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Az iszákosság korlátozása.
Az iszákosság korlátozása érdeké

ben az angol kormány már életbe
léptette és foganatosítja is szigorú 
törvényét s most legújabban az osz
trák kormány adott be a képviselő- 
háznak egy törvényjavaslatot, mely a 
szeszes italokkal űzött visszaélések 
korlátozására törekszik. A törvény
javaslatiparjogi, büntetőjogi és magán
jogi intézkedéseket tartalmaz.

A törvényjavaslatot a következők
ben ismertet

Az égetett szeszes italokkal való keres
kedés zárt edényekben öt liter mennyi
ségig kizárólagosan azok által űzhető, akik 
a kicsinyben való forgalomba hozatalra 
engedélyt kapnak. Ennek az intézkedésnek 
visszaható ereje van és eltiltja mindazokat 
a kereskedőket a szeszes italok forgalomba 
hozatalától, kik a kicsinyben való árusításra 
engedélylyel nem bírnak. Az engedély a 
lakosság számához képest korlátokhoz van 
kötve (egy jut 500 lakosra).

Az a helyiség, melyben szeszes italokat 
árusítanak, nem lehet más üzlethelyiséggel, 
ajtóval összekötve. Ezzel ki lehet kerülni 
azt, hogy pl. egy étkező-helyiség pálinka
méréssel legyen összekötve.

Büntetőjogi szempontból figyelemre méltó 
újításokat tartalmaz a javaslat. Eszerint, 
aki részeg állapotára való tekintetből vala
mely kihágás miatt eddig büntetlen maradt, 
ezután, éppen mert teljesen lerészegedett, 
büntetve lesz..A teljes lerészegedés három 
hónaptól hat hónapig terjedő szigorú fog
házzal büntettetik, ha a részeg fővel elkö
vetett cselekmény a bűntény objektiv jel
legével bir, különben pedig három hónapig 
terjedő fogházzal, vagy 10 — 1000 koronáig 
terjedő pénzbüntetéssel. A részegség oly 
ténykedésnél, mely közben mások elete, 
egészsége és testi épsége veszélyeztetik, 
három hónapig terjedő szabadságvesztéssel 
és 1000 koronáig terjedő pénzbírsággal 
büntettetik. A részegség azoknál is bün

tetés alá esik (négy hétig terjedő fogház 
és 500 koronáig terjedő pénzbírság), kik 
nyilvános helyen féléven belül ismérv tlen 
részeg állapotban találtattak. Aki szeszes 
italokat szolgáltat ki nyilvánvalóan része
geknek s nyilvánvalóan kiskorúaknak, ha 
csak nincsenek felnőttek társaságában, 
közvetlen saját használatra, három hónapig 
terjedő fogházzal és 1000 koronáig terjedő 
pénzbírsággal büntettetik.

A magánjogi intézkedések között meg- 
emliiendő, hogy az uj javaslat megvonja a 
pereltetés jogát azon korcsmái adósságtól, 
melyet az adós akkor csinált, mielőtt ré
gebbi tartozását már kifizette volna. Há
rom havi fogházzal és 1000 koronáig ter
jedő pénzbírsággal büntettetik, aki korcsma
adósság miatt kötelezőt irat alá, melyben 
egyáltalában nem, vagy tévesen van be
vezetve a tartozás alapja.

Látnivaló, hogy az osztrák kormány 
meglehetős szigorral akar az alkoho
lizmus térfoglalásának gátat emelni. 
A példa követésre méltó, annál is 
inkább, mivel nálunk senkisem veszi 
komolyan a büntetőtörvénykönyv meg
felelő intézkedéseit. Sem az, aki vét 
ellene, sem az, aki a törvény végre
hajtásával van megbízva. Mit használ 
ilyen körülmények között, ha büntető
törvénykönyvünk 84. §-a 50 korona 
pénzbüntetéssel sújtja, aki nyilvános 
helyen botrányt okozó részeg álla
potban jelen meg, vagy a 85. §, mely 
emigyen intézkedik : Aki mást korcs
mában, vendéglőben, utczán vagy más 
helyen lerészegit, továbbá, akik sze
szes italok eladásával iparszerüleg 
foglalkoznak és ezek megbízottjai, ha 
részegnek, noha ezen állapotát tud
ják, még szeszes italt adnak, 50 fo
rintig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendők.

Nálunk a közfelfogásnak és a tár
sadalmi viszonyoknak kell előbb meg- 
változniok, hogy az alkoholizmus ellen 
sikerrel védekezhessünk. Mig ez be 
nem következik, hiába l pünk a bün
tetőtörvénykönyvvel sorompóba az 
iszákosság ellen.

A kormány január 28-án terjesztette be 
a képviselőháznak az uj vámautonom szer
ződést, amelynek értelmében a szeszes 
italok a következő módon oszolnak meg 
az uj kiegyezés értelmében:

Uj vám Régi autón, szerződ, 
vám

k o r o n á k b a n  
100 kilogrammonkint

Sör:
a) hordókban 5* -  4*78 —*—
b) palaczkoknan vagy

korsókban 18*— 18*87 —'—
Égetettsz eszesfolyadék ok:
a) cognac 2<>0*— 142*86 —*—
b) likőr, puncsesszencia és

cukorral vagy egyéb 
anyagokkal kevert más 
égetett szeszes folyadé
kok; francia pálinka 1V0*— 42*88 —• -

c) arrak, rum 145* 142*88 —*—
d) más égetett szeszes fo

lyadékok 110* — 104*78 —*—
Bor, gyümölcsbor, bor- 

és gyümölcsmust, gyü
mölcs- és bogyólevek, 
be nem sűrítve ; mélisör

a) hordók о an 00*— 47*82 —‘—
b) palackokban 75*— 17*82 —*—
Szerb és olasz borok szer

ződéses vamja határ
széli kedvezménykép
pen 7*82 korona.

Pezsgőbor lön*— 110*05 05*24
Etelbe való eezet :
a) hordókban 12* 11*00 0*52
b) palaczkokban és kor

sókban 2P— 23*81 -
Természetes vagy gyár

tott ásványvizek 1*50 110 — *—
*• ..... .............. ————— ^ ———
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Gundel és Glück.
Ki ne ismerné e két nevet ? Azt 

hiszem, nincs vendéglős, ki ne is
merné — jobbik oldalukról. Ezt mi 
is jól ismerjük, mert e két hatalmas 
ur lekenyerezett lapja és a „megelé
gedettek“ ipartársulatának nagyfejüi 
uton-utfélen hirdetik nagyságukat, 
kiválóságukat és erényüket. Nem is 
csoda tehát, ha van e két urnák elég 
bálványozója és imádója. Ámde mi, 
kik ismerjük a rosszabbik oldalukat 
is, legkevésbbé sem vagyunk tisztelői 
vagy barátai.

Nem, mert ha a két oldalukat mér
legre tennők, bizonyára nagyobb 
súlyú lenne a rosszabbik oldaluk.

Hiába kürtöli világgá a már emlí
tett lekenyerezett lap, hogy: „Gundel 
és Glück csak oda törekszik, hogy a 
vendéglősipart emeljék.“

Ez a dicsária már magában véve 
kétkulacsosság a laptól is, amennyi
ben ezt — mint a vendégiősipar hi
vatalos orgánumának — nem lett 
volna szabad Írnia akkor, amikor a sör- 
kartell-barátokat (Gundelt és Gliicköt) 
leleplezte egy napilap.

A junius havában ugyanis a „Függ. 
Magyarország“ ádáz harczot kezdett 
a sörkartellel és leleplezett mindenkit, 
akik elősegitői ennek.Jjrundel és Glück 
is ezek közt volt. Ők, akik „csak 
odatörekednek, hogy a vendéglős- 
ipart emeljék.“ A két mákvirág.

A „F. M.“ közlése felébresztette a 
kisvendéglősök^t és az Ipartársulat
ban először csak védelmet kértek a 
kizsákmányolókkal szemben, de ami
kor ezt Gundel megtagadta, állást 
foglaltak ellene és később kiléptek a 
társulatból, aminek következménye 
lett az uj ipartársulat alapítása.

De ugyan, olvasóim, tudják-e mért 
nem vette figyelembe Gundel ur ké
résünket ? Hát csak azért, mert ők 
maguk is a mi bőrünkön élősködnek. 
Ők benn vannak a sörgyárosok szö
vetségében és érdekből dolgoznak 
ellenünk. A saját érdekük kívánja 
igy. Kérésünkkel szemben felemlítet
ték a sörgyárosok magas söradóját 
és inkább arra törekedtek, hogy ezt 
szállítsák le. Itt látszik meg, mennyi
ben fekszik szivükön a vendéglősök 
érdeke.

Gyanúnk erős, hogy ők a sörgyá- 
rok ügynökei, akik csak azért for
golódnak körünkben, hogy jó sápért 
félre vezessék a vendéglősöket és 
utat csináljanak a sörgyárosok to
vábbi zsarolásainak és csalásainak.

így kell lenni. Mert ha a mi érde
künk lebegne szemük előtt, bizonyára 
ők is ellene volnának az úri gazem
berek garázdálkodásainak.

De hát ezt nem teszik. Mért? Mert 
a vendéglősipart akarják felvirágoz
tatni. Jó viczcz — de a vége rossz 
lesz.

A vendéglősök becsülete.
A rágalmak, a piszkolódások idejét él

jük. Különösen mi, vendéglősök vagyunk 
ennek az időnek az áldozatai. A rágalmak, 
a piszkolódások napról-napra érintik sze
mélyeinket és iparunkat és mi megtorol- 
hatlanul állunk ezzel szemben.

A vendéglősnek ma már nincs becsülete. 
Lerombolta a közönség. Egyre-másra han
goztatják, hogy mi az alkoholizmus úttörői 
vagyunk, hogy mi hamis bort mérünk, hogy 
dupla-krétások vagyunk stb.

Ej, beh oktondi ráfogások !
Mi az alkoholizmus úttörői vagyunk ? 

Mért ? Mert bort mérünk ? Tagadjuk ezt, 
mert — ámbár van a borban is ölő alko
hol — módjával mérjük a vendégnek. Nincs 
egy is közöttünk, ki részegnek adna bort.

Az alkoholizmus terjedését ne a ven
déglősök híméül rójják fel, hanem a pá
linkamérőknek. Igenis ezeknek, mert ezek 
az okozói e veszedelemnek.

És hamis bort mérünk ? No, erre már 
nevetünk. Mi vesszük a bort a borkeres
kedőtől és megvizsgálja a bizottság. Ren
desen jónak találja. A közönség nem ? 
Hát az baj. Talán a borvizsgáló-bizottság 
lenne megfizetve a borkereskedő által ? 
Ezt gyanítani sem merjük. De bárhogy is 
van, minket vád nem érhet. Azonban sokan 
vannak — az álló borozók közt — ilyen 
bűnös pancsolók. — Ezek ellen emeljék 
fel szavukat és álljanak mellénk, hogy 
együttesen leálczázzuk őket, de Műbele 
Balázs módjára ne Ítéljenek el senkit se! 
A vendéglősipar nincs abban a stádiumá
ban, hogy ilyeneket tehetne. De ha tehetne 
is, nem tenne, mert ezzel csak a maga 
sírját ásná meg.

És a krétánk ? Dupla ? T. közönség ! 
neveket kérünk ! És akkor mi magunk 
tesszük meg a lépéseket.

A vendéglői hitelről a törvény is gon
doskodik, a csalókat, ha vendéglős is, egy
formán büntetik. Tessék törvényhez for
dulni, de az öszességet megrágalmazni nem 
szabad.

Csak ennyit a mi becsületünk érdekében, 
azt hiszem, elég is lesz.

V. L. vendéglős.

Előleges értesítés
a kisvendéglösök m egtartandó  ism er

kedési estélyére.

A kisvendéglösök és korcsmárosok ipar
társulatának vigalmi bizottsága a múlt hé
ten megtartott vigalmi gyűlésén a tervbe
vett ismerkedési estélyt, mely egyúttal sze
rényebb keretű bál volna, márczius 10-ére 
tervezte.

Kartársaink figyelmét eleve is felhívjuk 
a mulatságra, a mennyiben ez a mi ismer
kedési estélyünk egész más keretű lesz, 
mint a rendes báloké.

Kerülni fogunk minden divatos hóbor
tokat, a fényűzést és a legszerényebben 
fogjuk megtartani, mint akárcsak egy 
házi bált.

Tekintve a mai rósz üzletmenetet, a rossz 
helyzetet, a vigalmi bizottság arra hatá
rozta el magát, hogy a lehetőleg leg
szerényebben és a legszolidabban fogja 
rendezni az ismerkedési estélyt. Bővebbet 
legközelebb.

HÍREK.
Kisvendéglösök mozgalm a.

Ruff János kartársunknál a múlt hét 
péntekjén megtartott értekezleten, mely 
sörkóstolással volt egybekötve, körülbelül 
kétszázan jelentek meg. A próba-sörök, 
melyek Grünfeld Miksa közbenjárása utján 
Olmützből és Altbrinből jöttek, úgy minő
ségben, mint árban teljesen megfelelnek 
igényeinknek.

Az értekezleten Drechsler Nándor elnök 
felhívta a tagokat, hogy pártolják és tá
mogassák a külföld által tervbe vett buda
pesti sörraktárt, mert csak igy leszünk 
képesek a kartellt megtörni. A vigalmi 
ügy is szóba kerülvén, elnök felkérte a 
kisvendéglősöket, hogy hassanak oda, mi
szerint teljes számban jelenjenek meg a 
márcz. 10-iki ismerkedési estélyen.

Az értekezlet derűs hangulatban, az el
nököt éltetve, az estéli órákban ért véget.

A M. O. P. E. uj helyisége. Az orsz. 
magyar pinczér-egyesület e hó 1-én VI. 
kerület Andrássy-ut 25. szám alá költözött.

Országos mozgalom  a szesz tech 
nikai fölhasználása érdekében . A gaz
dasági egyesületek országos szövetségé
nek legutóbbi nagygyűlésének is tárgya 
volt azoknak a módoknak megvitatása, 
melyekkel a szesz fokozottabb kihaszná
lása elérhető. A szövetségi nagygyűlés el
határozta, hogy saját határozatával nem 
elégedve meg, országos mozgalmat indít 
és állásfoglalásra fölhívja az ország összes 
gazdasági egyesületeit. Ezt a fölhívást 
most küldte szét a szövetségi központ az
0. M. G. E. A nagygyűlés a szesz foko
zottabb kihasználásának föltételéül kívánta:
1. A denaturálási illeték törlését ; 2 . a 
denaturált szesz szabad forgalmának biz
tosítását ; 3. az ily szesznek legmesszebb 
menő szállítási kedvezmények adását; 5. a 
szeszadó fokozatos emelését. Erre a hatá
rozatra hivatkozik a gazdasági egyesüle
tekhez intézett fölhívás s kéri az ehhez 
való csatlakozást. Részletesen kifejti e mel
lett a szesz fokozottabb kihasználásából 
származó hasznot. Uj mezőgazdasági szesz
gyárak létesítése 2000  pusztuló közép
birtokot állítana talpra, emellett jelenté
keny szolgálatot tenne a magyar iparnak 
is, szeszgépeket ma még nálunk nem gyár
tanak. A nagygyűlés határozatához már is 
több tekintélyes gazdasági egyesület jelen
tette be csatlakozását.

Házasság. Boschán Arthur bornagy
kereskedő ezég beltagja február hó 1-én 
vezette oltárhoz lX'eiszberger Nelly kis
asszonyt.

U.j vendéglő. Szakéits Dénes Vili., Hu- 
nyadi-uteza 29. szám alatt uj vendéglőt 
nyitott meg. A jó borára felhívjuk a kö
zönség figyelmét.
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Aich u r  szava. Aich úrhoz már kétszer 
intéztem felszólítást, hogy tegyen eleget 
abbeli ígéretének, hogy a sörnél való túl
fizetéseimet megtéríti. De ő hallgat. Én 
azonban nem hallgathatok, mert én se nem 
lopom, se nem kapom a pénzt, hogy azzal 
másokat hizlalhassak. Jogtalanul kizsebelt 
filléreimet nem mint hallgatási dijat, hanem 
mint jogos követelésre jogos igényt aka
rok tartani. És hogy követelésem jogos, 
azt Aich ur is elismerte, de hogy mért 
késik szavának beváltásával, azt nem ért
jük. Azonban azt a fenhéjazó gavallériát, 
amelyet pávamódra hirdet Aich ur, két
ségbe kell vonnom. Nikkházy Géza

D upla k ré ta . Tavaly történt, hogy 
Berkovitz János, a Svábhegyi-szálloda bér
lője elbocsátotta szolgálatából Littmann 
József fizetőpinczért, mert megtudta róla, 
hogy a vendégeknek dupla krétával szá
mított. Egyidejűleg levelet irt az országos 
pinczéregyesület elnökségének, amelyben 
közli, sogy a fizetőpinczért a „vendégek
kel szemben elkövetett komisz zsarolásai 
miatt“ kénytelen volt elbocsátani és ezt 
annyival inkább kötelességének tartja a 
pinczéregyesület tudomására hozni, mert 
Littmann ennél az egyesületnél igazgatói 
állást foglal el. Littmann tudomást szer
zett erről a levélről és bepanaszolta a 
vendéglőst rágalmazás miatt. A budapesti 
büntető járásbíróság a levélben elkövetett 
becsületsértés vétsége miatt Berkovitz Já
nost 100 korona pénzbüntetésre Ítélte. 
A vádlott felebbezése folytán e napokban 
foglalkozok ezzel az ügygyei a budapesti 
büntető törvényszék felebbviteli tanácsa s 
azzal az indokolással, hogy ebben az eset
ben nem lehet szó büntetendő cselek
ményről, mert a vendéglős csak a jogos 
közérdek szempontjából cselekedett, a vád
lottat fölmentette.

Tolvaj pinezér. Szína József 30 éves 
faczér pinezér múlt hó 27-én a külső 
váczi-ut 140. számú kávéházban feltörte a 
vakok perselyét. Azonban észrevették s 
átadták a rendőrségnek.

A fagy. A földmivelésíigyi miniszterhez 
érkezett jelentések szerint, a múlt hónapi 
nagy hideg sok kárt tett a szőlőben. A be 
nem takart venyigék, sőt még a szőlő
tőkék is lefagytak. Sajnos, a hirtelen be
állott fagyok miatt sok szőlő maradt fe
detlen és a múlt évi deczember hatását az 
ez évi termésben is meg fogják több he
lyen sinyleni gazdáink.

F ilokszóra zárla t. Hunyad vármegye 
Csigmó, Bábolna és Nagyrápolt, továbbá 
Maros-Torda vármegye Székes községei 
szőleiben a filokszéra jelenléte megálfapit- 
tatván, nevezett községek határai a föld
mi velésiigyi miniszter által zár alá helyez
tettek.

A szőlészeti és borászati tan fo lya
m on a minap elhunyt Engelbrecht Károly 
országos borászati kormánybiztos tanszé
két, ideiglenes megbízás alapján Fend 
Károly szőlészeti és borászati felügyelő 
foglalta el. A tanszéket csak később fog
ják véglegesen betölteni.

N ém et tám adás a m agyar szőlő ellen.
Ismeretes, hogy mily nehézségekkel jár a 
hazai kiváló csemegeszőlőt külföldön meg
kedvelteim és apránkint biztos piaczot te
remteni. Annál jobban fájlalhatjuk, hogy 
német részről néha a legindokolatlanabb 
támadásban részesítik termékeinket, ami 
ellen védekezni alig áll módunkban. így a 
Berlinben megjelenő „Die Zeit“ czimü 
folyóirat idei első számában a következő 
alaptalan rosszakaratú vélemény olvasható : 
A magyar csemegeszöllőt azzal gyanúsítják, 
hogy héján kolerabaczillusok találhatók, 
amit legyek és egyéb rovarok terjesztenek 
el.“ — A német alaposság ily tendenczió- 
zus hiánya valóban felháborító és kíván
nunk kell, hogy földmivelésügyi miniszté
riumunk a külügyi kormány utján, az ily 
felette kártékony vélemények elterjedését 
minden áron akadályozza meg.

A m éreg. Egy fővárosi vendéglőben a 
minap megjelent egy idegen ur, leült egy 
asztalhoz és ebédet hozatott. Ebéd után 
almáslepényt kért, de mielőtt hozzáfogott 
volna, hogy megegye, zsebéből dobozt vett 
elő, a melyben lisztszerü fehér por volt. 
A vendéglős figyelemmel kísérte az idegen 
viselkedését s látta, a mint két kanálnyi 
port ráhintett az almáslepényre s azután 
hozzáfogott az evéshez. A vendéglős, a ki 
bizonyosra vette, hogy a titokzatos fehér- 
por legalább is arzénikum, odarohant a 
vendéghez s könyörgött neki, hogy az 
Istenért ne csináljon botrányt a helyiségé
ben. Kijelentette, hogy mindent megfigyelt 
s nem tűrheti hogy olyan dolog történjék 
nála, a mi vendéglőjét érzékenyen meg
károsíthatná. Az idegen, a mikor meg
értette, hogy a vendéglős mire czéloz, 
nevetni kezdett s igy szólt :

Mi jut az eszébe ! Talán csak szabad 
tejezukrot hintenem az almáslepényre, ha 
az orvosom elrendelte. Hisz éppen azért 
eszem, hogy tovább éljek, nem pedig azért, 
hogy meghaljak.

Ezzel a legnagyobb lelkinyugalommal 
földarabolta és megette a lepényt s többé 
rá sem hederitett a meglepett vendéglősre, 
a ki mikor látta, hogy az öngyilkosjelölt 
a mérgezés legkisebb tünete nélkül vette 
kabátját, bocsánatot kért tőle bizalmatlan
ságáért.

A M agyar K ereskedelm i C sarnok 
borkereskedő i osztálya Abeles Zsig- 
inond szakosztályi elnök vezetése alatt 
tegnap megtartott ülésén foglalkozott az uj 
borok hiányos vegytulajdonságai által te
remtett, úgy a bortermelőkre mint a bor- 
kereskedőkre nézve tarthatatlan állapotok
kal. Alapos és szakszerű vita után elhatá
rozta a szakosztály, hogy ezen ügyben felír 
a kormányhoz, hogy az sürgősen kibocsá
tandó rendelettel szanálja a mostani súlyos 
helyzetet. Hason czélu mozgalmat a „Ma
gyarországi Bortermelők és Во kereskedők 
Országos Szövetsége“ is indított.

A m egszökött borkereskedő. Stein- 
berger borkereskedőt kinek szökését a 
múlt számban jeleztük, brémai táviratok 
szerint letartóztatták. E héten már való

színűleg hazafelé indul azu&merikai rend
őrség kíséretében. d

A V endéglősök és ko rcsm árosok  
figyelm ébe! Czeglédi saját termésű ó és 
uj borok kaphatók jutányos áron, továbbá 
kis üstön főzött pálinkák, u. m. eper-seprő 
és törköl-pálinkák nagyban és kicsinyben 
is olcsón kaphatók. Viszonteladásra Kardos 
Imre kartárs czeglédi szőlőtulajdonosnál. 
Elárusító hely : Budapest, Vili. Kálvária
tér. 3. (borkimérés.)

V endéglőátvétel. Újhelyi József kartár
sunk január 20-án átvette a Hock György- 
féle Népszinház-utcza 1. sz. alatti ven
déglőt. Kitűnő paksi borával és jó magyar 
konyhájával bizonyára látogatottá fogja 
tenni vendéglőjét. Sok szerencsét !

x M uldini T estvérek  porczellángyári 
ezég lapunk első oldalán levő hirdetésére 
felhívjuk előfizetőink és olvasóink figyelmét.

A pinezérek érdeke.
Rovatvezető : Jávor 1. Sándor.

Felh ívás .
V „Budapesti főpinezérek óvadékletéti társasága 

mint szövetkezet“ a következő körlevelet 
küldte szé t:

Tisztelt Kartárs Ur !
Ezennel értesítjük, hogy 25 kartársunk 

megbízásából egy oly szövetkezet alapítá
sát tervezzük, melynek egyedüli czélja, 
hogy egyes kartársaink részére szükséges 
óvadékot úgy helyben mint vidéken 

3000 korona érték erejéig ezek főnö
keinél letegye.

Főczélunk, hogy ezt az eddigi hason- 
eljárástól eltérőleg előnyösebben és pedig 
főképp olcsóbban eszközöljük, a tagot le
hetőleg meg ne terheljük, másrészt : a 
mennyire lehet, tagjainkat függetlenítsük 
és az óvadék előlegezését olcsóvá és köny- 
nyen hozzáférhetővé tegyük.

A lényegesebb feltételeket a követke
zőkben ismertetjük :

a) Az igénybe veendő kölcsön 8 száza
léknál többe nem fog kerülni.

b) befizetés hetenkint történik és nem 
az üzletrészre fordittatik, hanem egyene
sen a tőke és kamat aránylagos törlesz
tésére.

c) Kamat, sem a felveendő kölcsönből 
levonásba nem jön, sem időközi kamat 
nem fizetendő, csupán minden 1000 korona 
kölcsön után hetenkint 5 korona, miben 
tőke és kamatfizetés már benfoglaltatik.

d) A kölcsön öt évre terjedőleg nyuj- 
tatik, mely időn belül az a hitelező bank 
által fel nem mondható, ellenben a tag 
bármikor elszámolhat a hitelező bankkal 
az öt év letelte előtt is.

Szövetkezetünkbe belépő tag 5 korona 
felvételi dijat és havi 1 korona járulékot 
fizet egyéb kötelezettséget nem vállal és 
kölcsön közvetítése, letétele, vagy bármi 
egyéb czimen meg nem zsarolható.

Azon esetre, ha kartárs ur önzetlen
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törekvésünket helyesli, kérjük belépésüket 
velünk tudatni.

Maradtunk hazafias üdvözlettel az ala
pítók :

Budapest, 1902. deczember hó.
Kovács Vilmos, Lehofer János,
Ma béri Adolf, Fried lancier Sándor,
Kassay József, Jóid Jakab,
Kebli Jánosy Zidarits Ödön.

*
Részünkről csak üdvözölhetjük ez uj 

szövetkezetei, amennyiben ennek megala
kulásával nemcsak a humanitást, de egy
úttal a szövetkezésnek általában hasznos 
mivoltát látjuk.

Kívánjuk is és reméljük is, hogy az ügy
buzgó alapítók munkáját méltányolva, sora
kozni fognak a pinezérek az uj zászló alá.

A ki először főzött pálinkát.
Irta: Gróf Tolstoi Leo.

4

Egy földmiveiő, alig hogy pirkadni kez
dett, befogta lovait az eke elé és kiment 
a mezőre. — Mivel még aznap nem evett, 
egy darab kenyeret tett a tarisznyájába. 
Kiérve a mezőre, a tarisznyát egy bokor 
alá tette s vígan hozzálátott a szántáshoz. 
— Mikor belefáradt a munkába, kifogta 
a lovait és mivel megéhezett, elővette 
a tarisznyát, hogy jó kedvvel elfogyassza 
a darab kenyeret. A kenyérnek azonban 
a hült helyét találta s bárhogy is forgatta 
ide-oda a tarisznyát, a kenyérre csak nem 
akadt.

A dolog pedig úgy történt, hogy azalatt 
mig a paraszt szántogatott az ördög ki
lopta a tarisznyából a kenyeret és akkor 
elrejtőzött a bokorban, hogy lássa és 
hallja, mily éktelen lármát fog csapni 
emiatt a mi emberünk.

A paraszt pedig megvigasztalódott azzal, 
hogy hiszen éhen nem fogok halni, a ki 
elemelte, bizonyára ékesebb volt, mint én, 
váljék egészségére! Ezzel elment a kútra, 
ivott a friss vízből s vígan folytatta 
a szántást.

Az ördög pedig mérgelődött, hogy a 
parasztot nem tudta bűnre csábítani. — 
Lement a pokolba és panaszkodott az 
ördögök fejedelmének, hogy a paraszton 
nem tudott kifogni.

Az ördögök fejedelme haragra gyulva 
azt kiáltotta:

Hogy a paraszton nem tudtál kifogni, 
magad vagy az oka, mert ostobául kezdted 
a dolgot. Még az kellene, hogy az emberek 
teljesen megszelídüljenek! — Ez igy nem 
maradhat. Menj és ha három év alatt ki 
nem fogsz a paraszton, jaj neked!

Az ördög újból a földön termett és azon 
gondolkodott, hogy miképpen fogjon ki 
a paraszton.

Megvan, gondolja magában. — Egy jó 
ember formáját vette magára és besze
gődött a paraszthoz munkásnak. Megtaní
totta a parasztot, hogy ha száraz nyár 
következik be, akkor a lapálvos és vize
nyős helyeket vesse be gabonával. —

A forró, száraz nyár tönkretette a gabona
vetéseket, de a mi parasztunk bőven 
aratott. — Még a következő esztendőre is 
maradt fölöslege. A jövő évben megtaní
totta a parasztot, hogy a gabonát hegyes 
vidékre vesse. A nyáron át folyton szakadt 
az eső, a termés tönkre ment, de a mi 
parasztunknak bőséges termése lett. 
Annyi rozsa és búzája lett, hogy azt sem 
tudta, mit kezdjen vele.

Most megtanította, hogy a rozsból pá
linkát főzött. Maga is ivott és mások is 
ittak belőle.

Most az ördög elment az ördögök feje
delméhez és eldicsekedett vele, hogy most 
már kiérdemelte azt a darab kenyeret, 
melyet a paraszttól ellopott.

Az ördögök fejedelme nem akart hinni 
neki. Ott termett a paraszt házában és 
a mit ott látott, azzal nagyon meg volt 
elégedve.

A paraszt vendégül látta a falu előkelőit 
és pálinkával itatta őket. Az asszony hordta 
körül a pálinkát. Egyszer nekiütődött az 
asztalnak és kiöntött egy pohárral.

A paraszt méregbe jött s azt mondta :
— Nem tudsz vigyázni, te bolond, erre 

a drága italra !
A kis ördög oldalba lökte a nagy ördö

göt és oda súgta neki j
Látod, már nem azt mondja, hogy 

egészségedre.
Most odajött egy szegény ember, aki 

nagyon szeretett volna a pálinkából inni. 
De a paraszt nem adott neki.

Még az kellene, hogy mindenkinek
adjak.

Ez is tetszett a nagy ördögnek.
Csak várj, — mondotta a kis ördög 

-  még különb dolgokat is fogsz látni.
A vendégek a gazdával tovább ittak. 

Kezdtek egymásnak hbelegni és beszédük 
sima volt, mint az aczél.

Csak hadd igyanak, — mondotta a 
kis ördög — most olyanok, mint a rókák, 
kölcsönösen be akarják egymást csapni, 
de nemsokára olyanok lesznek, mint a 
farkasok.

A parasztok tovább ittak. Beszédük egyre 
hangosabb s már gorombáskodni is kezd
tek. A gorombáskodást verekedés követi, 
a házigazda is belekeveredik, kit alaposan 
elagyabugyálnak.

A nagy ördögnek ez nagyon tetszett.
Jól van, nagyon jól van mondotta.
Várj csak, — mondotta a kis ördög

most olyanok, mint a farkasok, de csak 
hadd igyanak még, olyanok lesznek, mint 
a disznók.

Es a parasztok tovább ittak. Lassan- 
lassan elcsendesedtek, mindegyik csak 
magába beszél. Most távozni akarak, de 
az utczára érve tántorogni kezdenek, egyik 
a másikába kapaszkodik és a földre zuhan
nak. A házigazda, ki vendégeit kikisérte, 
követi ezek példáját s szintén az anya
földdel köt közelebbi ismeretséget.

Bzt jól csináltad, mondja a nagy 
ördög pompás egy ital, hogyan is csi
nálod ? Biztos, hogy rókavért kevertél

hozzá, hogy ravasz legyen tőle a paraszt, 
aztán farkasvért, hogy gonosz legyen tőle 
s disznóvért, hogy olyan legyen, mint a 
disznó.

Oh nem, mondja a kis ördög 
nem úgy csináltam. Csak azt tettem, hogy 
bőséges termést adtam neki. Az állati vér 
mindig benne van, de ha szűkén van a 
kenyere, nem tud kitörni rajta. Ekkor az 
utolsó falat kenyeret sem sajnálja mástól. 
De a bőség rosszra ösztökéli. Megtanítot
tam pálinkát főzni s amint Isten adomá
nyából, a kenyérből pálinkát csinált, fel
ébredt benne az állati vér. Ameddig csak 
pálinkát iszik, mindig állat marad.

A nagy ördög megdicsérte a kis ördö
göt és nagy kitüntetésekben részesítette.

Közgazdaság.
Szeszárak. (Tőzsdei jegyzések.) A 

kontingens nyersszesz ára Budapesten 
36.50-37.50 korona, Bécsben 39.40 ^39.80 
korona.

Denaturált szesz 1— 2 koronával drágáb
ban zárult kötésre. Egyes barellok azon
nali szállítására 33.50—34 kor.-ig jegyeztek.

Budapesti szeszgyárak jegyzései: :
Nagyban

koronákban
Kontingens nyersszesz 36.50— 37.50
Finomított szesz adózva 143.50—144. -

„ „ adózatlan — 44.25—44. 50
Nyersszesz adózva — ------  141.50—142.00
Denaturált szesz 33.00 33.50

A Székesfővárosi Kisvendécjlösök és Korcs- 
márosok Ipartársulatának hivatalos helyisége 
VII.. Szövetség-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.
B. L. Mért mondják, hogy : in vino veritas 

(borban az igazság) ? Szerintünk talán azért, 
mert a borba sok igazság- veszett. De meg
lehet, hogy ennek más eredete is van.

V. Kálmán. Czikkét felhasználjuk alá
gyújtóshoz.

Z. J. (Budapest.) A Herkó Páter szerkesztő
sége VIII. kerület, József-körut 19. sz. alatt 
van. A kérdezett szaklap még a múlt évben 
megszűnt. Pénzét visszakérheti, de hogy meg
kapja-e, azt aligha hiszszük.

Eleki V. Hideg helyre bort tenni nem aján
latos. Pálinkának ellenben a hideget ajánljuk.

J. K. Előfizetése deczember 1-én lejárt.
21 éves. Még nincs késő folyamodványt be

nyújtani. A folyamodványra egy korona bélyeg 
kell és illetőségi helyére (a városházára) 
küldje.

Kiváncsi. Nem ismerjük az illető vendéglős 
anyagi helyzetét. De máskülönben sem adunk 
ilyen ügyben felvilágosítást.
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zahlreicheres Erscheinen wird gebeten!

T ic  JBcidjriiufiuui bcr Tnm fjudjt!
Qm Qutcrcffc bcr Vcfchränfung bcr Truuffuebt 

ft at bie citglifdje Wcgicrung jene ftreugeit ©efcftc, 
юе(фе fie jur llntcrbrütfuug biefer Vcibcitfchaft 
brachte, bereits iu’ö Sebeit treten faffeit.

(Enne äl))t(id)c ©cfcftoorlage liegt jeftt im 
öfterreidhifФeit parlament, nub ift berufen, bie 
slHiftbräud)c mit ben geiftigeu (Geträufen 31t be= 
febräufeu.

Tie Vortage eiiti)iiit gcioerberecbtliche, ftraf* 
rechtliche uub priuatred)tlichc Verfügungen.

Tie Vorlage ift bie Qolgeube:
hiebraunte, alfoboliitbaltige ©cträitfe föuucit 

bis 31t 5 Viter nur burch Qeue tu Vertein* gc= 
bracht merbeu, bie Vi3CU3 für TetaibVerfauf 
bcfiftcu. Tiefe Verfügung ift mit einer $urüd* 
geljeitben kraft uerfeljeu, uub ift Tetten, bie 
feine (Ertaubtiiß bcfiftcu, ftrettg uuterfagt Vrauut* 
meine auozufcbäiifcii. Tie CSrlaubttio ift and) au 
ber $aftl ber Cnntoohner gebuubeu (auf 500 
Cnumohucr fällt (Einer).

Qcitoó Vocal, in meldjcnt Vranutmeiu auóge* 
febäuft wirb, faun uub barf mit einem aubcrcu 
Vocal nicht in Verbiitbitug flehen. ЗЛО biefeut 
faun mau beut auomcicheu, baft ein Speifefaal 
mit einer Vranutmeinfchäiife iit Verbiitbitug 
flehe.

Qu ftrafrechtlichent Sinne fiub auch bebeuteitbe 
Weiterungen iit ber Vorlage. Vaut biefeit wirb 
Qeiter, ber früher megeit eines Telicteo, im 
Waufdje oollfübrt, nicht beftraft mürbe, bicomal 
beftraft- Tie totale Trunfculjeit mirb mit einer 
«Strafe oott 3—6 Monaten flreugeit ©efäitgitiß 
bebaebt, menu bent Tclicte ein objectioer (Sba 
rafter nicht abftreitbar ift, int entgegengefeВteu 
Salle 3—6 Vioitatc Vlrreft, ober lo—iooo 
kronen ©clbftrafe. Wenn in Qm (ge Truufcu' 
beit bao Vebeit Zuberer ober bie forger liebe 
©efuubftcü bebrobt ift, mirb ber Vetrunfcite 
mit einer Areibcitoftrafe ooit 3 Wt'ouatcu, uub 
einer ©clbftrafe ooit looo kronen bebad)t. Tie 
Truufeubeit mirb auch bei Qeueit mit Strafe 
bebaebt (©cfäuguiftftrafe ooit 4 'blochen uub eilte 
©clbftrafe bis 5oo kronen), meldie in einem 
dffeiitlicbeu Vocale int Verlaufe eiitco halben 
Qaftrco mieberbolt in betruufenent ^uftanbe auf 
gefitnbeu mürben.

Ter geiftige ©eträitfc einem fiel)tbar Vctruu* 
feiten, ober einem 3Wiitberjährigcit, meint fic 
nicht in ©efellfebaft VIuberer fiub, oerabreieftt 
werben, mirb mit einer Strafe oott breiiuouat* 
lieben kerfer uub einer ©clbftrafe oott 1000 
kronen bebaebt.

Vluo grioatrecht lieber £iufid)t ift 311 ermähnen, 
baft baó ©efeft beut Wirt ft e baó 3fccftt beó kla* 
gettó in beut Qalle abfchlägt, meint có fief; l)erauó= 
ftcllt, baft nod) eine frühere Sd)itíb beo ©eflag* 
ten bei bentfelbeit Wirtfte noch nicht getilgt ift. 
ЗЛй einer Strafe ooit 3 Viouate kerfer uub. 
1000 kronen ©clbftrafe ift Qeiter bebaebt, ber 
fiel) ein Schreiben ooit Wirtbohauofdiuibeit unter* 
fertigen (äftt, iit юс(фсш Schreiben ber mabre 
©ruitb nur buitfel ober gar nicht ermähnt ift.
(Ec> ift hieraus erficfttlid), baft bie öfterreiebifebe 

Regierung mit grofter Strenge ber Trunffueht 
Sehraufcii. ftelleit mill. Vei unó märe có auch 
an ber Qcit, gemifte Viaftrcgelit ins Sebeit 311 
führen, benn bei unó merbeu bie betrcffcitbeu 
Strafgefeftc gar nicht cruft genommen. Weber 
ooit Seite Qeiter, bie bagegen füubigeit, noch 
oon Tereit, bie bie VJiaebt 311111 Strafen haben. 
Waó uüftt unter földiéit Uniftäuben, menu laut

64 beó Strafgefeftcö Tcrjeitige, ber int bc= 
raufehten Quftaube 3 fanba (feiten grooo urt, 
mit 50 kronen ©clbftrafe bebaebt mirb, ober 
laut S 85 beo Strafgefebbudieo mit 50 kronen 
beftraft mirb, meint er einem Vlitbercn betruufeii 
macht, fei со int ©aftftaufe, ober auf ber ©affe, 
ober 100 immer, wenn meitero einem Vetruufc* 
neu nod) geiftigeö ©eträitf verabreicht mirb.

Vei utto mtift fiel) juerft bie VIiifiebt ber VU© 
gemeiiibeit änbent, beoor man gegen beit Wlfolwliö* 
ntuo fiegreid) eutgegentreteu faun. Qufolang bieo 
nicht ftattfiubet, haben mir nufere ©efebe gegen 
bie Truuffudjt untfoitu gefcbaffen.

(Ouiibcl uub ©iiirf.
Wer feintet bie beiben Warnen nicht V (Eo 

bürfte fid) faunt ein Wirtb fiitbcit, ber fic 
ooit ihrer beffereu Seite nicht feinten mürbe. 
Wir fennen fie auch, beitu bao Vlatt biefer 
beiben mächtigen Herren uub bie ©roftföpfc ber 
„.Qufriebeueu=©enoffenfd)aft" oerfüubeu überall

ihre ©reifte, ihre VIoral, ihre Tugenb! (i*o ift 
bentitacl) nicht 311 oermuitbern, meint bie Veiben 
Anbeter fiitbcit. Wir jcbocl), bie auch iftre 
fehleebte Seite fennen, mir fiub am allertoenigfteu 
ihre Vemuuberer, Vtubeter, beim bie fd)icd)tere 
Seite ift bei fic bebeuteub entmidelter, aló bie 
gute.

Umfoitft oerfünbet ihr Vlatt „©lücf uub 
©uitbel ftreben nur bahiit, um baó Wivtftö* 
gemerbe 31t heben/' Tiefe Vobbontue ift eine 
llitgOei)ietlicl)feit ooit einem Vlatt, mcíeheó aló 
offizielles Crgait beó 4Wirtl)ó'©emcrbeó in einer 
Qeit, 100 bie Älartell*gmtube (©uitbel uub 
©lücf) bureft ein Tagblatt entlarot mürben, 
über fie in beut obigen Ton fdireibt.

Tao „Független Magyarország“ ftat int 
Viouate Quiti einen febarfeu kantpf gegen baó 
kartell begonnen uub l)at all’ Qcite entlarmt, 
bie bent kartell nabe ftanbeit. 3lud) ©uitbel 
uub ©lücf befaitbcit fiel) unter ihnen. Sie, bie 
nur bai;in ftreben, um baó Wirtbógemerbe 31t 
beben.

Tie ^iiblifationcn beó „Q. ЗЛ." ermeefte bie 
kleiumirthe, bie anfangs nur Schuft iit ber 
©eitoffeitfehaft baten gegen bie Wuöbäuter, aló 
ihnen ©uitbel biefeit Schuft oermeigerte, nahmen 
fic Stellung gegen ihn, uub traten auö ber 
©euofíeufdfaft, mao 3111* Qolge bie ©rüitbuitg 
ber neuen ©eitoffeitfehaft hatte.

Лип miftt Qftr aber liebe Vcfcr, warum tut 
férc Vitte 0011t §ernt ©uitbel abgefdjlageu 
mürbe, (iiitfaeh barmit, weil fic and) nur oott 
uns leben. Sie fiub nämlich auch im Verbaube 
bcr Vierbräuer nitb arbeiten auö Qntereffe 
gegen unó. Qftr eigenes Qntereffe oerlaugt bief’. 
Unferer Vitte gegenüber ermähnten fie etmao 
0011t erhöhter Vierfteuer ber Vräucr uub trach 
teteit lieber, biefe Steuer 311 ntilbent. Tarattö 
ift erfiehtlieh, mie fehr fic bie Qntcrcffen ber 
kleiumirthe aut $егзсп tragen.

Wir hegen einen feharfeit Verbucht, baft fie 
nur bie Agenten ber Vräucr fiub uub $mifd)cu 
uns fiel) nur bantut herumtumelu, bainit fie 
leichter bie kleiumirthe irreführen főiméit uub 
für bie Sclmnitbclcicit uub VIuobeutimg beit 
Vrättern beit Weg bahnen tonnen.

(Es muß itäiulieh io feilt. Tenn meint nufere 
Qutereffeu ihnen oor bie 31 идеи ftäitbcu, fo
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würben fie аиф gegen Ьао őreiben biefev fet= 
itcreii ©aimers Stellung genommen babén. Ood) 
fie tl)un baő nidjt. hantin ? 2Beil fie baő 
2ßirtl)6=Gewerbc beben wollen, ©in guter BHft 

boci) baő ©ubc wirb fd)led)t werben.

2>ic Ш)гс ЬсЗ 28irtl)c3.
S ö ir leben in  bér $át bcr Bcrlcuutbim g bcr 

Befdjmuftuug. Ü berhaupt finb w ir Bßirtfte bie 
O pfer biefer 3 c it. O ie Berlcuutbuitgeit treffen 
O ag fü r O ag nnfere ^ c rfo it  nnb ttnfer Gewerbe 
nnb w ir főimen uuö nid;t rächen.

O'er SBirth bat beute feine ©ftre meljr. ©6 
nahm ihm baő ^nblifnnt. Wau h^ft 'fortweih5 
rcitb, baft mir bent 2llfoí)oíi6iituő beibilfíicb 
fiitb, bab wir gefälfcbte teilte aiiöfcbäufctt, bab 
wir mit boppcltcr .4reibe febreiben к.

21ф, finb bao blbbc B ehaup tu ng en !
BMr finb bent 2llfobotiőniuő bctínífíich? £ßa= 

m m ?  m ái w ir SBein anöfchänfen? 9Bir leng- 
tten bief’ entfd^ieben, benn —  obwohl int Sßeittc 
and) ein m örberifdjer 2üfol)ol ift —  geben w ir 
cö m it W aft ben G äfteu. ©ö ift feiner un ter 
uuö, ber einem B etruufcucn Sßciit oerabreicbcn 
würbe.

O ie  V erbre itung  beő 2lífol)0liőmuő ift bie 
S ü ltb e  ber B raittw eiu fd)änfer nnb nicht bcr 
ВМгфе.

llttb bann, w ir fällten gefälfdjtcu B k iit aus* 
fdjäufcu? 9hm , ba ntnb man w irflid) lachen. 
3Öir fanfen ben B k iu  oon äöeiubänbler nnb 
bie ftoiuiffion nnterfndü benfelbett. llnb fie finbet 
ihn im m er gut. O nö ^ ltb ltfu m  u id jt?  Schabe. 
S o llte  etwa bie Bkiuunterfud)ungö=ftom iffiou 
oon beit üöeinhänblern  beftocbeit feine' ©in 
fdjwcrer B erbad)t. O od) fei eö wie immer, nnö 
faun feine Schulb treffen, ©ö gibt aber unter 
bcu Stchfd)änfeu fc()r oiele 2ßeiupantfd)cr. Ge= 
gen biefe ntuft man beit Mantpf aufuchmen, 
falfd) u rtheileu  barf m au jebod) nicht. O aö 
$ßirth=G ew erbe nt up ben gerabeu Sßeg geigt, 
wenn eő nicht дапз ju  ©rím be gehen null.

Hub bann bie hoppelte .Strcibe ?
G eebrteo Sßublifunt! kan ten  wollen w ir 

hören, nnb bann werben w ir wiffen, wao 311 
machen ift.

Оси Sßirthö=.Urebit fdjüpt bao :)ied)t nnb ber 
№xtl), weint er ein Schwiubler ift, wirb er 
ebenfо beftraft, wie ein aubercr Wcufcl). Oie 
©efammtl)eit barf man nicht oerlcumbeu.

sB u r io oiel über nufere ©hre, glaube jebod), 
bap eo genug ift. B . V. mini).

'Itoranjciflc

bc* $ cfn n iitr r i)a jt‘WOcub* ber .S ilciitw irtlje .
Oec» ilnterhaítuugő^Stomité ber ©cuoffeufd)aft 

ber Mleiitwirthe bat in feiner leptbiu ftattgefuu= 
beiten Sibling bcfchloffeu, beit Vcfauutfct)aftó= 
XHbeitb mit Vall Derbimben, am КИеи Wän 
abpihalten.

Wir шафеи nufere Alottcgcu auf biefe Unter 
baltuitg umfoutehr aufuterffaiu, alo biefe Unter' 
haltuug einen дапз abweicheubeit Ciha rafter non 
beit übrigen Valiéit babéit wirb.

Wir werben feilten ч|>Йаиз machen, fouberu 
eine einfache, gute Unterhaltung arraugireu. 
'Jtähereo fpater.

Dtcucftcé ПОИ bcr ÜÖOdjf.

T aé  Wift. Дп einem bauptftäbtifcheu Gaft* 
häufe erfchieit uuläugft ein Ga ft, fefttc fiel) au 
einen Oifch nnb befahl ein Wittagmal)l. 2c ad) 
beut Wahle lieft er fiel) ein 2lcpfcl'sJMtcc machen, 
beoor er jebooeb bief’ ju gettiefteu begann, nahm 
er auö feiner Oafche eine Oofe heraus, in weL 
ebem fiel) weifteö ^ttloer befattb. Oer SBirtl) 
oerfolgte aufuterffaiu baő Gebabreit beő Gaftcő 
nnb fal), wie ber Gaft auf baő ^itec $wei Söffet 
ooll ooit beut spuloer goft. Дп ber Wcütuug, 
ber Gaft wolle fiel) oergifteu mit bent nach 
feiner 3lnfid)t 9lrfcuifimt, lief er bin uub 
bat beit Gaft, in feinem Vofal feilt 3luffel)eit 31t 
шафеи. ©r fai) 21ÍÍC6 uub toiffe, baft ber Gaft 
in felbfnitörberifcher 2lbfid)t baő ^uloer 31t fiel) 
nehmen will, bitibe eő jebod) nicht, baft fo 
©twaö in feinem Vofalc oorfoiitnte. Oer Gaft 
hörte aufaitgö дапз oerbuftt 31t uub alő ber 
SBirth eubigte, lachte er herzhaft auf.

B>ao fällt Д1)неп ein! ДФ barf bőd) baő 
sJHtce mit Uh'i Ich 3 и cf er beftreueu, baő mir oout 
2lr.de aitgeorbuet würbe. Дс1) effe eben, weil ich 
länger leben will.

2lft bann mit größter Seelenruhe baö Щкс 
uub beachtete bcu oerblümiut breiufd)auenbett 
B>irti)cu gar nicht, ber alő er fab, beut Gaft 
gefchehc uid)tö, bei beffeu Fortgehen benfelbett 
l)öflid)t um ©utfcbulbigitug bat.

2ld)tnng öHvtl)c. ©зед(еЬег alte uub neue 
teilte, eigene Jvechfuitg, fiitb billig 311 haben, 
Branntweine, echte in Groft 1111b Oetail bei 
©tuend) ftarboö, Weinbauer in ©egleb. Ber* 
faufftelle in Bubapeft, VIII., Aialoarieu^lap 3.

©afUjano-Übcvnabmc. £crr Qofef Uiheloi 
übernahm am КИеи Jänner l. Да1)геб baő in 
ber 2íépÍ3Íul)á3=ute3a befiitblid)e .'bod’fche ©aft* 
baitö. Biel Glitcf 31111t Unternehmen.

TcutfdKv gegen Me u n g a tb
fd)eu 'iöeiutvauben* ©0 ift allbefauut, mit 
welchen Schwierigfeiteit eő Derbimben ift, nnfere 
heitnifdjeu ebien Oraubeuforteu int 2luolaube 
beliebt 311 machen tutb ihnen fucccffioc fiebere 
Slbfapgebiete 311 fchatfen. Uutfo peinlicher berührt 
11110 bcr 001t beutfeher Seite даиз uugercd)tfertigt 
erhobene ©iuwaub gegen nufere 4}>robufte, ba 
wir лис» gegen beufelbeit garuid)t 311 fchüpeu oer= 
mögen. Oie in Berlin erfcheiueitbe BJocheufchrift 
„Oie 3eit#/ bringt in ihrer heurigen l. Bummer 
fölgenbe bööioillige nnb ungerechtfertigte Bcmer= 
fttitg: „Dian oerbädjtigt bie uitgarifcbeit Oafel= 
traubeu bant it, baft bereu Bälge Mofcrabaceilcit 
beherbergen, weld)e bitrd) fliegen uub fouftige 
vSitfefteu oerbreitet werben." Oiefer teitbeû iöfe 
Waitgel ber beutfeheu Grüublid)feit ift wahrlich 
entpöreub nnb wir inüffcn oerlaugcit, baft nufer 
Bderbaumiuiftevium int Вч'дс bec» Uh'iitifieriuiuo 
beő Sleufterti bie Verbreitung biefer fo fchäblicheu 
Weiuuiigöäufteruitg um jebeit Breio oerhinbere.

ÄVittcrpOti und) CftiuMcit. Oent 2('o 
oemberberidite nufere« Geueralfoufulatcö in ©aL 
cutta eiituehmeu wir, baft auf beit bärtigen 
Warfte и ugari  f ф e г Ш ei и alő neuer Import 
artifei aufgetaucht ift. Oem Berichte nach, he 
ftntben nufere Beeilte eine grofte .sbaltbarfeit, in 
ber heißen ДаЬгеозеи jebod) erhipt bereu Getttii; 
beit Oriitfer tu fehr.

UitgnHfdK t e i l t e  in 3a(o iu fi. %\n
legte rer ;jeit beginnt mau in Salonifi mit ber

©infuhr oerfd)iebeuer Uitgarweiite. Oiefc fiitb 
bisher oorwiegeub nur in Boutcilleit auf beit 
Warft gebracht worben, uitb erfreuen fid) bort 
guter 2lufual)ute. Wit Büdfid)t auf bie paffeube 
Qualität biefer teilte, fiitb bie 2íuőfid)teu auf 
ein günftigeö Bcfultat beő 3mportes begrünbet.

Tic SBcinattdfttbr Poit »ovPcatti im 
3dl)VC 1002. Oie Sßeinausfuhr auc» beut ^afeit 
001t Borbeaur betrug int Да1)гс 1902 an âft= 
weinen (364.343 £d. uub au 3laid)euweiueu 
56,799 ,s>(. Qm Bergleiche 31t ben beiben oorber' 
gehcubeit fahren 1901 nnb 1900 bleibt bie 
Biiöfiibr oon mán in Aäffeni jnrücf, bagegeu 
ift fie tu Jvlafcheuioeiiten geftiegen. ©0 würben 
aiiőgefübrt int Да hre 1901 in gäfferu 677.188 
$(., int Qabre 1900 695.210 ,'peftoliter, in
A'lafcheit im Даl)re 1901 43.708 .sM. uub int
Да hre 1900 40.127 ^l.

Tic ^cvu»cvK)Uitg X>c$ Spivituo \u  
icd)uifd)ctt ^tvcrfcit. Oer intgarifche Saubes* 
2lgrifulturoereiit hat fiel) in feiner léptéit ^Иеиар 
figung mit ber дгаде ber Berwertbuug beő 
bcitatiirirtcn Spirituö 311 techuiicbeu Sweden eiit= 
gebeub befaftt uub hat befchloffeit, eine Bewegung 
im Vaube ciuptleitcu uub fäinnttliche laubwirtb' 
fchaftlicbe Vereine beő Vanbcő 3m* Stellung' 
nähme auf3itforbent. Дш Sutereffc ber gefteiger- 
teu Berioenbuitg beő beitatiirirteii Spirituö l)üft 
ber Berciit für uotl)wenbig: bie Aufhebung ber 
Oenaturiruugögebühreu, beit freien Berfauf, bie 
loeiteitgeheubeu 0 rauöportbegüitftiguugcu, eine 
beut foutiugentirteu Sprirituö gleiche Vouififa- 
tioit uub bie ftufcitiucifc ©rböbuug ber Spirituö^ 
fteuer. Oie Bortheile biefer Waftnahmen wären, 
baft bitrcl) bie ©rridjtung neuerer (aitbioirtl)1 
fchaftlicher Brennereien, 2000 bent ,3ugruitbe= 
geben auögefepte mittlere Griiubbefipcr wieber 
aufgerichtet werben föuitteit. Buftcrbciu wirb ba- 
bitrch auch ber heimifcheii Qubüftrie ein Oicuft 
entliefen, inbent Spirituömotore hiol)er hei intő 
nicht erzeugt werben.

21 иf baő 3 ufcrat ber ©ehriiber Wttlbiiti, auf 
ber erfteu Seite unfereö Blattes, ntadjeit wir 
nufere Vefer auf inert) aut.

Ttc 2(mtiMofa(itdtcn bev WcmcvOc* 
flcitoffcufdjaft bev ©aft - uub ЗфлпГ* 
Ш1И1)С beftnod fid) im VII., Szövetség- 
uteza 24. Tic £fmt£ftun&cn finb 9ind)-* 
m ittag bon 4 Ut)v. «oUcgcn, menbet 
(<nd) mit atten mannigfadjen f ra g e n  
bovtl)in, 100 it)v bic befte 2(uffläntng 
befommt.

E ladó  v e n d é g l ő  !
Л Murányi-utcza 43-ik szám alatti 

jóforgalmu vendéglő 
szálloda-átvétel miatt azonnal átvehető 
az átvételhez 2000 korona szükséges.

T a r a v i d t  P r o k o p  
Budapest, VII. Murányi-utcza 43.

H i r d e t é s e k  f e l v é t e t n e k  

a k i a d ó h i v a t a l b a n  B u d a p e s t  

V i l i .  R á k ó c z y - t é r  4 .  s z á m .
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W S ^ \  Л  /%  I f  a legtiiabb módszer I l  J  VI U  | \  szerint beilleszt teljes I д ж fogsorokat és egyes
m ----- ---------------  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.
K O V Á C S J. fogászati műterme 

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

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

I fl I ■;111Ш1 Ш1111111!111111111Н!11111Ш1111ВША1!11111В1М11111М1111!11в:ш | | | |1М111Ш1!1В111Вшв111В111

A i ■ ■ szakmába vágó —
k o c s i - ip a r  E r s a r s

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  I s t v á n ,  kocsifényezó mester 

Budapest, VII. kér., Dohány-utcza 57.



^  M erték szerint csak 16 frt egy 
t e l je s  ö l t ö n y  

valódi gyapjú szövetből.
Csak 16 frt egy 

f in o m  f e lö l t ő
legújabb divat szerint, igen jó hozzávalóval és 

a legújabb szabással készít
Baumgarten Benő Д Д

^ Alapittatott 187(5.

P I A P A L - sec
EBERtlARPT ANTAL

B U D A F O K .
133PJB

<ХХЧХа> ХхХКХХХХХУХХ^<УХХХХХХ><!>С><ХХ

Fry m  r\  * »n  r% r* az összes jogtudományok tu. 
V H I Ü l U U S  dora' speczidllsta száj- és 
— b í------------------- fogbetegek részére

Dr. Kalinooszky
Budapest, V III. kér. K erepesi-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 fogtő hu zás a leg
újabb amerikai módszer szerinti érzéstelenítéssel telje
sen fájdalom nélkül 1 koronáért. Fogtömések arany
ival, platina, ezüst és porczeUánnal 2 koronától fe l
felé. Fogak es fogsorok mesteri kivitelben, kitűnő anyag

ból 3 koronától kezdve.
Tört, rossz és haszn álh a ta tlan  fogso
rok jav ítása  és ujjádolgozása 3 ó ra 

a la tt  eszközöltetnek.
—  ■■ S z e g é n y e k n e k  i n g y e n !  =

ЛХХХХ.».* * » .;i jOOOkX hXX <У> >(/■ лxxxxxxxx
Hagenauer Frigyes Károly

üvegedzési és festészeti műterme 
B u d a p e s te n ,  V ili., V ig -u tc z a  14.

N e h é z  l é le k z é s ,
köhögés, légzőszervek bántalmainál, elsőrangú 
orvosi szaktekintélyek ajánlják az I. szánni Jó- 
zsef-tápteát. Székrekedés, emésztési zavaroknál 
s mint vértisztitó а II. szánni József-fápteát. 
Egy doboz ára 25 krajezár. Kapható Törők Jó
zsef gyógyszertárában. Fő és szétküldés: Vogler 
József droguista asziszt., Budapest, Rökk Szi- 
lárd-utcza 5. szám. 10 doboz megrendelésénél 
és a pénz beküldése mellett bérmentve.
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u p  <1 о  kávéházi eszkozok raktára és javitási műhelye
L f i l  Щ . С 4  Tekegolyók pontosan és jutányosán esztergáltatnak.
„ , . Használt golyók és dákók mindig raktáron vannak. Lig-

щ  m u -e s z te rg a ly o s  v*> num Sanctum golyók jutányos árakban.
B u d a p e s t ,  VII., C s á n y i-u tc z a  12. (Király-u. sarok.)

Árjegyzéket kívánatra ingyen és portómentesen küldök.

A vendéglős és korcsmáros A és magiul az
urak figyelmébe ajánlom ^  izzó fény

mely fustnelkiili és a legmegbízhatóbb, szoba-Pinezérügynöki irodámat. ólmozott Acetylen Ajánlja
Legjobb személyzettel mindenkit kiszolgá- c JÓ Z S e f bádogos-mester

lók «rfi- mint női személyzetben Jegna- VI. I 33.
gyobb választék. Pontos kiszolgálásért jótállók. ' , r

Szives megrendeléseket továbbra is kér , í
w|NinT Мдг?тпм a és nevelő -w

TELEFON 77'.’. W IlNU I /Y1A K  I UIN sa/Ví/ gyártmányú, szabadalmazott készülék.
pinezér-ügynök. Tessék prospektust kérni!

B e l v á r o s ,  IV., M o l n á r - u t c z a  2 9 . s z á m .  — -


