettiterprintaö aus 3]ababfa M a r l 'liege,
Sie mar’s bie Öbelfrait. Hub ber einarmige köhögés, légzőszervek bántalmainál, elsörangu
orvosi szaktekintélyek ajánlják az I. számú Jcber gegenwärtig mit feiner .Hapciié in (inglaub
föouoéb mar *3 ogdnn.
zsef-tápteát. Székrekedés, emésztési zavarok tut 1
fpielt, mit ber golbeneti Wtcbaillc attögeЖег feib 3br ? Жао mollt vV)r ? — rief és mint vértisztitó a II. számú JózseMápteák
jeidmet.
Egy doboz ára 25 krajezár. Kapható Török J ó 

3>ic (Sbdfrmi.

Tcv VMgohntgenuf; in frvrtufvdd)

ift trog aller Wnftrcitgungcu ber frait]öfifcgeu
Regierung, ein ttod) immer jientlid) grofier. Ж1с
bie „Wiebcciite íyraucaise" in ihrer legten Kum 
mer berichtet, haben bie $ran]ofeu in lieben
fahren 85.000 peftoliter xHbsimth verbraucht.
M beit legten I fahren aber Hd.ooo .s^eftoliter. Ter .Honfiún neigt affo, anftatt fleitter ]tt
merbeu.
W rtfihauocvöffm tntp Uttfer (Sollege
Marl (5grift eröffiiete in ber Bátborugaffc Wr. 19

'Beut mit gebrocgeucut Teutfd).
Ungarn fittb mir!
fpraeg bie (ibclfrau,
nnb mollcit au beut Wefecgt tgcilucgntett.

3 a, ja, — fagte Beut —
menu (inch
aber eine Hagel in beit Tob jagt, werbe ich
nicht fd)itlb barait fein.
Wm bent fteilte er fie in bie Weibe.
Ter ACittb reihte fiel) aber auch fcboit.
Weit eiitentmale ertönten bie Trompeten.
Trommelfell lag nnb Жа?|сидсга)к1 ocrFüubctcn
beit nagen Eingriff. Tie Hügeln flogen ttitb

zsef gyógyszertárában. Fő és szétküldős: Vogler
József droguista asziszt., Budapest, Rökk Sz;
lárd-utcza 5. szám. 10 doboz megrendelésénél
és a pénz beküldése mellett bérmentve.

Pinczér (nős) kerestetik egy nagy sza
bású ipartelep vidéki kaszinójába elsőrendű
konyha vezetésére és a vendégszobák ellá
tására. 200 korona óvadék kívántatik. Aján
latok „T. B.“ alatt e lap kiadójába küldendők.
sbamUmitavlHMtov :

Zt ♦

8. o ld > 1 ____________________________________ A K I S V E N D É G L Ő S

_________________________________26. szám.
Alapittatott 1876.

M érték sze int
csak 16 frt e jy

teljes öltöny
való d i g y a p jú 
szövetből.
Osak 16 frt egy

finom felöltő
legújabb divat szerint,
igen jó hozzávalóval
és a legújabb szabás
sal készít

BAUMGARTEN BENŐ f f E S g b
X X v v x x x x x X X X X X X X X X Х 'Х Х Х Х Х Х Х Х Х У X X X

az összes jogtudományok tu»
v C I v I l / v S d°ra» speczidlista szó:» és
______ ___ fogbetegek részére * 0

Dr, KalinoDSzky
Búd pest, VIII. ker. Kerepesi-ut 62.

I-a Lignum Sanctum ^golyók á ra i:
9 9*5 10 10-5 11 11.5 12 »2-5 13 13 5 14 14*5 15 cm
Ilift

№ Ш 29.Л

8— 89S Яn.t

Ш

19

ü_

—

K.

Szájpadlás nélküli fogak, fogsorok és arany koronák
készítése a gyökereknek eltávolítása nélkül. Legújabb
fogsorok fémlappal. Eltart emberéltig. Törés kizárva.
Mérsékelt árak, esetleg részletfizetésre is. Munkámért
10 évi jótállást vállalok. — Fog és fogtöhuzás a leg
újabb amerikai módszer szerinti érzéstelenítéssel telje
sen fájdalom nélkül 1 koronáért. Fogtömések arany
nyal, platina, ezüst és porczellánnal 2 koronától fel
felé. Fogak es fogsorok mesteri kivitelben, kitűnő anyag
ból 3 koronától kezdve.

Beitz János
műesztergályos, dákó és
billiárd-golyó készítő.
Bpest, VII. Akáczfa-u. 52. Dob-u. sarok

Tört, rossz és használhatatlan fo gso
rok javítása és ujjádolgozása 3 óra
alatt eszközöltetnek.
—

Elefántcsontban nagyraktár. <

x> XXX> XX x x x x X X X X X X X X X X ^ X X X X X A X X X

A czövegek 30 fillér
rel olcsóbbak. Hasz
nált golyókat 60 fil
lérért leesztergályozom.
I ------- - T -U---A legolcsóbb és legszebb világítás az

9 * - Jlcetylen-gáz izzó fény
mely füstnélküli és a legmegbízhatóbb, szaba
dalmazott Acetylen gázfejlesztő. — Ajánlja

cPredmerszky J ó zsef bádogos-mester
Budapest, VI. Vörösmarty-uteza 33.
Ugyanitt kapható

49*- a baromfi keltető és nevelő -ш
saját gyártmányú, szabadalmazott készülék.

A

--------------
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ф Telefon 874 6)
Kávéház-, vendéglő-, szálloda-tulajdonosok:
társaskörök és főpinezér urak figyelmébe!
Papír szivar-szopóka, Szanitász, duplán égetett és
kristály tollal, valmint egyszerűbb minőségűek is a
legjutányosabb árban; ezégnyоmással és a nélkül.
20C0 darab rendelésnél a ezégnyomás díjmentes.

Mintákat kívánatra ingyen és bérmentve küld

N o v e m b e r M ó r paplr szivar szopóka készltö
ЯО¥

Sze gé n y e k n e k ing yen ! = =

BudapestVII. Révay-u.23.

|

■ ■

К П П < ч 1 -1 Г )Я Г
flU O O l l | J a l

szakmába vágó —

mindennemű munkát e|váUai0k, de

különösen a kocsik fényezését
a legkitartóbb és a legjutányosabb árban készí
tem, minélfogva a n. érd. közönség pártfogásába
ajánlom magamat

L o v á s z Is tv á n , kocsifényező mester
Budapest, VII. ker., Dohány-utcza 57.

P I A P A L - sec
EBERtiARPTANTAL

Tessék prospektust kérni!

BUDAFOK.

^
/ I AA a legújabb módszer
I™ M V I £ J | \
szerint beilleszt teljes
I
\ Т - _ - fogsorokat és egyes
*■ ------------™ ~— fogakat fájdalom nél
kül. A gyökér eltávolítása fölösleges. Rosszul
álló fogsorok olcsón átalakíttatnak. Az általam
beillesztett fogsorok a valódi fogaktól meg nem
különböztethetők, és rágásra jótállással kitünően
használhatók. Vidékiek 24 óra alatt kielégittetnek.
Szálloda-, korcsma- és kávéház-tulajdonosok és
alkalmazottjai 40% árelengedésben részesülnek.

Hellschein Lipót

kov

Ac s

j.

fogászati műterme

Budapest, Károly-körut 9, II. e. 8
(Gróf Hadlk-paloia.)

Található: d. e. 9 órától d. u. 6 óráig.
Ünnep- és vasárnap délután 4 óráig.

C S Ö B Ö R

ANTAL

v e n d é g lő je
Kerepesi-ut 10., az О. P. egyesülettel szemben.

műhimzöminta- és monogramm-gyár

Budapest, Koronaherczeg-u. 2.11. lépcső I. e.

Gyár: Budapest, Vili. Rökk-Szilár- utcza 83.
Fióküzlet: VIII. Üllői-út 4. szám.
Ingtisztitás darabonkint 14 kr., gallér 2 kr.,
kézelő 4 kr., függöny 2(J kr.
N ő i r u h á k kiváló szépen tisztittatnak
2 frt 60 k rajezáró rt.
Sima ruhák nagyon olcsó árban tisztittatnak.

Hagenauer Frigyes Károly
üvegedzési és festészeti műterme
Budapesten, Vili., V ig-utcza 14.
Pázmáneum, Budapest, Vili., Mária-u.

Elvállal minden e szakmába vágó munkát
bárminő rajz szerint jutányos ár mellett és
kezeskedik pontos és ízléses kivitelért.
Szállodások, vendéglősök, kávésok és
családos pinezérek 30% kedvezm ény
ben részesülnek.

Több száz kiváló orvos ajánlja 1

