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A MAGYARORSZÁGI  KISVENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK
HIVATALOS KÖZLÖNYE ÉS A PINCZÉREK SZAKLAPJA.
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fíelléri Mór kirukkolása.
Gelléri Mór, kir. tanácsos lapjában, 
Magyar Iparban a múlt héten — 

talán más théma hiányában — kiruk
kolt a kisvendéglősök Ipartársulata 
és a mi lapunk ellen. Az igazságos 
kartell elleni harczunkat, melyet elég 
ügyetlenül ismertet olvasóival, egy
szerűen hazafiatlanságnak minősiti. 
Mielőtt bonczkés alá vennők Gelléri 
ur állításait,• -szükségesnek tartjuk az 
illető czikket teljes terjedelmében re
gisztrálni, hogy olvasóink is meggyő
ződhessenek az ellenfél vak és fék
telen gyűlöletéről.

íme, Gelléri ur ezikke:
„Budapesten nemrég a kisvendéglősök 

és korcsmárosok külön ipartársulatot ala
kítottak saját érdekeiknek előmozdítására. 
Igen helyes a tömörülésnek ez a módja, 
senkinek sem lehet ellene kifogása.

De ez a társulat igen furcsa módon 
kezdi meg működését. Van egy közlönye, 
mely az egyik lapon igen okosan azt hir
deti: magyarosodjunk, s küszöböljük ki a 
német szót, a másik lapon azonban igen 
helytelenül eképpen agitál: Pártoljuk a 
külföldi sört, még akkor js, ha drágább, 
mint a magyar!

No, ez olyan főbenjáró képtelenség, 
melynek kulcsát nem tudjuk megtalálni.

Azt rebesgetik, hogy a kisvendéglősök- 
nek bajuk van a honi sörgyárosokkal. Ha 
ez igaz, hát tessék a differencziát kiegyen
líteni, vagy tessék más hazai forrásokhoz 
fordulni. Ebben minden becsületes magyar 
ember készséggel támogatja őket. De 
ehelyett azt hirdetni: támogassuk a kül
földi sört, még akkor is, ha drágább, ez 
oly ballépés, melyet csak a féktelen harag 
és gyűlölet diktálhatott a t. korcsmárosok- 
nak, mert ennek az elvnek a hirdetője 
nagyon közel áll a hazaszeretet ellen való 
bűnhöz.

Örüljünk, hogy oh versenyképes kitűnő 
sörünk van, melynek párját kevés or
szágban találjuk. Örüljünk, hogy az ipar
pártolás elvét oly becsületesen alkalmaz
hatjuk, mint ezt a honi sörnél tehetjük, 
melynek kitűnő minősége és megfelelő 
ára a közönség legmesszebb menő igé
nyeit is kielégíti. Vajba minden iparágban 
ilyen kedvezően leb tne az iparpártolás 
elvét alkalmazni, mim a sörnél.

Aki tehát a honi sör ellen bármi ki
csinyes okból reménykedik, az megér
demli a hazafias ré t r-ö t. Es mit fognak 
szólni a korcsmáros urak, ha egy szép 
napon a főváros falai tele lesznek akasztva 
ilyen plakátokkal:

Urak, hölgyek! Bűnt követ el a hazai 
termelés, munka és ipar ellen, aki oly 
korcsmába megy, ahol csak külföldi sört 
mérnek!“

Legelőször a hazafiatlanság vádját 
utasítjuk vissza úgy a magunk, mint 
az Ipartársulat részéről.

Hogy mi (azaz nem is mi, hanem 
egy kisvendéglős) a kartell fölötti 
végelkeseredésében feljajdul, hogy: 
„inkább a külföldi sört pártoljuk, mint 
a magyart“, teljesen indokolt. Mert 
ugyan ki lenne az a feje lágyára esett, 
aki birkamódra tűrné a hazai pénz
éhes sörgyárosok zsarolását, zsebe
lését, amikor a külföldi gyárosok - 
a szállítási költséget is beszámítva -  
olcsóbban, tisztességes áron szállítják 
a sört.

Kiváncsi vagyok arra, hogy Gelléri 
uram, ha egy kabátot akar venni, hol 
fogja azt beszerezni, ott, ahol ren
des árt kérnek vagy ott, ahol dupla 
árt szabnak. Azt hiszem, Gelléri urnák 
sincs kidobálni való pénze s oda for
dul, ahol előnyösebben kapja.

Vagy a hazafiság érzetéből a koldus
botot is kész kézbe venni? Tiszteljük

ezt a nagy hazafiságot. De mi, kis
vendéglősök, kik a végtelen nagy 
adók és a rossz idők folytán amúgy 
is a tönk szélén vagyunk, ezt nem 
tehetjük. Ámbár mi is szeretnénk 
ilyen nem követelhető nagy hazafiak 
lenni, de ez nekünk a koldus-botot 
is fölemésztene.

Azt is írja Gelléri ur, hogy: tessék 
a sörgyárosokkal a differencziákat 
kiegyenlíteni vagy tessék más hazai 
forráshoz fordulni. Köszönjük a taná
csot — későn adta. Megpróbálkoz
tunk tárgyalni a sörgyárosokkal, de 
eredményt nem érhettünk, sőt azok 
a bizonyos’ pökhendi, képzelt urak 
alig álltak velünk szóba. Forduljunk 
más hazai forráshoz? Hisz egytől- 
egyig egy húron pendiilnek.

Mi kiadtuk a jelszót: meg kell törni 
a kartell-kötők rabló hadát, mely nyűg
ként nehezedik hazánkra és a népre. 
Az ellenük intézett harezban nem vá
logathatunk a fegyvernemekben. Min
dent megragadunk, hogy sikeres le
gyen a megkezdett akczió. A törté
nelem tanúsága szerint nem egyszer 
irtották ki e hazából a kétes eleme
ket idegen erőkkel s igy tisztult meg 
a szellem, a társadalom s maga az 
ország is. Mi is így teszünk, amikor 
a külföld sörével leszorítjuk a nem 
inagy r sörgyárosok „magyar“ sörét, 
így akarjuk kiirtani azt a szellemet, 
amely évtizedek óta rontja a leve
gőt, s százak, ezrek fulladnak belé.

Gelléri uram, hazafiatlanság-e hát 
ami működésünk?

Bolond, ki igennel felel.
A hazafiatlanság bélyegét pedig le

mossuk magunkról és azokra nyom
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juk, akik elősegitői az ilyen szellem
nek, akik — hivatvák az ipar felett 
őrködni — paktálnak a kisemberek 
megrontóival és — azt hiszem, jó 
pénzért — a gazok és himpellérek 
bűnét az ártatlanság fátyoléval takar- 
gatják.

Csak ennyit Gelléri ur, alászolgája !

A bormérés monopóliuma.
(Folytatás és vége.)

Vessünk csak egy röpke áttekintést a 
mi helyzetünk felett, hogy teljesen tiszta 
képét lássuk azoknak a ferde állapotok
nak, amelyeket a szabadipar szült.

Manap a szabadipar aerájában a pénz 
az ur, a pénz a vezérlő szellem, a pénz 
— és nem más ideál — mindenekfelett. 
Kivetkőzött mindenki nemesebb érzéséből 
és a realizmus posványában szövi az em
beriség a megélhetésének fonalát.

Vájjon igy volt-e^a régibb időben, amikor 
még a ezéh - rendszer állott fenn? Vájjon 
akkor is ez a szellem hatotta át az em
beriséget? Oh, nem. A szabadipar életbe
léptetésével fordult az a bizonyos két 
szinti sors-kerék, melynek fele az ideáliz
must és fele a realizmust jelzi. Fordult ez 
a kerék és a realizmus színe került fölfelé. 
A ezéh rendszer idejében a legnemesebb 
ideálizmus uralkodott és uralkodnia kellett. 
Mert, hogy is volt akkor? Mi volt akkor
tájt a pénz? A pénz akkor csak az egyes 
iparágaknak és iparosoknak csak részben 
eszköz volt s nem ennek a fényénél ka
lapácsolták a patkót s nem ennek volt a 
rabszolgája sem a mester, sein a munkás. 
És mégis tisztességesen éltek meg mind 
a ketten, mert ezt biztosította a czehrend- 
szer törvénye. A munkának, a munkásnak 
és munkaadónak ki volt szabva úgy a 
maximuma, mint a minimuma. Egyik sem 
károsodott, egyik sem rövidült meg a 
másik által. Sőt a vevők is mentek vol
tak a csalóktól és a rossz anyagtól.

Hol van ez manap? A szabadipar kaput 
nyitott a csalóknak, a zsarnokoknak és a 
gazembereknek, akik — mert pénzük volt 
és van — kivehették a tisztességes em
berek kezéből az ipart a az egoizmus 
szellemében, úgy kezdték átformálni az 
ipari üzletet, hogy az nem a haza, ha
nem a zsebük javára volt. Hol van a tisz
tességes munka, hol van a tisztességes ár, 
hol van a munkás tisztességes díjazása? 
Sehol. Ezek letűntek a szabadipar életbe
léptetésével.

A szabadiparral kezdődött a vendéglős
ipar hanyatlása is. Boldog-boldogtalan 
kezdte mérni a saját pinezéjében termett 
borokat olcsón, potom áron s igy tették 
tönkre iparunkat. Vájjon régente volt-e 
annyi hamis bor, mint ma? Hírét se is
merték ennek. De ma napról-napra jutunk 
ilyen felfedezésekre.

Vannak a „nagy“ politikusok között

olyan egyének, akik azt mondják és hir
detik, hogy a szabadipar által növeljük és 
erősítjük az ipart. Van benne valami. Az 
-  és igy kellene lenni -hogy a szegény 

és kitanult iparos dolgozhasson együtt a 
pénzes is nem tanult emberekkel. így 
igen is lehetne czélt érni. De hol van ez ? 
Azok a kontárkodó és pénzes elemeket 
elferdítették a szabadipar értelmét s még 
erkölcsi kötelességük volna az ipar és 
egyúttal a haza érdekében befektetni tő
kéjüket, addig zsaroló módon kamatoztat
ják pénzüket az ipar terén és tönkreteszik 
az ipart, a munkást és hitelünket a többi 
államok előtt.

így nincs és nem is lesz haszon soha a 
szabadiparnak.

Meg kell már egyszer mozdulni a mii 
veit társadalomnak, hogy megreformálja 
ezen állapotokat. Megreformálni úgy, hogy 
a szabadipart bizonyos korlátok közé szo
rítva, a szabadosságig nem kellene en
gedni.

Mi, kisvendéglősők, kik leginkább áldo
zatai vagyunk ennek a tűrhetetlen álla
potnak. Ipartársulatunkban kezdjük meg 
ez irányban egy újabb akciót, úgy, hogy 
ha már e törvényt megmásítani nem is 
lehet, de legalább a bormérés monopoliu- 
kivivjuk.

Újra mondom, ha monopolizálhat az ál
lam, nekünk is jogunk van ehhez.

Tehát követeljük és sürgessük a bor
mérés monopóliumát!

I.egényi Ambrus.

Czifra nyomorúság.
Egy napilap foglalkozván egy czikk 

keretében az idei bő bortermeléssé, egy
úttal a felett fejezi ki csodálkozását, bogy 
Budapesten mégis drága a bor. Valóban 
igaza van a czikk írójának abban, hogy 
drágán mérik vendéglőseink a bort, de az 
okot nem ott kell keresni, ahol a t. czikk- 
iró, aki tudvalevőleg a vendéglősöket az
zal gyanúsítja, hogy bor mellett házakat 
akarnak építeni. Mi kevés ilyen vendéglőst 
ismerünk. Az okot máshol kell keresni és 
ha mélyebben kutatunk ezen érthetetlen- 
ségben, rájövünk az igaz valóra, mely 
megvilágítja teljességében ezt a sötét titkot.

Ez okot mi a vendéglők fényes és pa
zar berendezésében leljük fel. Térjünk 
csak egy akár külvárosi vendéglőb is és 
mit látunk ott? Tükröt, előkelő berende
zést, fényességet, elegáncziát. Persze mind
ez erőltetett dolog s e nagyzási hóbort 
majd hogy sokszor nyakát szegi a ven
déglősnek.

De miért mindez? Ez a fényűzés még 
abból az időből származik, a mikor a bor
termés nagyon silány volt s egyáltalán 
jó bort mérni nem lehetett, mert a bor- 
kereskedők által importált borok rendesen 
a pinezében termettek. És a vendéglősök, 
hogy maguknak mégis biztosítják a meg
élhetésüket, a berendezéssel csalogatták a 
vendégeket.

E berendezés ha még nem is nagyon 
fényes — sok pénzt emészt fel és hol hoz
zák ezt be, mint a boron. Ma, a mikor 
már valóban vannak jó l orok sajnos 
még sem találhatjuk fel sehol, mert az 
igazat megvallva, nem bort kapunk, hanem 
elegáncziát, szép berendezést, tükröt, pál
mákat és fehér terítékes asztalokat.

No, már nem tudom, ki elégszik meg 
ezekkel. Hisz mindezt otthon megkaphatjuk.

Ma, a mikor meglehetős bő termés volt 
s a bor ára oly alacsony, hogy leszá
mítva az adókat, a házbért 26—28 
krért lehetne mérni. De persze, a vendég 
fizesse meg a berendezést

Ez baklövés volt vendéglőseinktől. Ugyan 
vannak, hála Isten, kivételek, de ezeket 
ujjainkon is elszámolhatjuk. Baklövés volt, 
mert ezzel nem szerezhetünk törzsvendé
geket s e futóvendégeket is elszalasztjuk.

Jó lesz máskép gondolkozni.
Jó lesz, mert ezideig körülbelül ennek 

ennek vagyunk az áldozatni s ha igy foly
tatjuk, könnyen beadhatjuk a kulcsot.

Könnyen, mert a vendégeknek nem 
tükör és pálma keli, legfeljebb az egy
szerű tisztasztaság s mellette a családias
ság. Ennél több se. Es ehhez hozzájárul 
a jó és olcsó bor mérése, a vendégeket 
magunkhz szoktatjuk s igy megélhetésünk, 
boldogulásunk a biztos révbe fog jutni.

Hallgassunk ez okos szóra!

A pinezérek érdeke.
— Rovatvezető : jávor I. Sándor. —

Germanizálás a pinezérek között.
Régóta ismert dolog, hogy a főváros 

tökéletes magyarosodásának a gátjait a 
pinezérek képezik. A pinezérek azok, kik 
még olyan törzsökös magyar helyeken is, 
amelynek közönsége még külső viseleté
ben is megőrzi a magyar jelleget, mihelyt 
egymás között vannak, valami romlott né
met jargonban, beszélgetnek, s mint a 
józsefvárosi vagy ferenezvárosi spiszbur- 
burgerek, amelyeknek fajtája, hála a gond
viselésnek, már kivesző félben van.

Csaknem mindnyájan tudnak magyarul 
és mégis németül beszélnek egymással 
és mindazokkal, akik fölött rendelkeznek.

Ez, amit itt elmondtunk, áll a vendéglői, 
mint a kávéházi pinezérekre egyaránt.

Es ahelyett, hogy a helyzeten javítani 
iparkodnának, megdöbbenve látjuk, hogy 
a germanizálás egyre terjed és most azon 
fáradozik egynéhány ember, hogy szer
vezetbe egyesítse össze az idegen érzésű 
pinezéreket.

Szemben a budapesti és a magyar or
szágos pinezéregylettel, amely utóbbi rö
vid fönnállása óta a pinezérség legége
tőbb létérdekeit érintő kérdésekben fejtett 
ki áldásos működést és terjesztette a ma
gyar szellemet, egy frakezió azon buzgól- 
kodik, hogy egy, idegen földön működő, 
német nyelvű pinczéregylet kebelébe to
borozza a budapesti pinezéreket. Egyné
hány szálloda éttermének és vendéglőnek 
főpinezére áll az élén a mozgalomnak, 
amely az úgynevezett Genfer Verbandba 
akarja a pinezérséget beíratni.

Ez a Genfer Verband a magyarok ked
véért magyar szakosztályt létesített, amely
nek elnökévé Berhovitz János budapesti



27. szám A K I S V E N D É G L Ő S 3. oldal.

svábhegyi vendéglőst választották. Eddig 
egyszerűen Ausztriához tartoztunk. Berho- 
vitz urnák köszönhetjük azt, hogy most 
már van külön magyarországi szakosztály, 
amely szives lesz a magyar pinezérek ma
gyar pénzét külföldre küldeni és hogy a 
dualizmusnak is elég legyen téve magyar 
és német nyelvű átiratokban érintkezni a 
külföldi központtal.

Ezt a felemás alkotást, amely egy újabb 
vára lenne nálunk a germánizmusnak, nem 
szabad megerősödni engedni. Egyszerű 
védekezés az, ha a hatóság minden lehető 
módon, ha kell, erőszak utján is elnyomja. 
Ha a magyarságról, a magyarság vesze
delméről van szó, nem lehet válogatni az 
eszközökben. Megmagyarositani kell min
den áron, a magyarság ellenségeit pedig 
kiirtani tűzzel-vassal.

Azt, amit ez az idegen Yerband nyújt 
tagjainak, nyújt az országos pinezéregye- 
siilet. Sőt többet ad. Megteremtette és 
országosan szervezi az ingyenes helyköz- 
vetitést, ad segélyt, orvosi ápolást. Nincs 
szükség idegen egyletre. Azért akarják 
megzzüntetni a budapesti pinezér-egyesü- 
letet táplálja. Ezt tudva, akarják a genfer 
Verband hívei az egylet feloszlatását meg
akadályozni.

Mindenáron meg kell tehát akadályozni 
az idegen törekvések érvényesülését. An
nál inkább, mert törvényellenes módon is 
folytatják a propagandát az itteni vezetők. 
A kezeink között van egy német nyelvű 
sorsjegy, amelyet a Verbaad luzerni fiókja 
bocsátott ki. Az egy frank értékű sorsjegy 
elárulja, hogy 10 ezer ilyen sorsjegyet 
bocsátottak ki, a főnyeremény 300 azaz 
háromszáz frank. Ezeket a sorsjegyeket 
itt nálunk árulják az idegen egyesület 
terjesztői. Ezer meg ezer koronát vesz
nek ki szegény magyar pinezérek zsebei
ből — akik, ha minden nyereményt meg
nyernének, összesen 1000 azaz ezer fran
kot kapnának. A sorsjegyet megfelelő el
járás végett a rendőrségnek adjuk át.

Egyelőre ennyit a germanizáló törekvé
sekről. Ha ez a memento nem fog hasz
nálni és a kifelé gravitáló mozgalom ez
után sem fog abbamaradni, egyenként 
fogjuk megnevezni a mozgalom vezetőit 
és fel fogiuk hívni a magyar közönséget 
arra, hogy bojltottálja azokat a vendég
lőket és kávéházakat, ahol a németesitő 
főpinezérek működnek.

Ha olyan nagyon lelkesednek a német 
szóért a német intézményért, tessék ki
vándorolni. Aki itt van a magyar földön, 
a magyar fővárosban, annak magyarnak 
kell lenni, érzésben, nyelvében, gondol
kodásában és tetteiben — különben pusz
tulhat.

H Í R E K .
Az országos p inezéregyesület k ö ré 

ből. Novák Ferencz lipótköruti kávés a 
Metropole szálloda volt igazgatója, átvette 
a magyar országos pinezér egyesület el
helyezési osztályának vezétését. Az 
egyesület karácsonyi ünnepsége decz. 
22-én fog megtartatni a Sas-kör helyisé
gében. A megnyitó beszédet Kaszás Lajos 
fogja tartani, ünnepi szónok pedig Horváth 
János erzsébetvárosi káplán lesz.

Szabadkai korcsm árosok értek ez
lete. A szabadkai kercsmárosok f. évi 
november hó 4-én a „Pest“-szállóban a 
fogyasztási adó ügyében nagy értekezle

tet tartottak. A szabadkai korcsmárosok 
ugyanis annak idején ajánlatot nyújtottak 
be a városnak, melyben kijelentik, hogy 
készek a hús- és borfogyasztási adót ma
guk kezelni és a városnak biztosítani azon 
összeget, melyet eddig kap. A mondott 
értekezleten vagy 150 korcsmáros dr. Klein 
Adolf felszólalása után, aki kifejtette, hogy 
a korcsmárosok a fogyasztási adó kezelé
sével saját és a város érdekeit védik és 
esetleg a városnak hasznot is biztosítanak, 
a fizetési módozatokban is megállapodott. 
Kijelentették, hogy az összeget évnegye- 
denkint előre fizetik és az első esedékes 
részletet, 30.000 koronát azonnal le is 
teszik. Valószínű tehát, hogy Szabadkán a 
fogyasztási adó kezelésében a jövő évre 
változás lesz.

V endéglő-átvétel. Kelemen József 
ismert főpinezér, ki sok éven át hasznos 
ténykedést folytatott a London-szállodá- 
ban, átvette a Windisch-féle vendéglőt, V. 
Váczi-körut 82 a szám alatt. Az uj ven
déglősnek ez a programmja: kitűnő éte
lek, tiszta italok!

V endéglő-átvétel. A Ferencz-körut és 
Mester-utcza sarkán lévő régi, látogatott 
vendéglőt átvette Csető Gyula.

Vendéglő m egnyitás Czinkotán. Sop- 
ronyi Lajos kartársunk, a népszerű „Czin- 
kotai nagy iteze“ eddigi tulajdonosa, uj 
vendéglőt nyitott Czinkotán, saját házá
ban, ahol ugyanoly kitűnő borokat mér ki, 
mint előbbeni helyiségében.

Parasztborozó . Horváth István, volt 
Almássy-téri vendéglős átvette a Szondy- 
utcza 25. sz. alatti paraszt-berozót éŝ  azt 
saját felügyelete alatt tovább vezeti. Éjjel 
egy óráig nyitva.

Az italmérés.
Ha valaki fogadót, vendéglőt, kávéházat 

vagy kávémérést kíván nyitni, az köteles 
először az iparhatóságtól iparengedélyt 
szerezni, e/.t mellékeli a pénzügyigazgató
sághoz intézendő kérvényhez, melylyel 
italmérési engedélyt kér ; mert a törvény 
szerint fogadókra, vendéglőkre, kávéhá
zakra és ká' érné résekre a pénzügyi ható
ság csak akkor adhat italmérési engedélyt, 
ha az illetékes iparhatóság az illető üzlet 
gyakorlására az iparjogositványt már elő
zőleg megadta.

Ha a folyamodó fél a pénzügyigazgató
sághoz beadott kérvényben nem mellékeli 
az iparigazolványt, akkor egy, 1891-ből 
való pénzügyminiszteri rendelet értelmében, 
a pénzügyigazgatóság a folyamodót fel
hívni tartozik, hogy záros határidő alatt 
igazolja, hogy az iparhatóságtól megnyerte 
az iparjogositványt. Aki ezen felhívásnak 
a kitűzött határidő alatt eleget nem tesz, 
engedély iránti kérelmével feltétlenül el
utasítandó. Budapesten a pénzügzigazga- 
tóság a felek felhívásának mellőzésével 
köteles minden egyes esetben az illetékes 
elsőfokú iparhatósághoz (vagyis a kerületi 
elöljárósághoz) fordulni annak megállapí
tása végett, vájjon folyamodó a szóban 
forgó iyarüzlet gyakorlásához szüksé
ges iparjogositványnak tényleg birtokában 
van-e? Akitől az iparhatóság jogérvényes 
határozattal az igazolványt megtagadta,

italmérési engedély iránti kérelmével is 
elutasítandó. Az iparhatóság megkeresése 
Budapesten elmarad, ha a folyamodó fél a 
pénzügyigazgatósághoz intézett kérvénye 
mellett iparjogosultságát hitelesen iga
zolja.

Látható ebből, hogy a folyamodó fél sa
ját éreekében cselekszik, ha italmérési 
kérvényéhez minejárt mellékeli az ipar- 
engedélyét.

Azon üzletek, melyek kizárólag csak 
szeszes italok kiszolgáltatására szolgálnak, 
külön iparengedélyre nem szorulnak. Az 
eddigi gyakorlat szerint nem kellett ipar- 
engedélyt szerezniük azoknak az italmé
rőknek sem akik nem főüzletképen, hanem 
csak az italmérési üzlet folyományaképen 
hideg és meleg ételek kiszolgáltatásával 
foglalkoznak, minők a közönséges korcs
mák, bormérések és egyszerű sörházak tu
lajdonosai. A vendéglősnek eddig is kellett 
iparengedély, a korcsmárosnak nem ; mert 
a vendéglősnek a főüzlete az ételek ki
szolgáltatása és mellékesen, az étkezés 
folyományaképen szolgáltat ki szeszes ita
lokat, a korcsmárosnak pedig a főfoglal
kozása a szeszes italok kiszolgáltatása és 
csak mellékesen ad meleg vagy hideg ét
keket is. Az uj törvény és az ennek alap
ján kibocsájtott pénzügyminiszteri rendelet 
nem tesz ilyen megkülönböztetést, hanem 
mindazokat, akik nem kizárólagos szeszes 
italok kimérésével vagy elárusitásával fog
lalkoznak, iparengedély váltására kötelezi.

Iparengedélyt szerezni és az italmérési 
kérvényhez mellékelni tartoznak a keres
kedők szatócsok, fogyasztási szövetke
zetek is.

Ha a folyamodó valamely községben 
több külön üzletben szándékozik kimérést 
vagy a kismértékben való elárusitást gya
korolni, akkor tartozik magának mindenik 
üzleti helyiségre nézve külön engedélyt 
kieszközölni.

Ugyanazon községben több italmérési 
engedély ugyanazon család kezében nem 
egyesíthető, azért már kiadott engedély 
birtokosának egyenes ágon felmenője vagy 
lemenője, valamint törvényes együttélésre 
kötelezett házastársa, nemkülömben az en
gedély birtokossáva! közös háztartásban 
elő bármelyfoku rokon, sógor vagy akár 
idegen, italmérési engedélyt nem nyerhet. 
Akik azonban az uj törvény életbe lépte
tésekor birtokában voltak ilyenfajta enge
délyeknek, azok meghagyandók annak gya
korlásában.

Vásárok, búcsúk és egyéb sokadabnak 
alkalmára az italmérésnek vagy italeláru- 
sitásnak a rendes üzlethelyiségen kívül 
leendő gyakorlására szabály szerint csak 
azok ; yerhetnek engedélyt, akik . z illető 
községben rendes kimérési engedélylyel 
bírnak s az ilyen alkalmi kimérés csak a 
főengedélynek függelékét, kibővítését ké
pezheti. Tehát nincs megengedve, hogy 
valamely korcsmáros egy más községben, 
az ottani vásár alkalmával, it dmérést gya
koroljon ; neki ezt csak a saját községében 
sznbad tennie, ha engegélye erre is szól, 
kivételt képednek azonban az országos 
vásárokat látogató sütögetők, mézeskalá- 
csosok és hasonló ip mosok, kik vásárok, 
búcsúk s egyéb sokadabnak alkalmával 
sajátlagos iparukat szeszes italok kiszol
gáltatása nélkül aiig gyakorolhatják, nem
különben katonai gyakorlatok tartamára 
az egyes csapatokat kisérő markotányosok. 
Az ily kivételes kimérés csak melléküzlet- 
kép gyakorotható és az engedélyt arra a 
folyamodó rendes lakhelyére nézve illeté
kes pénzügyigazgatóság adhatja meg. 
Stitügetők, mézeskalácsosok és hasonló 
iparosok vásári kimérésre irányuló kérvé
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nyeikben kötelesek felsorolni, hogy mely 
városokban vagy községekben mily vásá
rokra kivánják az engedélyt.

Korlátlan kimérésre szóió új engedélyek 
kiadása alkalmával az alábbi sorrend sze
rint elsőbbség adandó:

1 . A vasúti vállalatnak, illetve az építte
tőnek, továbbá az ipartelep, a fürdő, a hid 
és rév tulajdonosának Aagy az általa kije
löli egyénnek a vasútépítési és vizszabá- 
lyozási munkálatokhoz, nagyobb építkezé
sekhez, ipartelepeken és fürdőkben, révek 
és hidak mellett szükséges italmérésekre, 
illetőleg vendéglőkre adandó engedélyekre 
nézve;

2 . a pusztai birtokok tulajdonosainak, 
birtokosainak és haszonbérlőinek, ha a 
dénzügyigazgatóság által hozzájuk inté
zendő fölhívásra a kitűzendő záros határ- 
adő alatt kinyifakoztatják, hogy engedélyt 
igényelnek;

3. azoknak, akik szálló vendégek befo
gadására szolgáló vendéglő-épületeket bír
nak, vagy ilyeneket építeni szándékoznak 
s azokat e czélra is használják;

4. azoknak, akik az italmérést az illető 
községben már előbb is gyakorolták;

5. kis- és nagyközségekben azoknak, 
akik az illető községben oly épületeket 
bírnak tulajdonul vagy bérben, melyekben 
az italmérés addig is gyakoroltatott; végre

6 . általában hasonló feltételek mellett, 
más községbeliek ellenében a helybeli ille- 
tőségüeknek.

Mindez azonban csak korlátlan kimérésre 
vonatkozó engedélyekre szól; korlátolt ki
mérés (poharazás, utezára való kimérés) 
vagy kismértékben való elárusitás esetére 
ilyen sorrend nem létezik, mert hiszen 
létszám nincs megállapítva az egy-egy 
községben engedélyezhető korlátolt kimé
résekre vagy kismértékcen való elárú- 
sitásokra.

Dr N. A.

A nemzetes asszony.
Elbeszélés a szabadságharczból. G

Irta: Jovicza István.

Szép, verőfényes tavaszi reggelen egy 
kém jelentkezett Kmettynél, ki Téthbn 
állomásozik. A kémtől biztos tudomást 
szerezvén Wyss dandárának állásáról, csa
patának egy felét Móriczhidára küldötte.

Kmetty előtt titokzatosnak tűnt föl a 
kém. Hófehér arcza, nagy haja és karcsú 
termete tette titikzatossá.

— Mi neved? kérdézte.
— Szendrei, — volt a felelet.
— Hát a keresztneved?
A kém zavarba jött.

No, Mariska, Juliska, vagy mi? — 
nógatta Kmetty.

— Nem tagadom, nő vagyok, Leona a 
keresztnevem.

— Hiába is tagadnád . . .  De kémkedé
sedért azért várhatod jutalmad.

— Csak egyet kérek .. .
— Halljam . . .
— Adjon mellém egy századot, hogy 

Csornán még az éjjel szétverjem Wysst 
előcsapatát.

Kmetty gondolkozik egyideig.
— Megadom, de visszahozd őket. És ha 

jól végzed dolgodat, még jutalmat is kapsz: 
egy szép és jó férjeti

Köszönöm, — volt a kém rövid vá
lasza.

Mikor Kmetty Csornára érkezett más
nap kora hajnalban, Szendrei Leona, a 
nemzetes asszony — már javában tisztí
totta Csorna baloldalát az ellenségtől.

Kmetty pedig minden oldalról bekerí
tette a várost s igy támadott.

Három óra hosszat védte magát a meg
szorult ellenség, de Kmetty szuronyainak 
nem állhatván ellent, Beö-Sárkány felé az 
egyedüli utón, hátrálni kezdett.

A hátrálásban maga Wysst volt az első, 
kit egy kipirult arczu, véres kardu ma
gyar ifjú erősen támadott s zászlósával 
egyőtt úgy megsebesített, hogy halva ma
radt a csatatéren.

Ez az ifjú pedig maga a nemzetes asz- 
szony volt.

Mikor látta Wysst halálát, le.-zállt lová
ról s öntelt büszkeséggel nézte a haldokló 
tigrist. A zászlós mellette feküdt, arczczal 
előre. Felforditotta a tetemet. Szeme még 
nyitva vult s hörgött a melle.

A nemzetes asszony halálsápadt lett, a 
mikor jobban szemügyre vette a halállal 
küzdő zászlóst.

— Béla! — sikoltott önkivületlenül s ki
ejti kardját kezéből.

A férjét ölte meg.

A nemzetes asszony Kmetty elé került.
Derekasan harczoltál, — szólt neki 

ígéretem beváltom . . .
A nemzetes asszony sáppadozott, reme

gett és szomorúan felelt:
— Nem kell . . .
— Nem? Már miért nem? Jó, szép és 

igaz lelkű férfit választottam ki részedre.
És ki az? — kérdezé aztán élénkeb

ben, a már kissé pirosodni kezdő nemze
tes asszony.

Mindjárt itt lesz, — szólt Kmetty 
mosolyogva s intett a mulatozó tisztek 
egyikének.

Ez az, -  mutatott az érkezőre.
A nemzetes asszony érdeklődve néze

gette a tisztet. Szép volt, fiatal, sugár- 
termetű.

Hát te hogyan jutottál ide? — szól 
a nemzetes asszony a tiszthez. Hát ki 
maradt otthon?

A tiszt csak nézte, nézte a nemzetes 
asszonyt.

Nem ismerte.
Nem ismerem. Kihez van szeren

csém?^ kérdé meghökkenve a t i szt . . .
En Korpássy Béláné vagyok . . .

A tiszt majd hányát vágódott.
A nemzetes asszony itt?
Igen. Hát te?
Engem kiültek nemzetes asszony 

házából a császáriak (és idejöttem .. .
Ez a tiszt Korpássyné nemzetes asszony 

régebbi inasa volt.
Kmetty jót nevetve az érdekes találko

záson, ezt mondta a nemzetes asszonynak:
Én nem keresek többet férjet. Ha 

kell, válaszsz ki magad egyet.. .

Holdvilágos éjjel volt.

A nemzetes asszony Jánossal némán, 
szomorúan sirgödröt ástak egy fűzfa ár
nyában.

A mikor kész volt, az öreg János óva
tosan beletett egy holttestet; Korpássy 
Béla holttestét.

Hal/ean mondták el a „Pater noster“ :ts 
aztán behantolták.

A terebélyes fűzfa lombjai, levelei úgy 
hajlongtak, úgy susogtak, mintha sírtak, 
mintha panaszkodtál* volna . . .

Sirt a nemzetes asszony, sirt a János 
is s mikor eltávoztak, egyszerre igy bú
csúztak:

Adj uram néki örök nyugodalmat!
(Vége köv.)

Drechsler ur levele,
melyet múlt számunk német részében ere
detiben közöltünk, kivonatban magyarul 
igy szól:

„Schnell úrtól hallottam, hogy Aich ur 
kijelentette, miszerint ő egy rám nézve 
kompromittáló levél birtokában volna. — 
Ezennel felszólítom Aich urat, hogy ezen 
levelet nyilvánosságra hozza, ne pedig 
egyeseknek Kőbányán tudj Isten milyen 
leveleket mutogasson.

Aich ur különben egyszer azt mondta, 
hogy Dréher nem csinál zsidós gseftekeL 
mikor pedig egy eklatáns esetből kifolyó
lag ezért kérdőre vontam, azt mondá, hogy 
Dréher ugyan nem, de ő (már mint Aich) 
annak adhatja sörét, akinek akarja.

Különben közismeretes, hogy épp a Dré- 
her sörfőzde alkalmazottjai azok, kik a 
korcsmarosokkal szemben a legridegebben 
viseltetnek.“

A kisvendégiősök mozg’alma.
A deczember hó 5-én Kroner József kar

társunknál megtartott értekezleten ismét 
szép számmal voltak jelen a magyar kis- 
vendéglősök.

Az értekezleten, mint rendesen, élénken 
tárgyalták az érdekeiket illető kérdéseket.

A Székesfővárosi Kisvendéglösök es Korcs- 
márosok Ipartársulatának hivatalos helyisége 
VII., Szövetseg-u. 24. szám alatt van. Irodai 
órák: d. u. 4 6-ig, amikor is felvilágosítás
sal vagy tanácscsal szívesen szolgál az el
nökség.

Szerkesztői üzenetek.
1902. sz. Nem tu d ju k : hordár-e Ön, vagy 

pinezér. A nevét nem irta ki, hanem megszá
mozta magát. Uram, jegyezze m e g : az igaz 
ember nem bujkál a sötétségben. Mi ha 
régebbi olvasónk, tapasztalhatta mindig 
hűen kitartottunk a pinezérek érdeke mellett 
s minden erőnkkel azon voltunk ezideig és 
leszünk ezután is, hogy a pinezérek elviselhe
tetlen, rossz állapotát megjavítsuk. Hát szük
ségtelen előttünk titkolózni a névvel. S bár 
mégis ezt tette, szíves-örömest tettünk eleget 
kívánságának és viszonzásul csak annyit ké
jünk : máskor Írja meg a nevét is, mert 
különben figyelembe se veszszük levelét. 
Üdvözlet.
,, Kisvendéglös. (II. I.) Még visszatérünk erre. 
Usak türelem. Most más van soron.

Társszerkesztő: JOVICZA ISTVÁN.
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Der Kleine Gastwirt!)
Offizielles Fachblatt der Gewerbegenossenschaft der Gast-, Schankwirtbe und Kellner.

Die Kleinwirthe halten ihre nächste gesellige Zusammenkunft am 12. Dezember, 4 Uhr 
Nachmittag bei unserem Kollegen Stefan Wurstinger, VII. Bezirk, Ovoda-utcza 26.

Um je zahlreicheres Erscheinen wird gebeten!

F > e r r  0 e l l é r i  g e g e n  u n s .
fieri* D ioviit (Mellért, fouiplid)cr Miatt), hat 

biefe Ml>ocl;c in feinem Tlatt ar Jpar"
lual)vfcí)ciu(id) iitfolpe Diaitpcl au aubcrcm 

Thema pcpeu Die Memcrbeforporatiou bor 
Mleiuioivtl)e uub pépeit uitfer MUatt cincit M(u= 
prüf ertaffcit. llnfcrcit perceiden Mampf peleit 
beit ät'Udjcvfartcll ftcllt er feilten Veferit paig 
ocrbrclit entpepcu ítitb ftentpell nitfcrc Tcme= 
piunj mit bent Uiipatriotioinuo.

Tenor mir in bie Teautmortuup feiner 3lttó= 
falle pcbeu, feliéit mir eo anpcp'ipt nuferen 
pecbrteu Ve fern feilten Mlrtifeí mortpetreu über
lebt (yi fopiren, hantit fie felien mit incident 
bíittbcit uub miibeit fiafi ev pépéit intő iu 
bilibe üdít.

fieri* Melléri fdireibt:
„Jtt Tubapeft babén fid) uor Mürbem bie 

Mleiumirtlie uub Maftunrtl)c in eine feparate 
Memcrbeforporatiou oereiuipt unt il)re Jutereffeu 
Mi maljreit. 3 oldie dereinipuupeit fiitb pi billi= 
цеп uub faitu Dieiitaub Dapepcit (S'iitmcubuitp 
babéit.

Tiefe Memcrbeforporatiou feinet aber ihre 
Arbeit iu einer foubcrbarcu Steife au. 2 ie bat 
ein Crpau, auf befielt erfte 3 eite fein* ridp 
tid — eo fdireibt: „ntaiiuariiireit mir uno uuD 
uuterbrücfeu nur bie beutfdie 2  prűdje", auf bei* 
aitberu Seite aber apitirt eo foipcubermaftcu: 
„lliiterftübcit mir bao auoläitbifcbc Tier, meint 
eo and) tbeurer ift mie bao uuparifebe".

Tao ift fo ein Mcucraluufiuu, beffeu 2cblüf- 
fei mir into uid)t eitträtbfelu tonnen.

Dian fpriebt bauon, bait bie Mleinmirtlic mit 
beit Ticrbräucrciu .Uoiifiicft haben. 42i>etnt eo 
beut fo ift, fo möpeu fie bie Tiffcreupm auo= 
illeichen ober pt aitberu beimifcbeit Träuereiit 
tiebeit. Ju biefent mirb fie jeber ehrliche Ungar 
unterftübcit. 31 bet* bao pt fagen „uitterftiilum 
mir bao auoluitbifdie Tier, meint eo and) them 
rer ift", ift fo ein Acbltritt, beit nur bei* ph 
pellofe fia ft uub Joru biftirt mag hüben, bettu 
biefeo pt oerftluben ift picid) beut Werft oft pé
peit bie Tateríauboliebe.

2 iitb mir frob, bau mir fo foufurreupälnpeo, 
auopeleicbiteteo Tier haben, beffeu Mleicbeo mir 
iu meitip Vatibeu fiubett. a v o u c h  mir into, baft 
eo into luöpliob ift bie Uuterftitiniitp bei* fiei= 
utifeben Jubuftric fo aitftäitbip pt betreiben, mie 
eo into bao beintifdie Tier erlaubt, meldieo mit

feiner oorptpüdicit Cuaütät uub entfprcd)cm 
beut greife beit meitpe(;eubfteu 3luf prűdjeit beo 
"Vublifuuto entspricht.

Mi>enu mir nur iu jebent Jiibitftriepocipc fo 
(eicht bie Uiitcrftüiputp beo beiutifci)eu Jyabrifatö 
aumeitbeu (bunten, mie beim Tier!

Ter alfo pépéit bie beintifdieit Tiere reuitirt, 
ift ber patriotifdieu Düpe mcrtl). T>aO merbeu 
bie fierru TMrtbe fageit, meint iit Tubapeft 
eiiteo fcbbiteit Tapeo folpenbc 4J>lafatc pt lefeit 
feilt merbeu:

fierru uub Tanten! 2iiitbc begehet Jener 
pépéit bie beimifdie Jubuftric uub ber Ijcimh 
feliéit ^robuftiou, ber in folclie Mafthäufer pebt, 
mo frenibeö Tier pefdjäuft mirb!“

Tao ift alfo ber Virtit'd beo fierru Mellért.
Ju elfter Viitie meifeit mir in nuferem uub 

and) int Mtauteit ber Mcmerbcpcuoffenfcbaft bie 
Mlittlape beó llupatriotiomuő auf bao eittfdjie* 
beitfte piriicf.

Taft ein Mleiumirtl) (alfo nicht einmal mir) 
in feinem TM) pepett beut Kartell auffchreit: 
„lieber uuterftübeu mir bao frentbe Tier, alo 
bao bt'intifebc“ ift oollftäitbip bepriinbet. Teint 
mer märe ber lantntopebulbipc Darr, ber mit 
iu beit 2 dmoft gelegte fiänbe bao l;autfd)iu= 
beube Treiben ber nur nach Melb ftrebeubeu 
bcimifcbcu iratterein über fiel) ergehen lafft, mo 
bie attoläubifdieu Träuereiit —  mitinbepriffeu 
bie ATaditfpefeu billipereo uub puteo Tier 
liefern '<

Je!) bin mirllid) neugierig, mo fid) fieri* 
Melléri feilten Mod taufte Tort, mo man ihn 
mit hoppelten greifen febiubet ober mo er bil= 
lip uub boci) aitftäitbip bebieitt mirb ? Jel) 
glaube fieri* Melléri bat auch fein biuauoptioem 
fcitbeo Melb, uub pebt lieber bortbiit, mo er eo 
billiper bcfontntt!

Ober aber ift er bereit auo patriotiontuo 
and) beit icttelftab iu bie fiaitb pt nehmen ?
Tür beugen unó oor biefent profteit 4̂atriotiö= 
unió, aber mir AUeiiimirtfje, bie infolge ber 
pofteit 2 teuern uub fcbleditcit feiten fo fcboit 
atu 'Jlbpruitbe beo ooüftäitbipeit Jiitiito ftebeu, 
(bűneit bao nicht tbutt. Tür ntbcbteu and) földje 
profié Patrioten fein, bod) blieb into bann 
nicht einmal ber Tcttelftab.

fieri* Mellén fdireibt and), mir fallen bie 
T i (teremen mit beit Träuereiit auotrapeu ober 
into au aubere l)cimifd)c Träuereiit ménben. 
Tiel Tauf für beit guten Miatt)/ er ift aber

pt fpät pefotitineit. Tür haben probirt mit beit 
Träuereiit uerhanbelit, bod) mar feilt Dcfultat 
pt erzielen, benn biefe aufpeblafcucit, cittpebib 
beten fierreu ftelltcu fid) faunt iu Miebe mit into.

Ju aitberu beintifdieu Söräuerciit follen mir 
into meubeit V 31 u mcldje, fie fiupeit ja alle ein 
Vieb.

Tür haben bie parole auopepebeit, beit Mar= 
teil 311 fpreitpeit, mao nur eine Vaft auf nufer 
Tatcrlaub uub Tolf ift. fiit beut Dbiocbrcu beo 
pépeit ttuö pericfttctcit Tupriffco foitueit mir iu 
ber Tütbl ber TP a ff eit nicht mäfjlcit. Tlleö er= 
preifeu mir, baft mir .fiepen föiiueu. Uitfcre 
Taterlaubopefd)id)te lehrt into ja, baft uit$äl)lipe= 
mal ber Teiitb uub Teriticbter uufereö Tater= 
laitbeo mit frentber fiitfe pefchlapen, uttb fo 
bao Tatertaub gerettet mum, baft со heute 
nod) ftcht. 20 wollen mir eó and) machen, im 
bent mir mit beut auöläiibifcheu Tier beit 
ilberpriffeu ber „fretubläitbifdieu“ Tierbräitcr 
beo „ ungarif феи" Ticreo 2 d)ranfeu febeit
molleit.

Uub bao ueititeit 2ie fieri* Mellén uupatrio= 
tifd) pebaitbelt ?

Miéin. Ten Stempel beo Uitpatriotiómuo 
meifeit mir ptritef uub briiefeu ihn auf Jene, 
bie bao Treiben ber itntcrbrücfcr ber .Hleiit= 
mirtbc uuterftüben, bie mit földjeit (ilemeuteu 
paftiren, auftatt auf bie Tnftäubipfcit ber bei: 
mifchett Jubuftric pt machen.

ItU' i и) d) a u íö=Üli опори Í i u m.
(fyovtiguiiifl uub Sctjtufi.)

TPeitit mir nur einen flüchtigen Tlicf auf tut 
fei* Ip'ulipeo Memeittmeieit merfen, fötuteit mir 
bie ebien л*rliebte ber Memerbefreibeit тошен 
tau bemerfeu.

Melb Melb uub micber Melb! bao 
ift beute bao Vofuupomort. Melb repiert bie 
3Pelt. Tlleo ftrebt nach (Melb uub nur nach 
Melb. 3luf jebent Mebiet repiert nur Der mate 
rialiotnuo. 3lllco plorificirt beit 3lbpott Tiatumoit.

Cb bao moljl in ber guten alten Je it auch 
mar? Cb Damalo bie Veute auch nur nach beut 
Melbe febuappten uub jebe ibeale 3litffaifuitp 
beifeite léptéit? Teilt. Tao mar bantalo aubero. 
Di it bent iuolebeutreteu ber (Memerbcf reiheit hielt 
and) ber JiealiOiituo feilten liiuptp.

Ju ber Jeit ber Jintfte mar bao Melb nur 
ein Diittel um beit fiaitbcl ber uerfd)iebcucn
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haaren л и erlcidkcrn, bie ,s>auptfacl)o nun* im= 
mer bio .Sluuftfertigfeit uitb Sad)vcrftäubigfcit 
ber betreffeubeu Weifter mtb Wehtlfcn. tárnáid 
ßcrrfdjte iiod) Abcalisutuo für bao Sd)öitc mtb 
Wüte. Tic Äunbe mürbe nidit betrogen unb ber 
Weifter mit feinen Wcßilfeu batte bod) fein 
ßiufolumen. (S'o batte alleo feinen beftininttcn 
M 'rtß  unb feinen beftimniten ^reio unb fo 
batte and) ber Сггзеидсг fein bcftiiniutcs (iin- 
fontmen.

Scute ifr alleo anberö. Tao Weib bniugt 
jebe Muuftfertigfeit in beit Siutcrgruub. Tie 
haaren werben gefddeubert, bie Mimbe mit 
fd)led)tem (h^eugitis betrogen, babéi bent 4J(r* 
beiter bie Saut bcrutitcrgefd)uttben, mtb bao 
alleo nur beöbalb, bamit bao Weib, ber M t*  
eher, bie Unternehmung feinen gcuügcubcu 9ht* 
beit bat, bamit uidit ber Weifter unb Arbeiter 
aitftäitbig belobut merbe, fonbern ber Unmiffeube, 
aber über Weib verfügenbe TuntniFopf feilten 
reidilidieu bitben finbet.

Wit ber Einführung ber Wcmcrbcfreihcit be= 
ginnt ber 9iitiit beo Mrtogcfcbäftco. geber, ber 
ein par Wrofdien batte, nmrbe SBeiußänbler 
unb bamit ber 9Jußcit größer fei, nmrbe ber 
Muit gcpaufdjt unb ber gute iiuf ber uit^ari 
fdjeu diribe 3ugruubegcrid)tct. Wab eo je foxuet 
rakheit, gcpaufd)teit M in ,  mie er ßeiupttagc 511 
fiubcit in? Niemals. Tantals hielt jeber auf 
feine (ihre, auf feinen iiitf. Seute tuirb nur 
uad) beut lnomentaueu bitben gcfaßitbet. Ter 
aitftäubige M rth  muß itatiirlid) in biefer 
Sdjmußföufurrcns am meifteu (eiben, benn inait 
l)at and) 511 U)m feilt Vertrauen.

Eo gibt große Kolititer, bie behaupten bie 
Wcmerbcfrcißeit fei itüßlid), nur bie fbitite im 
^aube bao Wem er be ftärfeu. Etwas wahres ift 
ja iit ber Sadje, aber itid)t fo mie es bie Weib- 
manner beute auffaffen, baft nur bao (>>elb bc= 
reditigt ift bie gubuftric su beben unb 31t lei* 
teil, uitb ber gad)inaittt nur als uotßmcnbigcr 
sÖeftattbßeit 311111 Wubetttreiben betrachtet mirb. 
Ter gubuftrielic müßte mit bent Wclbntaitn 
Saab in Snub arbeiten, bao märe bao richtige. 
Tao ift aber nur bann $u erreichen, meint bie 
Wclbleutc beit gnbuftriclleu nid)t mehr aus* 
beuten motten, fonbern ihn als gleichberechtigten 
factor bes Sdjaffeits betrachten.

Ter Staat uitb bie Wcfclifdiaft muß eublid) 
grout iitadieu unb bie iieformarbeit aufaitgcn, 
uitb 3mar bic jefüge Wcmerbefreißcit reforntireu, 
refpectioe iit flenn ff e ©djranfett- fcbicbcn, in bc= 
neu eo uumögtid) gcniadjt mirb, baß mau unter 
bent ebien Titoi bes freien Wcwerbco Unfug 
treibt.

9Bir ßleiumirtße iit elfter kiltie ntüffeit mit 
ber SReformarbeit anfaitfleit, beim uns briieft bic 
ltugiüd'lkße Wemcrbcfrcißcit aut beiten. Uitfere 
Wemcrbccorporatiou muß Schritte machen mit 
bao Wouopoliunt bes äBciufdjättfeus 311 crlait* 
fleit. Жени bent Staat erlaubt ift 311 monopolt* 
fireit, bürfett mir and) Monopol treiben.

(9(&tt$eitbel ШепЬ.
(Sines uitferer Tageblätter befaßte fid) mit 

ber ßcurigcu M iu lcfc uitb ftauitt fid) bariiber. 
baß troß ber guten Vcfc ber ttöeiit in SBuba* 
peft nod; immer feßr tßeucr ift. Ta ßat ber
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betreffeube s2lrtitelfcbreiber mobl îed)t, baß ber 
9Bciit iit Mbapeft fehr tbeuer ift, bod) muß 
mau beit Wruub nid)t bort fud)en, mo ihn ber 
betreffeube ©dbreiber fudit, nämlich bei beit 
Mrtßcu, bie fid), laut feiner Msfagc, oont 
$Beittfd)äufctt Säufer bauen. M r  feuiteit ménig 
főkbe Mrtßc. Ter Wruub muß aitberu Orts 
gefudit merbeit, uitb meint mir ein wenig uad)* 
beut'cn, Familien mir auf bie richtige Spur.

M r  feljcit beit Wruub in ber (uyuriöfen uitb 
pruitfoottett Einrichtung ber Waftßäufcr. Weben 
mir 3. in ein Mrortsgaftbaus, ba merbeit 
mir alles mit großen Spiegeln, golbcucn Wuir* 
tauben к. fiitbett. greitid) ift bas nur lauter 
4}$flau$ 1111b verblutet fid) meifteits ber M rtß  
babéi.

9tuu fragen mir, 311 ums beim bao alles ? 
$8on mo biefc binitnte Einridjtung. Es ftannnt 
nod; von ber 3eit ßcr, mo bie M rtßc infolge 
ber vielen ißantfdjcrcieu ber Miußäubler, nur 
fd)lcd)tcit M 'iit  fd)älitten nub ben Waft mit ber 
feilten (Siurid)tuug für bao fdjlccßtc Weträuf 
entfd)äbigen unb 311 fid) loden modteit.

Sokße Einrichtungen meint fie and) nidit 
gatt3 lureriös fiub foften viel Weib uitb 
muß bao ber M rtß  beim M in  eiiibringeu. 
Seute —  mo mir genug guten M i n  haben, ift 
nicht mehr uotl)iveitbig bie Wäftc mit prunk 
voller Eiiirkßtuitg 311 3ttgc(u, es genügt, meint 
bas Waftßauo rein uitb nett ift.

(So ift ja mo()l mar, baß mau heute —  ab* 
geredmet beu 3tuo unbj bie Einrid)tuug —  um 
26 Äreu3cr gait3 guten M in  fbitute fcheitfeu, 
bod) geht es nidit, tveil ber große 3iuo unb bie 
tbeuere Eiurkbtuug aut M in e  eiitgebradit muß 
merbeit.

Tas ift eben ein llitfinu von beu Mrtßeu, 
bie —  mit Msitaßme einiger wenigen —  nicht 
auf beu guten uitb billigen M in ,  fonbern auf 
bie prunfvollc (Siitrid)tung bas Sauptgewidjt 
legen. (So märe bie böd)fte $eit uiuuitetireu. 
Uitfere Waftbäufer fallen nett, rein, einfach, 
familiär eingerichtet feilt uitb eilten guten, 
billigen Шси\ fdieitfeit. Ter Waft braucht teilte 
Quinten uitb vcnc3iaitifd)c Spiegel, fonbern gu= 
teu ilBeiit unb gutes (Sffeu 1111b billige greife.

Mctluci^giitcrcíícn.
h*iu neuer

Ш ßreitb beut ber "hubapefter unb Ungar* 
länbifcße Melluervereiu bisher beftrebt mar fo 
gut als möglich bie Autereffeu ber Melluerfchaft 
31t vertreten, trachten jetu einige Serru einen 
neuen, nőd) bajit даиз frentbartigeu ^miefpalt 
ait3ufad)eit.

(Siitige v̂U)lfelliter von biefigeit Sotelo wollen 
bie ^ubapefter .Uelliter iit beu Wcnfer ^erbattb 
Itelleit. Tiefer (Genfer ^(erbaitb, ber in ber 
2 d)ivci3 bic Autereffeit ber .Uelliter vertritt, ift 
geneigt eine uugarifd)c Section 311 bilbcu, be* 
reit Saupt ber Waftmirtl) vom Sd)ivabeubcrg 
Serr Verhornip märe. S3isl)er l)ai biefer Üer* 
baitb nur cine oeftcrreid)ifd)e Section gehabt, 
Sernt 4̂crl)omit3 hoben mir eo 31t verbauten, 
baß mir von nun au in eine uitgarifd;e Section 
biefes ^erbanbes gehören werben.

s4iei uns ift es aber gar nid)t nötbig, baß 
ein aufiläitbifcßer 93erbanb fid) ßcrbeilaffe un*

fere Autereffen 31t wahren, mir werben bas 
hier felbft verrichten. 9iUr haben and) hier fdjon 
Anftitutioueu, bie bie Autoreifen ber .Uelliter 
febaft vertbeibigeu. Ter '^erbaitb gibt feinen 
9)htgliebcru um teilten Aotta mehr, als uitfere 
Auftitute. iHuch wir befaffett uns mit ber intent 
geltlicben Stelleuvermittluug, and) wir geben 
beit 9Jiitglicberu Uuterftütuiug 1111b ärztliche 
Süfe. (Ss ift fontit feine Wotbtvenbigfeit, baß 
ein ausläubifdjer herein főmmé unb biefe 
pflichten erfülle.

Wau muß biefe ^ropagattba im .Ueitite er in 
efen. Gs ift nicht nötbig, baß nufer Weib ins 
9iuslaub waubere. Ter Weufer sT(erbatib bat 
bereits eine Wenge Vofe aus iß rer V otter ie 
unter beu ßiefigen ЯеКиеги verlauft unb gê  
leitet bao Weib bereits in frcntbc Säcfe, ob* 
moßl bie Surren 31111t söerfauf biefer Vofe iit 
Ungarn vielleicht gar fein 9tcd)t befißen.

Tic Sernt, bie an ber Spifee biefer frentb* 
(äubifeßen Bewegung fteßeu, föuuteii ißr Riffen 
uitb Sdjaffeu ivirflich auf beffere/ ßeimifche 
meguitgeit attweubeit, mir brauchen ja tßat* 
fräftige, fd)affeuofuitbige Wäniter immer noch 
um uitfere Vage 31t verbeffent. 9Bariint alfo 
nicht int 2 ä)oße bes ^aterlanbes, meint wir auf 
l)ciiuifd)eit hobelt nufer ^rob verbieiten? äBarnni 
folleu mintád) bent 9luölaitbe gravitireti? Tantit 
wir immer nteßr unb mehr bas ЧЛrinnthS3eug* 
uis vom uns ausftclleu, baß mir 311 feßmad) fiub 
uns felbft helfen 311 föuucit ? SBir brauchen uu= 
bebiitgt bas 4J(us(aub ba.311 V 9teiu, wir fiub into 
genug ftarf, nur beu ЗВШеи folleu mir ba\u 
ßabeit.

M r  h a b e n  iß n  aueß u itb  h o ffe n , b a ß  fid) b ie  
S o r r e i t ,  b ie  jetu  a u  b e r  S p i p e  b e r  a u s lä n b if c b c u  
^ e m e g u u g  fte b e u , e iu e o  d e f t e r e n  b e fiitu e u  uitb 
iß r  S e r 3 b e r  v a tc r U iu b ifc ß e u  'U e m e g u itg c it  311- 
m e u b e n .

VicuefteS non bev Noetic.
iMu« t>cm Mrdfc Poe McUnfrPftfiiife.

Serr дгаиз tornát, ber gcmefe Tireftor beo 
Sotel Wetropol, gegetttvärtig .Uaffetier am Veo 
polbring, hat bie Scituug ber Stettcuveriuitt* 
lung bes uitgarläitbifcheu .Hellitervereius über 
iiontiueit. —  Tas ^t'eihachtofeft beo Vereines 
wirb am 22=teit ТезешЬег int SaS*(Slub abge 
halten. Tie^egrüßungsrebe hält Vubtvig Маозао, 
bie geftrebe ber elifabetbftäbter .Uaplau Serr 
Johann Sorvätß.

»im cvitfdjänfc* Stefan S o r m ä t ß ,  gemefe 
uer VBirtl) auf bent 9llntásst)p(ab hat bie tu 
ber S3oubi)gaffe 9h\ ^5 bcfiitblicße dauern- 
fd)äufe überttoniutcu uitb führt fie unter eige* 
utr 3luffid)t weiter. Tie 2d)äufe ift in ber 
9Jad)t bis 1 Uhr offen.

C^aft!)itU0=Übcvua!)iiic. Aofef Jelenteit, ber 
hefaititte Cberfelliter, feit vielen Anßren iUtige 
Itellter beo Sütel Vouboit, hat bao VBiubifdj’iebe 
Waftßauo 9Baißuer*v̂ ou(evarb 8  ̂a. übeutom* 
men. Tao Wotto bes neuen Mrtßeo ift: gute 
Spcifett uitb uugefälfdjteo Weträuf.

(t)afU)au0 .*Übcvnaf)tttc, Tao feßr frefveu* 
tirte Waftbauo an ber (*d'c ber WeotciUltua unb 
gereuc3=förut ßat Serr Julius (isetö über* 
nontmen.

V t n U v t n i  bev «jabaDfaet m v t b e .
Tie äBtrtße in S 3ababfa haben am 4. Тезеш*
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ber int föőtel ^cft eine (Sonfcrcuj in betreff 
bér sBeqcbruugOftcucr geholten. Tie 3 .}obab= 
facr ÜBirtljc babén niilnnlid) feiner geit ber 
Stabt ben Sliitrag gcftcllt, bar, lie geneigt finb 
bie ^Jciti' nnb a l e i f c l) и e r u' 1) r it n ̂  о Г t e и e г* fcibft 
pt ocnooltcii nnb fiebern ber Stabt baofelbc (Sin 
foutnieit pi, mclchco fie bioljcr ^el;abt bat. 2(nf 
ber 'Berfammlnug hüben über 150 íh>irtí)c tbeií 
genommen nnb befchloßen auf Eintrag beo ,'oernt 
Tr. sJlbolf Miéin, ber in feiner Siebe bie 4Bov= 
5Üöc ber ^ciocguttg heranohob, bie £mfjc 
ber Snntnte, tuelcbc fic ber Stabt befahlen. 
Sie erklärten bie Snntnte in uierteljäbri^c Sia- 
ten im ^orbineitt 51t befahlen nnb leiten bie 
erfte Slate 30.000 Mroncn ullfogleidj nicbcr. (io 
ift umbvfcí)einb(icl) baft bie Stabt ben Antrag 
anninimt.

((Mtl)ftttÖCYöffitU!tß in (fftiufota* Unfer
Mollegc Vnbi.ii} Soproni, ber bioberige ,Ani)n= 
ber bed befanntett (Bafthaitfeo pir „(ipnfotai 
•Dtagpitcpi" bat in (S.sinfota in feinem eigenen 
£>attfe ein netted (Saftband eröffnet, too er bic= 
felben öntett SBeitte fdjäuft, toie in feinen frtU 
bereit Vofalitätcu.

&U t>c* ^ablfdlitcv**
Ter Slnflagc Senat beo ^nbapefter Strafgerid) 
teo bat oorige SBocije eine intereffante ©ntfdjch 
bttttö gefällt. Ter ;}al)Kellner bed Tred)oler’fd)en 
(Saftl)anfeo, Silo raube r Stumpf bemerftc, baft er 
täglich twcniftcr citmimmt, alo man ibm bei ber 
Maffa auffebreibt. So ift cd beim gefdjehen, baß 
aid er audtrat, bie Tiffcreit,} ber Slbrcdjttung fo 
gvof} mar, baft feine Maution braufging, ja er
nod) circa 21 HK) (Sülben nicht begabten fonnte.
Slufterbetn fittb auo beit Separéed mehrere fii* 
berne Obftauffäpc oerfcbtouubeu. infolge bcffeti 
batte er fid) ütegen Tefranbation pt ocrantmor 
ten. Tad Strafgericht bat gegen iljn bao meitere 
Verfahren eingeftellt, mit ber JJiotioirung, baft
bao Sluffcbrciben in beit (Saftbaufern nur eine 
einfeitige Montrolle ift, ba ber ^ahlfellner nicht 
in ber Vage ift baffelbe pt fontrolliren, nnb 
biefeo fontit aló Bemeid nicht angenommen tőéi
ben faun. Síber and) für bie feblenben Silber 
auffiipe faun er nicht haften, ba obioobl fie 
ihm übergeben toorben finb er bei feiner 
oielfeitigett $3efd)äftigung, nnb too fo oiele Mell 
tier and5 ttttb eiugeben, auf bad nicht ad)tgeben 
faun, baft 0011 bem Anocntar niebto fehlen foil.

T ic  ( íb c lf r a i t .
l*rcütt)íuufl auo bem gveitjeitofam pf.

Ütőn Г» te fan Daniim.

(govtfefyuuß.)

V.
Tie (í'belfrau ritt oortt au ber Spiné nnb 

baute mit ihrem Tcgett recljto nnb linfd aló 
toie ber gcfdjirfteftc ^attbegett nnb bent Tőbe 
mar jeber geioeibt, ber ihr itt bie Stäbe fant.

Ter alte Attaint mar ihr immer }itr Seite 
uttb ooUbracbte mit feinem einen Sinn eine 
wahre SScrbecruug unter bent gcittbc.

sHcnt faiibte loährettbbettt fleiftig eine Mttgel 
ttad) ber atiberti oott feiner Mleittett printitiocu 
Äanottc, ein jeber Sdmft ficbet* treffeub. Tao 
mar fo eine Sd)lad)t ttad) bed Sitten Söttttfd), 
wo feiner uidjt uadjgiebt.

Slber ttid)t lauge bauerte feine greube. Tie

Maiferlicben brehten und halb ben Síücfeu nub 
liefen toie ber SBiitb. ЭДсш faubte ihnen noch 
einige Slbfcbiebd^Scbüfte nach, um ihnen bao 
Slubeufeii au beit heutigen Tag tiefer citipt* 
prägen.

Tao mar ein Anbei in Mid=Mapud. (*o tourbe 
ein riefiger Siegeofcbmauo gehalten. Tic (£bcl= 
frau batte fiel; auch einen (Sefattgetteu oerfchafft. 
Cro toar ein recht utifchöiter faiferlicber Of= 
fixier.

Sie führte ihn pt s3eiit.
SJíacbe mit ihm, toad btt millft fagte 

23cm, alo er ben fittemben (Befangenen falj.
Tie (í’belfrau aber febrieb einen S3rief au 

ihren SSiaitu S3éla Morpáddt), in bent fie iljn 
toaritt in einer Sdjlacfjt thcilpincljiiteu, betűt 
toettit er ihr begegnet, befommt er auftatt Müße 
eilte Mttgel.

-  Tao hier, —  fpaclj fie pt bent (Bef am 
gelten trag in bad Vager 0011 SBiubifdjgräp, 
gebe aber gut Sicht, baft btt mir nicht mehr ttit= 
ter bie Singen fommft, foitft luft btt ein* 
Mittb beo Tobeo.

Ter pttcrubc CScfattgette übernahm beit S3ricf 
uttb uachbem er bccibct, tourbe er freigelaffeu.

Tunt ba att tourbe bie (Sbelfran fo ein ccljtcr 
Solbat, ber burclj S3lip uttb Totitter geljt. S ic  
fühlte fiel) in iprer Uniform aid menu fie nie 
toad anbered getragen Ijütte.

Silled liebte fic aber auch. SJIatt nannte fic 
beit „(ingei beo Vagerd" uttb toärc ettt geber 
i(;r ^uíieb ind getter gegangen.

VI.
Slid bie (ibclfrau fid) fo gattg in bad SSIili5 

tériében hincittgefuubett bat. ging fie Öfters m i t  
bent alten  góljaim uttb einigen Solbatett auf 
Streif P a t r o u i l l e n .  Tao toar iljte größte ^affiott.

(io toar fo gegen Slbettb, aid fie oott beí
gérne bad (Setrapp oott fimfett uttb 3cbelge= 
räufd) hörte.

S ie  íaitfcljte, hörte uttb falj nicljtd. Silo aber 
eine Mttgel fitapp an ihrem Oíjve oorbei pfiff, 
tonnte fie toas ed Sietted gibt.

Au ber Sie rgen ge toar ber geittb. Tortbitt 
faufte fie mit ihren Solbatett. Scdjd sf3ferbe 
,}ogen einen SBagett mit ŝ rooiaut uttb eilte 
(Sompaguie faiferlicbeo SJUlitär ging alo Sie= 
beefuttg mit.

getter! befahl fic ihren Vetített. Tie 
fdjoßctt nuttbig unter beit geittb. Ter fchoß 
auch ptriief, tonnte aber Slietuaitbeu oott uns 
treffen, ba mir gut gebeeft umreit. Slid uttferc 
Veute bas brittemal getter gaben, haben fiel) 
bie noch am Veheti gebliebenen ergeben.

SSiit großer Siegeifteruttg führte fie bett SBa= 
gen uttb bie (Sefattgetteu pt Siettt.

Unter beit (Befangenen toar and) eilt sl>olc. 
З 11 biefem fagte Siettt:

—  Tantit btt bett ebremoertbeit Stuf ber 
föleit nicht toeiter oerunglintpfeft, oerurtljcilc 
ich bid) putt Tobe. Slit bit* toerbe ich meine 
neue Mauotte ausprobirett.

Ter (Befangene toar aber feilt s}Sole, bad fagte 
er nur, toeil er glaubte oott S3em begitabigt pt 
toerben. Slid er aber hörte, baß er pun Tobe 
oerurtljeilt toirb, fagte er:

—  Ad) bin ein Siöljtttc uttb fein ŝ olc.
—  Sia bann befomntft btt eine flcitte Mitgel.
S o  ergittgd ttod) einigen (Sefaitgetteit, bie bad

gegebene SBort fcljoit ntchrerental gebrochen. Tic 
ntieftcu aber mürben begitabigt.

Unter beu (Sefaugeuett toar ein Offizier, bett 
fid) bie (í'belfrau für fiel) oerlatigte.

Mimiit il)tt, er foil bein fein, fpradj Síéin:
Tiefer (Sefattgette toar feilt auberer, alo jener 

Offiper, ber eittnial bie (ibclfrau gefangen nahm 
ttitb fie tief bclcibigte. Tiefer toar es, beu bie 
CSbelfratt batuald über bas (Sefidjt Ijattte.

— Acht bift btt iit meine igäube gcratbett, 
btt feiner SBicljt. giir beittc S3eleibiguttgeti faun 
id) mir jept (Seuiigthuttitg oerfchaffett.

(irbarnten, ©rbarnteu, fcíjrie ber crfcíjrocfette 
Officier. —  Erbarmet (Such liebe grau, ich höbe 
S3raut, (Sefcbtoifter, SJiuttcr nub Suiter ptbaufe.

— Au fo! Uttb bit badjteftau földje Tinge 
nicht, aid btt mich oor bad Mriegdgericljt jerrs 
teft?. . .  АФ toar §toar mir eine grau, aber 
1111t (Srbarnteu flehte idj nicht, ba toar ich 51t 
ftol,} ba.pt. Tu bift ein SJiantt uttb flcljcft bodj 
um (Sitabe... Söarutn bift btt benn itidtt bei 
beitter SShttter geblieben nub fpielft bid; lieber 
mit hölzernem (Setoebr? Tu gebörft in feinen 
Mrieg! Tu geiglittg. . .Tu bcpüjlter Siäuber!..

S3ei biefett SB orten richtete fid; ber Cffiper 
entpor, fein früherer Stol,} fcljrte ptrttcf. SJUt 
toeit aufgerißeitcu Singen, bie Büljue fuirfcljettb 
ftatib er ba, als mailte er fpredjett, bod) feilt 
Vaut fant ihm über bie Vippcit . .. er fattb 
feilte SB orte.

Tie umftebeubeit uugarifdjeit Cfficiere ocr= 
folgten mit gutereffe bie SB orte ber CSbelfratt 
uttb betrachteten neugierig bett in ber Mlentntc 
fipettbett öftcrreicf;ifd)e 11 Officier.

— (Stauben Sie aber nidit, baß id) ttad) 
Ahrem SMiitc bttrftc — fuhr bie CSbelfratt fort. 
— Síéin, ich mill ehrliche (Scnugtbuiiug, bie 
Sie einft mir fo brutal ocnoeigerteit.

SJiit biefett SB orten nahm fic poei ^iftoleu 
auo ihrer Tafclje, gab bie eine bent Officier, 
bie aitbcrc behielt fie.

—  (Sittö, poci, brei .. . pthlte fie bie Schritte 
bid poatt}ig. —  Uttb jept cittd, poci, brei, 
getter!

(gortfepuitg folgt.)

Ttc ^(mtéíofrtUtrttcu bex C^c^cvbc-- 
jK«offcnfd)rtft Dev im b ed)auf=
toMfye bcfiht&d ftcfi tut VII., Szövetség 
uteza 24. Ttc ^mt^ftuuDcn fl nt ^ertd)- 
m itta g  *on  4 —6 ttl)v . (ío líc ^ c u , tu c itD d  
C^ud) tuit allen mannittfadten fgvagctt 
Dovtltub w o  I(|v Die Itefte 9ttifNAninn 
betommt.

(uuiptiuitavluMtcv: Zt* gointja.

N ehéz lé le k z é s ,
köhögés, légzőszervek bántalmainál, elsőrangú 
orvosi szaktekintélyek ajánlják az I. szánni Jó- 
zsef-tápteát. Székrekedés, emésztési zavaroknál 
és mint vértisztitó а II. számú József-tápteát. 
Egy doboz ára 25 krajezár. Kapható Török Jó 
zsef gyógyszertárában. Fő és szétküldős: Vogler 
József droguista asziszt., Budapest, Rökk Szi- 
lárd-utcza 5. szám. 10 doboz megrendelésénél 
és a pénz beküldése mellett bérmentve.

Piriczér (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.
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A legolcsóbb és legszebb világítás az

<Acety[en-gáz izzó fény
mely füstnélküli és a legmegbízhatóbb, szaba

dalmazott Acetylen gázfejlesztő. — Ajánlja

Aredmerszky József bádogos-mester 
Budapest у VI. Vörösmarty-utcza 33.

Ugyanitt kapható
a baromfi keltető és nevelő

saját gyártmánya, szabadalmazott készülék. 
Tessék prospektust kérni!

\ T  a legújabb módszer 
I I  ^  ü  [V szerint beilleszt teljes 

I  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 kiéli gittet nek. 
Szálloda-, korcsma- és kávéház-tulajdonosok és 
alkalmazottjai 40% árelengedésben részesülnek.
K O V Á CS  J. fogászati műterme 

Budapest, Károly-körut 9, II. e. 8
(Gróf Hadik-palota.)

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

Hagenauer Frigyes Károly
üvegedzési és festészeti műterme 

Budapesten, Vili., Vig=utcza 14.

ф Telefon 874 6)
Kávéliáz-, vendéglő-, szálloda-tulajdonosok: 
társaskörök és főpinczér urak figyelmébe!

Papír szivar-szopóka, Szánitúsz, duplán égetett és 
kristály tollal, valmint egyszerűbb minőségűek is a 
/égj и lányosabb árban; ezégnyomással és a nélkül.
2000 darab rendelésnél a ezégnyomás díjmentes. 

Mintákat kívánatra ingyen és bér ment ve küld

N o ve m b e r IVSór № kísz''6----------^ _ B u d a p e s tV I I .  Revay-u.23.

Gyár: Budapest, Vili. Rökk-Szilár* utcza 83. 
Fióküzlet: VIII. Üllői-út 4. szám.

lngtisztitás darabonkint 14 kr., gallér 2 kr., 
kézelő 4 kr., függöny 20 kr.

Női r u h á k  kiváló szépen tisztittatnak 
2 frt 60 krajezárórt.

Sima ruhák nagyon olcsó árban tisztittatnak*

C S Ö B Ö R  A N T A L
vendéglője

Kerepesi-ut 10., az О. P. egyesülettel szemben.

ázmáneum“ nyomda, Budapest Vili. Mária-utcza

az összes Jogtudományok tu. 
v t l V l U U S  d°ra> specziúlista száj. és 
— 5=!__________ fogbetegek részére

Dr. KalinoDszky
Budapest, VIII. kér. Kerepesi-ut 62.
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 I koronáért. Fogtömések arány
úval, platina, ezüst és porczellánnal 2 koronától fel
felé. Fogak es fogsorok mesteri kivitelben, kitűnő anyag

ból 3 koronától kezdve.
Tört, rossz és használhatatlan fogso
rok javítása és ujjádölgozása 3 óra 

alatt eszközöltetnek.
------- S z e g é n y e k n e k  in g y e n !  — L—

■ n ’• |; » ,«> я Ц ■■ » U Ц >• В и Я >XX> •' Xй.

A l  ■  ■  s z a k m á b a  v á g ó  —KOCSl-inar m i n d e n n e m ű  m u n -  
, W U g l  , r t * 1 k á t  e l v á l l a l o k ,  de

különösen a kocsik fényezését
a l e g k i t a r t ó b b  é s  a l e g j u t á n y o s a b b  á r b a n  k é s z í 
tem, m i n é l f o g v a  a n. érd.  k ö z ö n s é g  p á r t f o g á s á b a  

a j á n l o m  m a g a m a t
L o v á s z  Is tv á n , kocsifényező mester 

Budapest, VII. kér., Dohány-utcza 57.

Pl APAL-SEC
E B E R H A R P T  A N T A L

B U D A F O K .

Heiischein Lipót
mühimzőminta- és monogramm-gyár

Budapest, Koronaherczeg-u. 2. II. lé p cső ié .
Elvállal minden e szakmába vágó munkát 
bárminő rajz szerint jutányos ár mellett és 

kezeskedik pontos és Ízléses kivitelért. 
Szállodások, vendéglősök, kávésok és 
családos pinezérek 3 0 " () kedvezm ény

ben részesülnek.


