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Fogyasztási

s z ö íí

etke^et ?

( S ) Azt kérdezzük, hogy fogyasztási
szövetkezet akar-e az az akciónak nevezett
terv lenni, amelyet a Budapesti Korcsmárosok Ipartársulatában az utóbbi napok
ban emlegetnek ? Ott ugyanis egyelőre
csak arról van szó, hogy a hívek abbeli
jelentkezésükkel csatlakozzanak, hogy
kinek mennyi kell a legszükségesebb
élelmicikkekből, hogy azokat összeírva,
a »vezetőség« olcsó áron beszerezhesse.
De tudtunkkal ily beszerzési vállalkozás
csak úgy történhetik, ha rendszeres
szövetkezet létesül, mely szövetkezetnek
aztán az összes fogyasztók tagjai. Szövet
kezetről azonban mitsem hallhatni, mert
csak olcsó beszerzésekről beszélnek a
boldogító urak és mégis részvételre buz
dítják az ipartársulati tagokat, akik —
előre sejtve a veszélyt — a jelentkezés
sel ugyancsak tartózkodnak.
Nekünk azonban, akik a mozgalom
indítóit közelről ismerjük, kötelességünk
egy kis felvilágosítást nyújtani arról a
spekulációról, ami a burgonya, liszt,tüzelő
anyag olcsó beszerzésére ama egyéneket
indítja. Miután ezeknek indító okuk oly
üzlet, amely nyerészkedéssel jár, első
sorban azt a kérdést bátorkodunk fel
vetni, hogy ezen nyerészkedésből eredő
haszon kinek, azaz kiknek a zsebébe fog
vándorolni abban az esetben, ha a jó
hiszemű tagok, a jó korcsmárosok nem
hihető bizalommal jelentkeznének szük

TÁRCA.

Omer effendi feje.
Ó-Gradiska jelentéktelen, kicsi horvát hely
ség. A falú szerteszórtan fekszik a Száva
m entén, középre fogván a várat. Csupa góréforrna, falábú házikó. Igen szegényes. A vár
maga sem külümb nála. Van benne tizenöttizenhat ház, nagyrészt kincstári épület, vagy
másfél száz főnyi katona helyőrségnek, meg
szatócsemberek, korcsmárosok és néhány só
hivatalnok. A várfalakról leásítozik meg egy
két igen mulatságos régi ágyúszerszám, mint
a berlini kongresszus előtt való időkben,
mikor péntek nap a vizentúlon, a bosnyák
Berbir erődön ott lengett a padisah piros,
aranycsillagos lobogója. És este a szellő át
hozta a török takarodó és siránkozó szavát.
Ma mindez nincsen. Még rabok sem lakják
a kazam atát. A helyüket jám bor kofák és
foltozó vargák foglalták cl valami csekély
bérfizetés mellett.

Felelős szerkesztő és lapkiadó-tulajdonoa^'yr p-
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ségletük beszerzése iránt ? Mindenki lát
hatja, hogy e kérdésünk helyén van és
nagyon is jogosult. Ha fogyasztási
szövetkezet létesíttetnék és ha ezen szövet
kezet szerzi be a tagok részére a szük
séges élelmiszereket, azt könnyen meg
érthetnénk mi is, mások i , mert ebből
azt is tudnánk, hogy rendszeres könyve
lés az év végén tisztán kimutathatná a
forgalomból eső nyereségeket, mely
nyereségek ismét a tagok által létesítet
szövetkezet pénztára, azaz a résztvett
tagok javára volna fordítható.
A liszt, burgonya, tüzelőanyag olcsó
beszerzése céljából azonban a »fogyasz
tási szövetkezet« kifejezést nagy bölcsen
elhallgatják, amint hogy a tőlük nem
várt bölcseség is ily szövetkezet alapí
tásának kerülése. De hiszen nekünk sem
szándékunk fogyasztási szövetkezetnek
alapítását ajánlanunk, mert ipartársulatunk
elnökségében ily szövetkezet alapítására
és jó vezetésére alkalmas egyéneket
egyáltalában nem látunk. Ok távolról
sincsenek oly szellemmel és kellékekkel
felruházva, amelyek fogyasztási szövet
kezet rendes és célszerű megalapítására
és vezetésére okvetlen szükségesek.
Annál csodálatosabb, hogy az élelmi
cikkeknek olcsó beszerzése szándékával
foglalkoznak.
E szándékuknál azonban annak lehető
sége kétségkívül ki van zárva, hogy e
spekuláció anyagi hasznában a fogyasztó
korcsmárosokat részesíteni akarnák. Ez

tiszta dolog* és tisztán következik ebből
az is, hogy csupán élelmes nyerészkedők
kel állunk szemközt, akik — ha egyéb
hez nem is — de ahhoz elég okosak,
hogy e geschefteléssel búsás haszonra
lessenek. Mert a fennálló drágaság igen
alkalmas idő ilynemű spekulációra, de
más kérdés természetesen az, hogy ezen
élelmes spekulációra alkalmas médiumok
találtatnak-e. Az élelmicikkekben beállott
drágaság szülte zavarosban való halá
sz ást már eddig is sokan megkísértették,
mely kísérletek sok esetben meg is
hoztak a kívánt kedvező nyereségi ered
ményeket. Az ily módon való nyerész
kedés mindenkor elítélendő eljárás, de
sokkal elítélendőbb, ha valamely egyesü
let vagy társulat részéről, a tagok rovására
nyilvánul meg ilyen üzleti spekuláció.
Ipartársulatunk tagjai minden tekin
tetben támogatást várnának ipartársu
latunk részéről, ahonnan — sajnos —
ily támogatást egyelőre még csak remél
niük sem szabad. Ha pedig a mind
nyájunk által jól ismert gyönge vezető
ségünk érdekeink védelmezésére képtelen,
legalább azt ne tegye, hogy mellékkeresetre áhítozó ipartársulatunk vezető
ségéhez furakodott kapzsi idegenek be
folyásától vezettetve, a tagokat újabb
bajokba sodortassák.
Kartársaink pedig remélhetőleg elég
körültekintők lesznek és a zavarosban
halászóknak tel nem ülnek.

Unalmas itten az élet nagyon. Sehol semmi
figyelemre méltó, semmi kellemes. Csupán a
várkapu előtt az a vén hársfa, mely virág
záskor édes, szerelmes szagával elárasztja az
egész környéket. A házak között ott áll a
Gajbia, a jövőbe látó szent török sírja. Ala
csony kupolás alkotmány, a tetején réz fél
hold, körülkerítve, cifra vertvas kerítéssel.
Néhanapján jönnek fáradt öreg mozlimek és
órák hosszat elimádkoznak a rács tövében
mozdulatlanul, mint a faragott képek. Meg
esik, hogy pajkos, apró lilik a várbeli iskolá
ból jövet, kővel dobálják meg őket. Némelyik
hetyke sokác katona rneg odateszi cigarettája
égő vegét az összekuporodott vének födetlen
bőréhez, hogy vájjon megmozdulnak-e a
fájdalomra ?
De a mohamedánok moccanás nélkül
tűrik a bántalmat. Semmibe sem veszik a
csúfolkodást.
Keletnek fordult ábi ázattál folytatják az
az imádságot és lelkűk keresi a nagy Gajbia
baba lelkét. A nagy Cajbiáét, aki igaz, Allah
törvényét betöltő alázatos aszkéta volt és

akinek a tiszteletere még ma is mindennap
olaj mécset gy új tatnak a kegyeletes utódok,
habár hitetlen keze által. Mert a lámpagyújtó,
meg a kulcsos kettős tiszte valami penziós,
vén őrmesteré.
Piros orrú, morva ember ez és szeret be
szélni. Aki szóba áll vele, annak szívesen
megmutatja a dísztelen kripta belsejét az
alacsony, feketén bevont szarkofággal és falán
a töméntelen sok póklábú túlikkal és szög
letes kufiírással beírott pergamcntum-lapokkal,
ami mind az íziám dicsőségét hirdeti. E gy
ben meg elmondja, hog' ki és mi volt Gajbia.
Szent és látnok, aki előtt nyitva állott a
jövendő. Huszonöt ízben látta a próféta
koporsóját. Végül : megjósolta, hogy sírja
helyén lesz az ozmán birodalom határa
nyugat fele.
Ez okból nehéz betegen elcipelték a
Balkánon át Magyarországra, ahol már roszszúl állott a török ügye. Hadd legyen ott a
határ. A jámbor szenten megismétlődött való
sággal a Romuáld barát esete, csakhogy
megforditva. A gyaur szentet azért akarták
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Mellőzzük a sörkartellt.
(5) Minden vendéglős tapasztalatból tudja,
hogy szabad mozgásában a sörkartell életbe
lépte óta korlátozva van. E korlátozás ellen
semmit sem tehettünk, mert a sörgyárak
egym ást támogatva, gyakori panaszunkat
meg sem ha lgatták. Látván mindezt, pana
szainkat m agunkba fojtottuk s várva a meg
váltást, a jobb jövőbe vetettük minden bizodalmunkat.
A sörgyárak pedig kizsákmányolásunkban
néha a nagylelkűt is játszották, mini akkor
is például, amikor a hordók árát elengedték.
Mindenki észrevehette azonban, hogy amit a
hordók árán elengedtek, azt a sörárak újabbi
felemelésével bőségesen pótoltatták velünk és
e manipulációjukat tovább is folytatják, ha
kartellellenes mozgalmunkkal útjukban meg
nem állítjuk. Csakis ennek a mozgalmunk
nak köszönhetjük, hogy az újból erőre kapott
basáskodásuk csökkent és rossz kiszolgálá
sukkal felhagytak. Mozgalmunk óta m egszűn
tek a sörszállítók ellen felhangzott gyakori
panaszok, de ismét csak rövid időre, mert a
túlélelmes sörösök nem bíznak mozgalmunk
életrevalóságában és csak olyan szalmatűznek
tekintik, amelynek gyorsan lobbanó lángja
rövid időre elalszik.
Ezt gondolva, kartársaink részéről újból
van sok panaszolni való. Az egyik savanyú
palack-sört kap, míg a másik oly rossz
hordósört kénytelen kimérni, amelynél a legkomiszabb »hanzi« is jobb. Ily bajok pedig
gyakoriak, anélkül, hogy panaszunkkal élhet
nénk. Napirenden állanak a sörgyárosok és
szállítók efféle hanyag kiszolgálása, melyek
kartársaink üzletét teszik tönkre.
A bátorság, melyet a sörösök újból merí
tettek, pedig onnan ered, hogy mozgalmunk
nak, hosszas húzódása miatt, jövőt nem
jósolnak. Mi - azonban tudjuk, hogy e jós
latuk mennyire téves, mert mi nemcsak meg
jósolhatjuk kartellellenes mozgalmunknak biz
tos jövőjét, hanem a legrövidebb idő alatt
be is bizonyítjuk, hogy a régen lappangó
m unkálatunknak fényes eredménye is lesz.
Hogy pedig ezt minél előbb bizonyíthassuk
és a rossz sörök miatti panaszokra kartár
sainknak okuk ne legyen és emellett a jó
söröket olcsó árakon minél előbb is kaphas
sák, pillanatig se késleltesse többé senki a
mozgalomban való részvételi jelentkezését,
hogy a most hatalmon levők és rajtunk élős
ködők minél előbb megérezzék az eddig
reánk mért csapásaik visszavágását. Siessünk
tisztelt kartársak, mert még sok a teendőnk.
A velünk megállapodásra jutott sörgyárnak
agyonverni a szerzetes társai, hogy a csontjai
náluk maradjanak. A muzulmán remetét félhalva hurcolták országokon keresztül, nehogy
máshol legyen a sírja, mint abban «a tarto
mányában a nagy úrnak, amelyet épp el
veszteni készült. Hadd legyen ott a nyűgöti
határ.
Hanem baba Gajbia nem állta az útat.
Meghalt, alig hogy átkeltek vele a Száván.
Oda kellett temetni a vár elé.
Nyár idő járta, a ragadós betegség és
vesztett csaták híre jött naponta. Még jó,
vélték, ha így is teljesül a jós-ige és oda
temették.
Eddig a történet, amelynek nincs igen sok
valószínűsége.
Úgy lehet, mende-monda az egész. A bor
virágos orrú cicerone a századot sem tudja
bizonyosan megmondani, mikor történt. Talán
a tizenhetedik század vége volt az ideje
ennek az esetnek, amelyről nincs Írott tanú
ság. Nem is kereste soha senki, mi igaz
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tudvalevőleg jó előre kell tudnia, milyen
nagy sörszükségletnek kell eleget tennie,
valamint tudvalevő az is, hogy a sörkészí
téshez hosszabb idő kívántatik.
Nehogy a leendő szállításnál akadályok
merüljenek fel, mindent úgy akarunk rendbe
hozni, hogy a kartellen kívüli állapot min
den szükségletet teljesen kielégítve, az mind
nyájunknak megelégedésére és örömére szol
gáljon.
Egyetlen vendéglős és korcsmáros neve
se hiányozzék a jelentkezéseket tartalmazó
aláírási íven, mert nemcsak az általánosság,
hanem a saját érdeke ellen is követ el megbocsáthatlan bűnt, az, aki e mozgalom
keresztülvitelén minden erejéből nem törek
szik. Ilyen vendéglős pedig aligha fog akadni,
mert valamennyien várva várják a szabadulás
óráját.

A vadhús a közélelm ezésben.
A főváros hatósága jobb ügyre méltó buz
galommal igyekszik a lakosságot a lólnísfogyasztásra rákapni, hogy valamelyes hús
hoz mégis juthasson a laposabb erszényéi
fővárosi halandó is. Hitelre méltó szaktanul
mányokban olvassuk, hogy a nyugati nagy
városok népe, nem ugyan a hatóság buzgal
mából, hanem magánélelmesség folytán rá
ment arra is, hogy kutya- meg macskahúst
egyék. Szinte várjuk már valamelyik em ber
barát indítványát, hogy építsünk egy pár
százezer koronával kutya-m acska vágóhidat.
Ha a Magyarországon lakó népnek mai
gusztusát tekintjük, ez is látszhaűk olyan
féle hasznos befektetésnek, mint a lóvágóhíd.
Alaposan kételkedünk benne, hogy a Magyarországon született ember, ha csak nem
cigány, ráfanyalodjék a lóhúsra és ha már
húsra szórja a pénzt, lóhúst vegyen. Minden
más nép leikéhez hozzáférhet, hogy a lovat
táplálékul tekintse, a magyaréhoz, azt hiszszűk, még soká nem. Legfölebb a nemrégi
ben idetelepedett idegen munkások lesznek a
lóvágóhíd fogyasztói, meg talán lelkiismeret
len gazdasszonyok, kifőzök és korcsmárosok,
akik m arhahúsnak adják majd föl. A pe
csenye nem bőg, nem nyerít. A lóhús
fogyasztásának erőltetésétől élelmezési viszo
nyaink javulását egyhamar nem igen vár
hatjuk.
A következő őszön és télen, a szűk esz
tendő legszűkebb időszakában, még semmi
esetre sem. Gondolkodni kell tehát gyorsabb
kisegítő eszközökről és talán hum ánusabbakról is. A sors kedvezése folytán módunkban
belőle, mi mesebeszéd, egyetlen egy embert
kivéve, a graniasár Grgánovics generálist,
aki egykor a vár parancsnoka volt.
Bár ez is bölcsebben tette volna, ha nem
feszegeti ezt a históriát. Hanem ő kutatta,
kereste, ki is írta bolond észszel a kutatásai
eredményét valamely zágrábi újságba.
Vitába került egy csomó apróbb fajta
horvát tudom ányos emberrel. A vege : csúnya
kudarc a vitának. Meg majd nemzetközi
sérelem — török részről. Legvégül azután
nyugalomba küldték a tábornokot a leg
keményebb férfi erejében. Mert katona em ber
nél nem nézik szívesen, ha beléje kontárkodik
az újságíró mesterségbe és egyebet firkál a
lapokba lyrai versnél.
Ez a Grgánovics úr esete annyiból is
jelentőséges, mert ő volt a vár utolsó gene
rális parancsnoka. Utána már csak törzs
tisztek jöttek sorba. Egy alezredes, egy őr
nagy, újra egy alezredes és így tovább.
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is van. A rossz gabonatermés, a takarm ány
szükség közepette szépen megszaporodott
vadállományunk van. Az ország minden
részéről az az információnk, hogy ez éven
különösen bővében
vagyunk mindenféle
hasznos vadnak. Rengeteg sok a nyúl, a fúrj,
fogoly, őz, szarvas, dámvad, vízimadár. A
magyar vadászoknak a megindult vadászati
idő kitűnő mulatságot és bőséges zsákm ányt
ígér. Igazán élhetetlenség volna, ha ezt az
állapotot föl nem használnék városaink, de
főleg a főváros élelmezési viszonyainak javí
tására.
A mint ma állanak a dolgok, bár a m ű
velt Európának legnagyobb és legdúsabb
vadászterületét övezik a Kárpátok a vadhús
a városi fogyasztásában jelentékenyebb szere
pet nem játszik. Drága és kevés az a vad
hús, ami nálunk a városokban, főleg a zárt
városokban fogyasztásra kerül.
A vadászati idő alatt úgyszólván minden
naposok az olyan nagy vadászatok, ahol
ezer számra esik a kisebb vad. Szerte az
országban mindennap igen sok őzet, d ám 
vadat, szarvast, vaddisznót lőnek. Ha ez a
sok hús olcsón kerülhetne föl a városi piacokra,
juthatna belőle a szegénynek, gazdagnak.
Tudjuk, hogy nincs így. A vadhús csak a
közepesnél jobb módúak asztalán lehet a
rendes éteksorban; az átlagos jóm ód csak
nagyobb alkalmakkor engedheti meg m agá
nak a vadvásárlást. A szegényebb ember
egyáltalán nem.
Az első baj az, hogy egyáltalán kevés vad
jön föl például a főváros piacára. A nagyobb
vadászatok bőséges zsákm ánya kimegy az
országból a bécsi piacra. Ha azt kérdi az
ember a vadászoktól, miért küldik a vadat
Bécsbe, azt m o n d já k : Budapesten nagyon
bizonytalan a vad eladása. A bizományosok
sokszor és igen nagy mértékben kifogásolják
az árut s az átvettért is igen olcsó árat ad
nak. Akárhányszor egy-egy szállítm ánynak a
felével, mint hasznavehetetlennel számolnak
be. Bécsben ilyen baj nincs. Biztosan és jól
értékesül ott a vad. A vadászat sok pénzbe
kerül, tehát a vadászok igyekeznek zsákm á
nyukat jól értékesíteni. E panaszok a vásárcsarnoki intézmény fölállítása után sem szűn
tek meg.
A másik baj a fővárosban a fogyasztási
adók nagysága. Fölösleges lenne ez adók
nak a vad értékével arányban nem álló
tételeit fölsorolni. A fogyasztásban legnép
szerűbb vadakra a legsúlyosabban nehezedik.
A vadászok már régen sürgetik ennek az
adónak leszállítását, mert m esterségesen meg
akadályozza a vadfogyasztás növekedését
Grgánovics generálisnak nem tudom hánya
dik utóda volt Litavszky alezredes. Csak azt
tudni, hogy Olmützből jött a maga sok
gyerekével. Ő maga lengyel ember volt ;
nagy borissza, káromkodó pólyák. A felesége
olvasós olasz asszony valamelyik hajdani
lombard garnizonból. A gyerekek azonban
mind németek voltak. Hossz, sivalkodó gyermekhad, csupa fiú. Csak a legnagyobbik
volt leány. Már anyányi hajadon. Barna olasz
típus. Az arcéle szabályos, amilyen a mai
japán stílusú orrok között kezd ritkaságszámba menni. Komoly, egy kissé hideg
forma szép leány lett, ha a szeme nem olyan
mosolygós és a beszédjében, a mozgásában
nincs a régi katona-lányok rendes hetyke
sége.
Egy csöppnyi csak. I íanem abban az idő
ben a prüde hetvenes esztendőkben feltűnt.
Agyon unta volna magát ebben a kis város
ban, ha valami igényekkel nevelték volna.
De ö már hozzá volt szokva a helyőrségi
városok egyhangú életéhez.
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tehát ezzel a vadérlékesítést, meg a vadászati
gazdaság fejlődését is.

BORGAZDASÁGUNK.

Ez éven mindenesetre indokolva ienne egy
rövid kis törvénynovellával harm adára le
szállítani a vadhús fogyasztási adóját. Ha
nem volt elég fontos ok a vadászatnak, ennek
az immár fontossá vált magyar gazdasági
ágnak étdeke, legyen elég a városi nép min
den módon kielégítést igénylő élelmezési
szükséglete. Pénzügyi okok alig gátolhatják
a javasolt intézkedést, mert hiszen a rengeteg
drága húsárak mellett a rendesnél három
annyival több vad jönne a fővárosba. Mert
ez éven van miből ezt a mennyiséget föl
szállítani s m ert a fönálló viszonyok különösen
keresetté teszik a vadhúst.

Szőlészeti értekezlet és borvásár. A Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete f.
hó 11-én tartotta Szegeden nagy értekezletét
és nyitotta
meg az országos borvásárt.
A szőlőszeti értekezleten Bernáth Béla or
szággyűlési képviselő, a M. Sz. О. E. alelnöke elnökölt.
Bernáth Béla elnöki megnyitójában szól a
szőlőművelés nehézségeiről, melyeket a m a
gyar szőlősgazdák sikeresen leküzdtek. Bo
raink kitűnőek, híresek, de nem bírjuk érté
kesíteni. Ha az új kereskedelmi szerződés
az értékesítést nehezíteni fogja, akkor a
helyzet válságos lesz. A boritaladó eltörlé
sével, a bor olcsóbb előállításával, a borfo
gyasztás kiterjesztésével érhető el áremelke
dés, vagyis szilárdabb jövedelem. A szőlészet
szociális kérdés. Nem tud egy közgazdasági
ág sem annyi munkát adni, mint a szőlőszet.
Felhívni, irányítani kell szőlősgazdáink figyel
mét, hogy a közös célért küzdjünk, ezt kí
vánja az állam, a haza érdeke.
Drucker Jenő die, a M. Sz. O. E.-nek
igazgatója szőlősgazdáink napi kérdéseiről
értekezett. Ma, úgymond, midőn először
Szegeden gyiiléseznek,, visszaemlékezik arra,
hogy 1899. szeptember hónapjában a szőlő
szeti kongresszus először itt hangoztatta az
egyesülés szükségességét. Itt van az egye
sülés bölcsője. Pozsonyban alakult meg
1902-ben, amelyre a szőlőművelés érdekei
nek szüksége van. Három kérdéssel foglal
kozik: az olasz borvámmal, a boritaladó le
szállításával és a pinceszövetkezetek megala
kításával. Az olasz borvámkérdés ismeretes.
Az első kérdésben indítványozza, hogy az
értekezlet táviratban tiltakozzék a korm ány
nál az olasz borvám kedvezménye ellen. A
boritaladó leszállításáról szólt azután. Oly
nagy boritaladó, mint itt Magyarországon,
nincs seh o l; a házifogyasztást sem adóztat
ják meg más országban sehol. Egyáltalában
le kell szállítani a nagy boritaladót, mely
már egyenlő a bor árával. Ellenben nagy
bajok származnak abból, hogy a pálinka
gyöngén van m egadóztatva; Angliában négy
szer olyan nagy a pálinkaadó. Beszél a bor
értékesítésről és pinceszövetkezetekről. A bor
nálunk szabad egyezkedés tá rg y a ; tőzsde
nem szabályozza, mint a gabonát. Ha össze
köttetései vannak a termelőnek, jól jár a
borával, de ennek hiányában el kell azt
vesztenie. Az állami kölcsönből telepített
szőlők esedékessége november elején van,
tehát októberben már kénytelen eladni a
szőlőtermést. Szövetkezetre van szükség,
országos középponti és vidéki pinceszövet-

A főváros hatóságának tehát orvosolni kell
a piacán uralkodó vadértékesítési mizériákat,
az állam nak leszállítani a fogyasztási adókat.
Ideje is már, hogy megszűnjék fogyasztási
rendszerünknek ez a legkiáltóbb visszássága.
Eddig azzal tartották fönn, hogy vadat csak
a jóm ódú em ber eszik, a vad fényüzési
cikk, tehát fizessen, aki vadpecsenyét akar
enni.
Ez az okoskodás olyan országban, ahol a
vadászatot nagyban űzik, sok helyütt való
ságos gazdasági ágként kezelik, soha sem
volt egészen a helyén. Most pláne nincs, a
mikor arról van szó, hogy a vadhúst a
szegényebb népre nézve is hozzáférhetővé
tegyük.
Nem látjuk be az okát, hogy a város miért
ne állíthatna föl akár házilag, akár a magánvállalkozás irányításával vadmészárszékeket,
ahol az olcsón beszerezhető vadhúsokat, a
vaddisznó, szarvas, őz, dámvad olcsóbb részeit,
a nvulat, a vízi szárnyasokat kiméresse. Az
összes vásárcsarnokokban és nyílt piacokon el
férne ilyen mészárszék. És ha a vadászok
jobban m egbízhatnak portékájuk sorsában
a fővárosi piacon, fog ide vad jönni eleg.
Lesz mit mérni a bő vadtermés közepette s
lesz vevő is.
Régi óhaja már a vadászat ügyével foglal
kozóknak, hogy a vadhús fogyasztás népszerüsíttessék. Ne legyen az csak a vador
zókra és a dusabbakra szorítva. A vad ela
dási értéke nem is akadályozná a fogyasztás
népszerüsődését. Csak speciális piaci bajok
és adózási intézkedések akadályozzák. Ezek
elhárítása igazán tőlünk függ s a húsfogyasz
tás rendkívüli drágasága folytán e szűk
esztendő élelmezési bajainak hum ánus mér
séklése szempontjából, sürgős kötelessé
günk is.

U dvaroltatott magának a fiatalabb tisztek
kel. Olvasott Lcnan-verseket, bécsi divatlapot
és dolgozott apró, szaporátlan pipere kézi
munkán. Legszívesebben a hársfasorban a vár
előtt. Mikor reggel a tisztek künn jártak
gyakorlatozni, ő már ott ült a Gajbia krip
tája mellett a pádon és öltögetett a kézi
m unkáján. Néha leeresztette a kezét és el
nézett a sík, nyugodt folyón végig ; egyegy halászcsónak úszott csak ott lassan, koronkint.
Em bert nem lehetett látni a parton. Csak
imádkozó moham edánok, amint lecsukott
pillákkal guggolnak a sírnál.
Egyszer észrevett a vének között egy fiatalt
is, akinek nem volt turbán a fején. Fezt
hordott rövidre vágott haján és merően nézett
a levegőbe ; úgy tetszett, mintha csak őt
nézné.
A leány még egyszer visszapillantott a
legényre es a szemük találkozott. Ekkor
eszébe ju to tt a leánynak, hogy látta már ezt
az em bert valahol, hogy hol, azt nem tudja.

De mégis, mintha emlékeznék már rá. Mikor
egy ízben Berlinben járt az anyjával arany
szálat venni a hímzéseihez. Esős idő volt és
ő megcsúszott egy nagy terméskövön. Ha az
anyja el nem kapja a karját, talán elbukott
volna. Ez az ember pedig ott állt egy bódé
forma bolt előtt, háttal a deszkafalhoz tám asz
kodva, a két karját a mellén ös.szefonva és
nézett reájuk merően, kihívóan Ugyanez a
nagy szálas, kicsi fejű ember, azokkal az
indigókék á ható szemekkel, mely fölött egybe
futott a sűrű sötét szemöldök. Úgy tudott
nézni, mint egy kigyóbűvölő.
Az anyja akkor megrántotta a karját és
kérte, hogy ne nézzen vissza arra a fickóra,
mert rossz szeme van neki : gietattore.
De ő csak nevette ezt az olasz babonát.
És ime, mégis igaz, ebben a szemtelenül
merő nézésben van valami kellemetlen.
Az úri kisasszony nem is habozott sokáig.
Felkapta az apróságait és hazament.
(Vége köv.)

3. oldal
kezetekre. A szőlőbirtokosoknak támogatniok
kell a megindított mozgalmat. Drucker vé
gül fölolvassa a következő határozati jav as
latot :
Mondja ki az értekezlet, ho g y : 1. Azok a
hírek, melyek az olasz kereskedelmi szerző
déses tárgyalások ügyében a lapok révén
legújabban napvilágot láttak, az itt össze
gyűlt szőlőbirtokosságot a legnagyobb aggo
dalommal töltik el, miért is szükségesnek
tartja a kormányelnök figyelmét újólag sü r
gősen felhívni, hogy csakis oly szerződés
megkötésébe egyezzék bele, mely a borra
nézve az új autonóm vám tarifajavaslatnak
változatlanul szerez érvényt. 2. A borfogyasz
tás emelkedése és ezzel egyidejűleg a szőlőmívelésnek jövedelmezősége szem pontjából
elengedhetetlenül szükségesnek tartja, hogy
a jelenleg érvényben levő boritaladó legalább
felényire leszállíitassék és az egész ország
ban egyenlővé tétessék, a házi borfogyasztás
pedig teljesen adóm entesíttessék. 3. A bor
értékesítő viszonyok javítása céljából pinceszövetkezetek
létesítésítését szükségesnek
tártja s azért azt a mozgalmat, mely a fő
városban egy országos középponti, azonkívül
pedig vidéki szövetkezetek alakítása ügyében
megindult, helyesli és támogatja.
A határozati javaslatot egyhangúlag elfo
gadták, mire Zauner Rikárd szőlőszeti igaz
gató A bor mint élvezeti és kereskedelmi
cikk és a borfogyasztást gátló okok címmel
figyelemmel hallgatott felolvasást tartott. A
szőlőtelepítés és talajjavítás címmel Ballay
Jenő, a M. Sz. О. E. titkára tartott szabad
előadást.
Délben lakoma volt a Kass-ban. Délután
megnyitották az országos borvásárt az új
szegedi Vigadóban.
Magyar bortermelők központi szövetkezete.

Bortermelőink már huzam osabb idő óta fá
radoztak azon terv megvalósításán, hogy
központi szövetkezetei s mintapincét létesít
senek. Az erre vonatkozó felhívást bocsátot
ták ki. E szerint a szövetkezet célja ; a) A
hazai borok és borpárlatok okszerű term e
lésének, kezelésének és értékesítésének elő
segítése, b) Hitelnyújtás és hitelközvetítés a
tagok boraira, .) A boreladás közvetítése
a termelők és a borkereskedők között, d)* A
magyar bor kivitelének előmozdítása, e)
Szakértő pincemesterek és pincem unkások
kiképzése, f) Vfidéki pinceszövetkezetek szer
vezésének és azok működésének g^yámolítása. A szövetkezetnek akár alapítói, akár
rendes tagja le h e t: a) az államkincstár, b)
minden önálló
magyarországi bortermelő
(kiskorúak gyám juk, gondnokság alatt állók
gondnokuk által képviselve), c) vidéki pinceszövetkezetek, d) gazdasági szőlőszeti, borá
szati egyesületek, törvényhatóságok, községek
és hegyközségek. A szövetkezet igazgatósága
kivételesen megengedheti, hogy a szövetke
zet iránt érdeklődő más egyének, testületek
vagy jogi személyek is tagjai lehessenek a
szövetkezetnek. A belépni szándékozók szept.
30-áig jelentkezhetnek az alapító bizottság
nál, Budapest, Gorove-utca 2.
A badacsonyvidéki bortermelők szövetsége

választmányi gyűlésében egyhangúlag elfo
gadta az igazgatóságnak azt az indítványát,
hogy november folyamán borvásárt rendez
zenek. A gyűlés szükebbkörü bizottságot
küldött ki a részletek megállapítása céljából.
Putheán Géza báró indítványát, hogy az
olasz bornak újabb beözönlése ellen állást
foglaljanak, a szövetség egyhangúlag elfogadta
és elhatározta, hogy hazánk összes gazda
sági, szőlőszeti és borászati egyesületeit, v a
lamint az összes hazai borkereskedőket a
hírlapok utján megkeresi, hogy e mozgalom
hoz csatlakozzanak.

4. oldal.
A felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfo
lyam. A székesfővárosban szervezett felsőbb

szőlő* és borgazdasági tanfolyamra az 1904/5.
tanévre hallgatók felvétele céljából pályázatot
hirdetnek.
A tanfolyam tartam a egy év, mely folyó
évi november hóban veszi kezdetét, ezt meg
előzőleg is köteles azonban a felvett hallgató
ott jelentkezni, ahová megelőző gyakorlati
foglalkozás végett esetleg előbb behivatik.
A tanfolyamra olyan pályázók vétetnek
fel, a k ik :
1. a magyaróvári gazdasági akadémiát
vagy valamelyik gazdasági tanintézetet jó
sikerrel elvégezték ;
2. ép és erős testalkattal birnak, egészsé
gesek és ezt hatósági orvosi bizonyítványnyal
igazolják.
Kivételesen és különösen indokolt esetek
ben szegényebb sorsú és kitűnő vagy jeles
bizonyítványokkal
rendelkező
folyamodók
egész vagy fél állami ösztöndíjban részesül
nek. Az egész ösztöndíjas helyek száma
azonban igen korlátolt lévén, azokra csak
csekély szám ú pályázó fog felvétetni.
Egész ösztöndíj havonként 107 korona, fél
ösztöndíj pedig havonta 50 korona.
A pályázati kérvények a földmíveléstigyi
miniszterhez cimzendők s legkésőbb folyó
évi szeptember hó 1 5-éig annak a gazdasági
tanintézetnek (gazdasági akadémiának) igaz
gatóságánál nyújtandók be, amelytől folya
modó végbizonyítványát nyerte.
U gyanott egyéb felvételi feltételekre nézve
bővebb tájékozás szerezhető.
Borkivitel Egyptomba. Egyptom borkivite
lében Európa majdnem minden jelentősebb
teimelő országa résztvesz, hazánk is. Bevi
telre leginkább palackozott bor kerül, még
pedig a legolcsóbbtól a legdrágábbig, úgy
szintén pezsgőbor is. K onzulátusunk szerint
célszerű lenne, ha hazai bortermelőink és
borkereskedőink Alexandriában mintaraktárt
rendeznének be, mely az ott is jó hírnévnek
örvendő magyar borokat könnyebben hozzá
férhetőbbé tenné és azokat szélesebb körben
ismertetné. Ellentétben a sör bevitelével, mely
a belföldi verseny folytán mindinkább apad,
a bor bevitele mindinkább emelkedik és mi
után az utóbbinak nincs mit tartania a bel
földi termeléstől, Alexandria és általában
Egyptom a bor bevitelére kedvező piac.
Filloxera.
Vas vármegye
Németgencs,
Hosszúpereszteg és Kisbér községek szőlői
ben a filloxera
jelenléte megállapíttatván,
nevezett községek határa a földmívelésügyi
miniszter rendeletével zár alá helyeztetett.
A főváros bora. A főváros az idén nem
szüretel. A városi szőlőre felügyelő bizottság
tegnapi ülésén azt határozta, hogy a szőlőt
tőkén adja el nyilvános árverésen. Ha azon
ban a nyilvános árverésen nem kapnak meg
felelő árat, akkor maga a város fog szüre
telni. Körülbelül 2200 hektoliter to ra is van
a fővárosnak s a bizottság azt is nyilvános
árverésen akarja eladni. A közönség azért
nem juthat olcsóbb borhoz, csak a vendég
lősök. A bort ugyanis 60— 100 hektoliteres
hordókban adják el. Szomorú befejezése ez
a szép reményekkel megkezdett városi pincegazdaságnak.
Orosz szőlészek Magyarországon. A múlt
héten egy nagy besszarábiai szőlőgazdaság
két intézője Villányon járt, ahol Teleky
Zsigmond szőlőtelepeit tekintették meg tanul
mányozás céljából. Villányból Pécsre utaztak
tanulmányaik folytatása végett. A két orosz
szakember nagy elismeréssel nyilatkozott
Magyarország szőlészetéről.
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PINCÉREK

ROVATA.

Az élet.

Kétféle élet van : magánélet és közélet.
A szabadság, a szabad akarat nyilvánítása
mind a két életnek az alapfeltétele, amely
ből él és lélegzik. Ha valakit megfosztanak
szabadságától, azt mondják : elzáratik az
élettő l; ha egy kalitkába zárt madarat sza
badon bocsájtanak, azt m on d ják : vissza
adják az életnek ; tehát az élet a szabadság 1
Mi tehát az élet ? Cél ? Nem. Az életnek
sohasem vott célja, az éleletnek csak értelme
van. Ha célja volna, végének is kellene lenni,
vége pedig n in c s; mert habár te meghaltál,
miután múlandó szerve vagy az életnek, épp
úgy mint a virág, amely elhervad, de az
élet — habár elhervadt a virág — tovább
él és lélegzik, hogy a hervadtak helyett
újakat fakasszon ! Világos te h á t: ha az em
bernek nem adják meg azt a szabadságot,
hogy eszméit, érzelmeit, szóval mindazon
tulajdonságait, melyek az egész nagy mindenségre, a közéletre haszonnal járnak, önál
lóan, szabadon nyilvánítsa, az ember életé
nek értelme nincs !
A magánéletről nem beszélek, mert szerin
tem abban a nemzetben, hol egészséges a
közélet, lehet egészséges magánélet csak.
De álljunk itt meg egy pillanatra és nézzünk
végig a pincérek közéletén. A pincér sokkal
hasznosabb szerve a magyar közéletnek,
mint a »gentri«. Mert a gentri életének az
értelme a z : hogy ne ő adjon életet, munkát
és erőt a nemzetnek, hanem a nemzet
tartsa ki őt. Ellenben a pincér nemcsak
munkát, erőt ad a nemzetnek, hanem oda
adja az egész é le té t! A szociáldemokrata
párt legújabb statisztikája szerint a lakosság
tüdővészes betegei között a pincérek érték el
számban a legmagasabb rekordot Magyarországon. Ez tehát hazám nak az a területe,
amelyért lelkesedjem? Én nem hagyom be
kötni szemeim nemzeti színű lobogóval!
Nem mondom mindég, de pillanatokban
mikor jobb énünk a monoton elnyomott
hétköznapiság fölé emeli lelkünket, fellázad
bennünk az arculcsapott emberi méltóság
tudata és kell, hogy magunkba szállva azt
kérdezzük : mi értelme van a mi életünknek ?!
Mondják meg azok a főnökeink, kik a mi
életünket olyan potom áron megvásárolva,
elpocsékolják, nem ragadja el őket, nem
emelte lelkűket a hétköznapiság fölé egy
ilyen pillanat soha ? !
Mondják csak meg egyszer azok a pin
cérek, kik hiúságuk miatt, önérdekeik miatt
a mi közéletünk mezején ocsmány módon
megcsaltak bennünket, elsikkasztották egy
másra rakott filléreinket és ezzel belemártot
ták közéletünk reputációját a piszokba és
elállták ezzel közéletünk egészséges fejlő
dését: nem szálltak magukba soha. hogy
megkérdezzék ön m ag u k tó l: mi értelme van
az ilyen közéletnek ? !
Butassággal megvert emberek azok, kik
azt hiszik, hogy a magánélet és közélet,
hogy a magánérdek és közérdek mindegy.
A közérdek fejlődését semmiféle magánérdek
meg nem akaszthatja. Mintha a tenger hul
lámverését egy kavics meggátolhatná !
Igen! Mindazok, akik ezt meg nem értik,
hétköznapi emberek és nem méltók arra,
h°8Y a mi közéletünket vezessék, inert az
ő életüknek csupán akkor van értelme, ha a
magánéletben maradnak I Hogyan van tehát
értelme a mi közéletünknek és kikre bízzuk
annak vezetését?
Dacára annak, hogy hasznosabb szerve
vagy a magyar közéletnek, mint a gentri,
szavazati jogod még sincs sem a képviselő
házban, sem a városi tanácsnál. Egyesületed
nincs, amely közérdekedet előmozdítaná,

mert vagy hálát, vagy megalázást, vagy
protekciót, vagy
tiszteletdíjat követelnek
a vezetők. Vagy szankcionálod nézeteiket,
vagy ha más elveid vannak, egyszerűen
kidobnak az egyesületből. Ez tehát már a
szabad akarat érvényesülésének megakadályo
zása az önérdek részére.
Ha önálló ítélőképességed van, önkény
telen magadba szállsz és azt kérdezed : mi
értelme van így az én érdekemnek ? Gyűlé
seken beszélni nem hagynak, okoskodásaidat,
érveidet, bizonyítékaidat, közérdeked iránti
féltékenységedet bambán kinevetik és meg
nem hallgatják.
Ilyenkor tűnik ki aztán a mi szervezkedé
sünknek a haszontalansága a maga teljes
valóságában. Ilyenkor érzi szükségét az
ember annak, hogy szavazati jogát a szociál
demokrácia politikájában keresse. Ilyenkor
látja az ember azt, hogy a munkások jo g a it
csupán politikai úton lehet kivívni. Ilyenkor
kapja meg a pincér a politikai érettséget,
ilyenkor érzi azt, hogy a szociáldemokráciában
érvényesülhet csupán az ő közélete és
ilyenkor ébred arra a tudatra, hogy az
életet érvényesíteni kell ! Munkaerejét nem
szabad elpocsékolni, ha családapa, annál
inkább nem !
Elérkeztünk tehát oda, hogy a pincérek
közéletének javítását, hogy a pincér-kéidés
megoldását senki jobban nem képviselheti:
mint a szociáldemokrácia, a dolgozó nép
közérdekét felölelő politikája.
Ott sem hálát, sem tiszteletdíjat követelni
tőled nem fognak. Bár 30000 ember dolgo
zik mint pincér hazánk területén, de ti legye
tek csak százan szociáldem okraták, mégis
30000 ember közérdekét fogjátok képviselni.
Ha erőd van dolgozni, legyen önérzeted
gondolkozni. Ha fizikailag ki tudnak hasz
nálni, tűrjék meg politikai nézetedet is. Egy
német tudós s z e rin t: u e r — W ahrheit
sucht, darf nie die Stimmen zählen.
Arany ig azság ! Mert ne erőszakold sohase
em bertársadat, hogy a te meggyőződésedet
igazságnak elism erje; csupán akkor van
igazad, ha lelkednek minden fázisa igazsá
god érzetétől önmagától felemelkedik.
Mennyi szemtelen hazugság, mennyi kép
m utatás rejlik sokszor az ilyen szavakban :
»Én m egvagyok róla győződve« s tb ... . Mit
ér az orvosnak minden tudom ánya az olyan
beteggel szemben, ki nem érzi betegségét ?
Az ilyen beteg az orvos tudom ányát haszon
lesésnek tekinti. Mert a te életednek értelme
van és nem célja. T ehát aki nem érzi, hogy
életének értelmét, jogait és igazságát lábbal
tiporják — azon éppenséggel nem lehet
segíteni 1
Boór Jenő

H Í R E K .
Hymen. Halabás József szaktársunk f. hó
15-én tartotta esküvőjét N.-Váradon Fór inger
Ferenc kocsigyáros kedves leányával, Paula
kisasszonynyal. Tartós boldogságot kívánunk
a frigyhez.
Az italmérö-üzletek nyitvatartása, Az italmérő-üzleteknek vasárnap és ünnepnapokon
zárva tartása dolgában több törvényhatóság
intézett fölterjesztést a belügyminiszterhez,
illetőleg a képviselőházhoz. A belügyminiszter
most értesíti a fővárost, hogy az összes
italmérő üzleteknek vasárnap és ünnepnap
való zárva tartását elrcndelhetőnek nem
tartja. A munkásosztály ugyanis egyedül
c^ak az ünnep- és vasárnapokat fordíthatja
pihenésre és szórakozásra s igy az italmérő
üzleteknek épp az étkezés ideje alatt való
zá. va tartását a fogyasztó közönség érdekei
vel sem lehetne összeegyeztetni. Minthogy
azonban a belügyminiszter, a hozzá intézett
jelentésekből arról értesült, hogy nem tartják

30. szám.
azt a rendőri intézkedést, hogy istentiszteletek
és körmenetek alkalmával, a templomok köze
lében levő korcsm ákat és pálinkaméréseket
zárva kell tartani, — fölhívja a hatóságot,
hogy a rendőrség figyelmét hívja föl.
A vendéglősök szegedi kongresszusa Két
száz vendéglős jelenlétében tartották e hó
13-án a magyar vendéglősök országos IV. évi
nagygyűlésüket. A közgyűlésen, amelyet Gundel
János vezetett, megjelent a város képvisele
tében Lázár György dr. polgármester, akit
a nagygyűlés meleg ovációval fogadott. Lázár
György dr. polgárm ester a város közönsége
nevében a vendéglősöket őszinte hazafias
érzéssel és a Szegeden hagyom ányos venlégszeretet
melegével üdvözölte. Gundel
János a polgárm ester szavaira reflektálva,
Szeged város polgárm ésterét éltette. W einer
Miksa kereskedelmi tanácsos a szegedi ke
reskedelmi és iparkam ara nevében üdóözölte
a szövetséget. Glück Frigyes szakosztályi
elnök válaszolt W einer Miksa szavaira.
A

pincemesteri
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tanfolyam

berekesztése.

A pincemesteri tanfolyamon most értek véget
az egy évig tartó előadások a budapesti te
lepen. A tanfolyamnak 18 hallgatója volt. A
tanfolyamon az előadásokat Rácz Sándor
igazgató, Kremszky Lajos fővegyész, Rudisics
István és Morelli Ferenc tartottak. A vizsgálat
e hónap 15-én délelőtt volt a földmívelésügyi
minisztérium kiküldöttjének jelenlétében.
A kültelki fogyasztási adót a főváros meg
váltotta. Eddig 155.000 koronát fizetett érte
a főváros, most 160.000 koronára emelték föl.
Élelmiszer-hamisítók. A közigazgatási bi
zottság által büntetett élelmiszer-hamisítók
. évjegyzékét ezután minden esetben közöl
jük, hogy az elitéltek neveit olvasóink em 
lékben tarthassák. Legutóbb a következők
büntettettek hamis élelmicikkek forgalomba
hozataláért : N eum ann Lipót szatócsot 20
koronára, T asch Vincéné zöldségarust 20
koronára, Özvegy W irkmann Sándornét 10
koronára, W eisz és Politzer alsó-némedi tej
kereskedőket 400 koronára, Szalai Bálint
rákospalotai házalót 30 koronára, Beliczki Jánost
25 koronára, Buttler Ervin báró kelecsényi
tejgazdaságát és Goldmann József tejnagy
kereskedőt ham isított tej forgalomba hozata
láért 500 és 300 koronára ítélte az elöljáró
ság. A bizottság Buttler báró gazdaságát 200
koronára ítélte. Goldmant pedig bizonyítékok
híján fölmentette. Baruch Jakab szatócsot 10
koronára, Schw artz Sam u szatócsot 4 koro
nára, Horváth Andrásnét 5 koronára, özvegy
Kopasz Józsefnét 10 koronára, Bálint Jánosnőt 50 koronára, Kemény Mór szatócsot 10
Pauker Adolf szatócsot 10 koronára és végül
l *bán Róbertét margorinos sütemények forg'lom ba hozataláért 10 koronára.
A pincóriskola segélye. A debreceni pineértola már 3 év óta folytatja áldásos rnűköl'isét. Az iskola vezetői, Poltster Adolf igaz
gató, Hauer Bertalan és Márkusz Jenő igazán
mindent elkövetnek, hogy az iskola minta
szerű kultúrintézm ény legyen. Az idén az
iskola vezetősége 700 korona segélyt, he
lyiséget stb. kért és az iparos tanonciskolái
felügyelő-bizottság, melynek javaslattétel vé
gett az ügyet kiadták, javasolja a helyiség,
ingyen fűtés és világítás megszavazását,
ezenkívül 400 korona pénzsegélyt, de csak
az esetben, ha az iskola alapszabályokra fek
tetett szervezetét megváltoztatja és az iparostanonciskolai törvényhatósági szervezetre bízza
a teljes vezetést. Azt hisszük a javaslat ez
utóbbi részét nem fogja a tanács elfogadni,
de egyebekben a segélyt megszavazza, miután
ez nagyon kívánatos is.
Magasrangú vendegeket szolgált ki ismét
Hecker György kartársunk, a kelenföldi vas
úti vendéglő tulajdonosa. Folyó hó 10-én

este, a bécsi gyorsvonattal érkezett oda
Frigyes főherceg és Croje herceg. A hercegi
vendégek 8 órakor jóízűen költötték el a
kelenföldi vasúti vendéglő nyújtotta kitűnő
vacsorát és 9 órakor tovább utaztak Baranya
felé, a főherceg birtokára.
Hentesek szövetkezete. Bittner János a
hentesipartesttilet elnöke körlevelet intézett a
hentesekhez, a sertésbizományosokhoz és a
sertéskereskedőkhöz, hogy olyan szövetkeze
tei alakítsanak, amely nagyban vásárol élő
állatokat, azokat feldolgozva elárusítja a ta
gok közt és értékesíti, ami értékesíthető. A
szövetkezet különösen azért fontos, mert így
nagy készletre tehetnek szert s a hús kon
zerválásával a tavaszszal bekövetkező drága
ságnak elejét veszik. Ezenkívül azoknak a
hentesáruknak az előállítását is megkezdik,
amiket most külföldről hozatnak s így a
hazai sertéstenyésztést is fejlesztenék. A szö
vetkezet már a jövő héten tartja meg alakuló
közgyűlését.
Osztrák szemtelenség. Két osztrák utazó
ül egy vidéki városka kávéházában, a másik
asztalnál két helybeli iparos. Az egyik feláll,
keres valamit s otthagyja asztalán a Buda
pesti Hírlapot,
mire
az egyik
utazó
odamegy a másik asztalhoz s nézegeti az
otthagyott lapot. A visszatérő iparos udva
riasan odaszól a szimatoló utazónak, hogy a
lapra még szüksége van. — Nekem mindegy,
én úgyis csak bécsi lapot olvasok, nem ér
tek én magyarul — válaszol a német. Az iparos
erre németül azt felelte : Sajnos, hogy úgy is
megélnek nálunk a bécsiek. — A magyarok
úgy sem tudnak Bécs nélkül megélni, vágott
vissza amaz. —
A magyar kereskedők
höz alázatosan négyréthajtva bekopogtató
osztrák utazóknak jó volna megmutatni,
hogy merre vezet az út Bécs felé, hogy
osztrák rongyaikat itt ne válthassák csengő
magyar aranyra.
Ezer koronát nyert az osztálysorsjátékon
Szatmáron, Gaál Károly a Pannónia kávéház
tekeőre. Kívánjuk, hogy szaktársunkat ebben
a szerencsés helyzetben többször is üdvö
zöljük és a nagy kaszinóra figyelmeztetjük . . .
Borfogyasztás Bécsben. A bécsi kereske
delmi kamara évi jelentése szerint fogyasz
tásra behozatott Bécsbe 1903-ban: Bor hor
dókban 502,910 hl. (1902-ben 502.509 hl.),
bor palackokban 5616 (5309 hl.), gyümölcs
must és gyümölcscefre 49,313 (44,704) hl.
Olaszország hordóbor-kivitele. Olaszország
hordóbor kivitele január-junius hónapokban
525.011 hektoliter volt, 16,588.154 líra értek
ben, vagyis 961,504 hektoliterrel, illetve
30,276.468 hektoliterrel kevesebb, mint az
elmúlt év hasonló időszakában, amikor is
961.504 hektoliterre, illetve 70,276.846 hek
toliterre rúgott. Olaszországnak MagyarországAusztriába irányuló bor kivitele ugyanezek
ben a hónapokban 61.267 hektoliter volt, a
múlt év hasonló időszakában mutat kozott
364.309 hektoliterrel szemben, tehát 303.042
hektoliternyi, azaz körülbelül 500 százalékos
csökkenés jelentkezik.
A budapesti országos gyümölcskiállitás és
vasár. A Vigadóban október 2-án megnyíló

gyümölcskiállítás rendező bizottsága Etrtich
Gusztáv elnöklésével elhatározta, hogy gyű*
mölcskóstolót rendez. A gyümölcskóstolót
Rohoncy Gida rendezi. Az eddigi bejelentések
után a kiállítás nagyszabásúnak ígérkezik, de
sajnálattal tapasztalja a titkárság, hogy sok
kiállító a katalógus részére szánt termelési
adatokat nem jegyzi föl, miért is kéri a tit
kárság a bejelentőket, hogy a termelésre,
fajtákra, az eladó készlet mennyiségére s a
szállítóviszonyokra vonatkozó adatokat a be
jelentő iveken pontosan jegyezzék föl, egy
ben kéri a kiállítani szándékozókat, hogy
bejelentésüket mentül előbb tegyék meg, hogy

áz adatokot a katalógus részére kellően le
hessen feldolgozni. A kiállításra vonatkozó
mindennemű felvilágosítást és programmot
szívesen ad az Országos Magyar Kertészeti
Egyesület titkársága (Budapest, IV., Korona
herceg-utca 16.)
Az altató pincér-utitáre. Zsabka Ferenc
magyar államvasuti főellenőr, aki a nyomozó
osztály tagja, a minap hivatalos ügyben, az
igazgatóság megbízásából H orvátországba
utazott. Hogy időt nyerjen, éjszaka, az indiamitrovicai vonalon ment. Egyik állomásod
beszállt hozzá az első osztályú szakasz a
egy elegánsan öltözött ember és szóba ele
gyedett vele. Beszélgetés közben az utitárs
közelebb hajolt a főellenőrhöz, egy kis ü v e
get tartott az orra alá. A főellenőr az üveg
tartalmától mély álomba m erült és csak reg
gel ébredt föl. Akkor észrevette, hogy ara n y 
órája és lánca eltűnt s nem volt már ott az
utitárs sem. Zsabka jelentést tett a rendőr
ségen, de a tolvajt nem sikerűit elfogni.
Három héttel az eset után Zsabka ismét
Horvátországba utazott és pedig ugyanazon
az utón. Akkor a kalauz elbeszélte neki, hogy
a tolvaj őt is elaltatta, hogy biztosabban
garázdálkodhassék a vonaton. A főellenőr ek
kor elment Mitrovicán több zálogházba s az
egyikben ráakadt az órájára. Erre a mitrovicai rendőrkapitány beidéztette azt az embert,
aki az órát elzálogosította. Vallatni kezdték,
majd pedig szembesítették a főellenőrrel s a
kalauzzal, akik felismerték benne a tolvajt.
A rendőrkapitán}' erre letartóztatta a tolvajt,
aki Podorovits Milán foglalkozás nélkül levő
pincér. Podorovits végre maga is beismerte
tettét. Az indiai vonalon már többször meg
történt az utóbbi időben, hogy altatószerrel
fosztottak ki egy-egy utast. Podorovits tagadja,?hogy mást is megrabolt volna.

ÜZLETI НШЕШК.
Uj vendéglő. A fővárosszerte igen előnyö
sen ismert és közszeretetnek örvendő egyéni
ségű R usz József, aki a fővárosnak 20 év
óta adófizető polgára, atyja pedig 50 év óta
adózó polgára a fővárosnak, József-utca 59.
szám alatt, saját házában, e hó 17-én ven
déglőt nyitott. Fáradhatlan bugzalmú polgár
társunk eddig is kiváló önzetlenségével, ritka
szivjóságával mindazok részéről, akikkel
érintkezni alkalma nyílt, szeretetet és becsü
lést vívott ki magának, mely becsülést és
szeretetet állandóan fenn is tartják azon ér
demekért, amelyekre R usz József eddigi élet
működésével minden téren és minden tekin
tetben rászolgált. LTgy is, mint derék polgár
nak, de úgy is, mint Önzetlen és jószívű
em berbarátnak kötelességünk őt, valamint
üzletét a közönség figyelmébe ajánlani, mely
ajánlásért a közönség részéről csak dicséretre
számíthatunk, mert méltó egyénre és min
denki meg fog arról győződni, hogy aján 
lásra méltó vendéglőre hívjuk fel a figyelmet
És midőn ezt tesszük, részünkről kívánjuk,
hogy derék polgártársunk vállalatában a na
gyon kiérdemelt jólétet meg is találja. A
József utca 59. szám alatti vendéglőjének a
kapu alatt van a bejárója.
Üzletátadás. Vilhelm Anna, akinek a Dob
utca 89. sz. alatt volt vendéglője, megvette
Gebauer Ferencnek a Ferenc-körút 8. szám
alatti gyönyörű kis polgári vendéglőjét.
Gebauer kartársunk legmesszebb menő szak
értelmével és üzleti tapasztalataival e helyen
olyan üzletet teremtett, mely nemcsak a leg
jobb hírnévnek örvend, de a Ferencvárosnak
valóságos díszére is válik. Reméljük, hogy
az új tuajdonos, Vilhelm Anna élelmessége,
az üzlet ltovábbi jő menetelét biztosítani fogja
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»Zöld hordó.« A belváros kishíd-utcai,
ősrégi, a »Zöld hordóhoz« címzett és az
egész országban ismert vendéglőt Rup Rihák
megvette. A Zöld hordó alapítása óta mindig
jó kezekben veit és mostani új gazdájában
ismét méltó utódra talált, mert Rup kai társ
gyerekkora óta nevelkedett a szakmánál és
mint kinek szakmánk második természetévé
vált, e nevezetes vendéglőt új gazdája a
megszokott teljes szakértelemmel fogja vezetni.
Annak mindnyájan örvendhetünk, hogy ez
üzlet idegen kezekre nem került és vérbeli
kartársunk fogja jó hírnevét öregbíteni, ami
hez a jelen esetben semmi kétség nem is
férhet. Örömmel üdvözöljük Rup kartársun
kat és kívánjuk, hogy az általa ( lfoglalt régi
fészekben ő is jólétet találjon, hogy annak
jó hírnevét folyton növelhesse.
Üzletáthelyezés. M ay Béla vendéglőjét a
Gizella lér 3. sz. alól, ^eák Ferenc-utca 13.
sz. alá helyezi át. E vendéglő helyiségbe
az utcáról nem szolgál ajtó és a bejárat a
kapu alatt van. Derék kai társunknak ezen új
helyiségben minden jót kívánunk és hisszük,
hogy mint jó szakember a látogató-közönséitt csakham ar meghódítja.
Új sörcsarnok. Azt az alapos mondást,
hogy rossz üzlet nem létezik, újólag éspedig
fényesen bebizonyítja egy derek s/ak ársunk,
Schöí bek Jguác, aki főpincér korában is elő
nyösen ösmert szakember volt. Midőn még
a szatmári központi szállodát bérelte, ez a leg
gyengébb és egyike a legrosszabb üzletek
közé tartozott és ő egy évi kezelésével és jó
magyaros konyhájával a leglátogatottabb
helylye változtatta. Kívánjuk, hogy űj üzlete is
oly jó hírnévnek örvendjen és hogy a szat
mári közönség kedves helye legyen ezután is.
Helyreigazítás. Schrettner Márton Izabellatér 2. sz. alatti új vendéglőjéről írva, azt
mondottuk, hogy e helyet rosszul választotta
ügynöke és hogy Schrettner ügynöktől befolyásoltatta magát. Ezt tévés imformáció alap
ján állítottuk és annak helyreigazítására
közöljük, miszerint a vendéglő-helyiséget nem
ügynök, hanem Schrettner maga választotta
és amint az üzlet eddigi forgalma mutatja,
jól is választott.
I lt íly változások. Cirós: Sándor az igiói vigad ó
fÖ pincéri állását tölti be. — K ö s ztn e r J ó z s e f a
a szo b a p in céri á llást tölti be D eb recen b en a
F ró n er-szá llo d á b a n . — B álin! L ajos a . ..alinári
H o n v éd -sö rcsa rn o k étterm i föp in céri állást tölti
be. U g y a n itt éth ord ók K öuessi K ároly és F r a n k
Ede. — A szatm ári K ereskedelm i-C sarnok főp in eéri á llá sá t W cisz D ániel tölti be. — A Patinóniu-száH ódúban n yert a lk a lm a zá st:
B o riik
Lajos szo b a p in cér, Tatai] Pál II ílz e tö p in e é r ,
'J'aubik József. K o n d o r K ároly és B elter Ede
fölszo lg á ló k és G aál K ároly tek eor.
A d eb re
ceni F eb érló -szá llo d a éth o rd ói állását újabban
Ma</el G yula tölti be.

teljesebb értelmében berúgott. A dolog úgy
történt, hogy a német katonák francia bort
ittak este és a bor megmaradt felét éjszakára
szalmába csomagolt hordóban az istállóba
tették. A hordó egyik oldala nyitott volt;
éjjel két ló hozzáférkőzött és megitták a bort.
A múltúé lovak aztán összetépték kötelékeiket,
kirohantak az istállóból es garázdálkodni
kezdtek. Csillapító szereket adtak be nekik,
de nem használt, kénytelenek voltak hát
főbelőni a reszeg lovakat.
Őszinte válasz. Egy fővárosi tudós tanár
— enyhén szólva — egyike a leggorombáb
baknak,‘aki valaha az orvosi egyetem katedrá
ján működött és tán éüpen azért a lehető
legnagyobb népszerűségnek örvend.
Néhány nap előtt egy előkelő származású
dúsgazdag bankár neje hivatta magához, aki
nagy bőbeszédűséggel adta elő betegségének
tüneteit.
Az orvos türelmetlenül ráncolta össze
homlokát és aztán boszúsan adta elő rende
lését.
— Reggelire egy csésze tojást fog inni,
utána két órát fog gyalogolni, ebédre hideg
rostbeofet fog enni, utána két órát újra
masírozik, vacsorára egy köteleit és tíz óra
kor bújjon be az ágyba és ne kocsikázzék.
A kényes bankám é csak elhült.
- De professzor úr, . . . talán nem tudja
kivel beszél és hogy ki vagyok?
- Tudom jól, — válaszolt az orvos —
egy öreg asszony elromlott gyomorral I
Piaci árak kétszáz évvel ezelőtt. A tizen
hat esztendeig tartó török háborúk után
Esztergom vármegye hatósága az 1700-ban
kiadott protokolum szerint következőképp
szabályozta az élelmiszerek s a munkások
árát: Marhahús fontja о 1/« dinár. (Száz dinár
egy forint, vagyis húsz garas, azaz hatvan
krajcár.) Bárány 6, disznóhús 7, kilenc fon
tos kenyér 12 dr. Sör iteéje 3, borecet 18,
pálinka 18, bor 7. égetett bor 25 dr. Csirke
dbrabja 4, kakas 12, pulyka 50, tyuk 10,
kappan 20, lúd 25, hízottja 45, réce 10,
kövére 20 dr. nyolc tojás egy garas. Egy
itez méz 40 dr. (гкког cukkor helyett,)
szalonna fontja 20 dr. vaj 35 dr. Búza
mérőja 1 frt 75 dr. Jó szekér széna 3 frt.
Szalma 75 dr. Másfélmázsa viza 18 frt.
Túzok darabja 1 taller, császármadár 1 frt.
egy őz 2 frt, nyúl párja tíz garas. Egy font
hal 7 dr. Aratók élelemmel 12 dr, élelem
nélkül 24 dr. Egy fuvar Esztergomból Bu
dára ötöd fél frt. Fagygyú mázsája 12 frt.
gyertya fontja 15 dr. szappan 15 dr. A
gyarmatáruk aránytalan drágaságát bizonyttja
hogy a kuruc világban két pár citrom ára
25 s félfont rizs 24 dinár volt.

Egy fővárosi ügy
véd irodájába egy tagbeszakadt, harcsá
ba juszú atyafi köszöntött be valami sznmszédos faluból. Veszedelmesen gubancos port
hozott, a minek történetét persze a dédap
jánál kezdte el, ugv, hogy legalább másfél
óráig tartott, míg a kellő információt meg
adta.
A megdorgált

KÜÜÖNFEbE KÖZLEMÉNYEK.
Reszeg állatok. Téves felfogás, hogy csak
az ember szereti a szeszes italokat. Szeretik
azt bizony az állatok is. Jeanban például egy
diáknak volt egy kutyája, amely annyira rá
szokott a sörivásra, hogy valósággal szakértő
lett a sör terén. A barna sört nagyon sze
rette, a világosat azonban nem és ha csak
néhány csepp világos sört öntöttek is egv
nagy pohár barna sörbe, rögtön észrevette
és nem itta meg. Érdekes kísérletet végzett
most két német tudós a darazsakkal. Fogva
tartották és cukrosvízzel itatták őket, de
egyszer spirituszt kevertek a cukrosvízbe es
ekkor észrevették, hogy sokkal több darázs
veti magát rá, mint mikor nem volt benne
spiritusz. A darazsak valósággal részegre
itták magukat. Sokáig mozdulatlanul feküdtek
a hátukon, míg végié magukhoz tértek. A
német francia háborúban két ló a szó leg-
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ügyvéd

Hanem aztán fölcsavarja az eszét a
liskáiis úr, biztattíi végül gazduram a jog
tudort, mert különben elveszítjük a pórt,
akkor pedig baj le s z !
Az ügyved elmosolyodott erre az utasí
tásra, amely azonban annyit használt a pörnek, mint például Kuropatkinnak a cár ukáza,
hogy a háborút okvetlenül nyerje meg. Az
első fórum az ellenfélnek adott igazat, a
minek a hírére a pörös atyafi ugyancsak
haragosan törte rá az ajtót a fiskális u r r a :
— No, ugy-e megmondtam, azt a teremburáját az urnák, hogy összeszedje minden
tudományát ? Aztán mégis elvesztette a pö-

römet. Hát ilyen fiskális maga, fékom adta
teringette ?
Az ügyvéd úr persze kijött a sodrából, a
mikor ilyen kacskaringós, ropogós honoráriu
mot kapott; s vissza akarta az atyafinak
adni az egész pórt. De hát kilátása volt rá,
hogy a második fórumon nyerni fo g ; amely
esetre csinos összegecske ütötte volna a
markát. Azt azonban kereken kikérte m agá
nak, hogy működését ilyen kritikával kisér
jék, ami bizony egy ügyvédi irodában nem
éppen szokásos dolog. Az atyafi erre megint
beállított a fiskálisához, de most már széles
mosoly játszott a harcsabajsza alatt s nagy
Önbizalommal mondta :
— No, ugy-e bár, hogy csak használt a
korholás? Lám hogy megnyerte a pert ? Hát
úgy-e hogy nem hiába mostam meg a mi
nap a fejét? Tudom én, hogy kell a fiská
lissal beszélni!
Mennyit isznak a franciák? A »Bulletin
des Halles« szerint a párisiak egy even át
fejenkint 215 liter szeszes italt fogyaszta
nak. Ez nem volna sok, a kérdés csak az,
hogy mennyi ebből az abszint ? A párisiaknái
többet fogyasztanak a nizzaiak, még pedig 276
litert fejenkint és éve nkint Parisnál egyéb
ként annak külvárosai is többet fogyasztanak :
Neuilly 294, Levallois-Peret 230, Saint-Denis
234, Saint-Quen 224 és Boulogne-sur-Seine
252 litert fejenkint és évenkint.
Kövér emberek megadóztatása. Egy svéd
országi város elöljárósága elhatározta, h o g y
megadóztatja a kövér embereket. Akinek a
testsúlya meghaladja a 135 fontot, annak
fizetnie kell, még pedig, ha 200 fontnál
könnyebb, akkor évi tizenkét koronát, ha
meghaladja a 200 fontot, de 270-en alul
marad, akkor huszonnégy koronát fizet. Aki
még ennél is többet nyom, az meg hét korona
adót lizet.

SZERK ESZTŐ I POSTA.
E. K. Ti mesvár. Sipos Jenot nem tudjuk merre van.
Nyilván tartjuk és tudatni lopjuk.
N. E. Csorna. S zanatay János főpincér tartózkodási
helyét nem tudjuk. N yilván tartjuk és tudatni fogjuk.

Adás-vétel.
Tudván, azt, hogy b ecses lapjában az üzletek
adás-vételéről hirdetéseket
közöl,
hajlandónak
mutatkoznék lapjának becses olvasói között az
ilynemű üzletek közvetítői szerepéi elvállalni.
Sok évi tapasztalatom m eggyőzött arról, hogy
az üzleteknek adás-vétele alkalmával úgy az eladók
nak, mint a vevőknek okvetlen szükségük van
lelkiism eretes közvetítőre, aki magán viseli mind
két fel érdekeit, anélkül azonban, hogy a mar
elkarapódzott visszaélések bármelyiket is felhasz
nálná. Л közönség legnagyobb része bizalmatlanéi!
fordul el az ügynököktől, mert azok rendesen
saját érdekeiket tartják szem előtt cs nem sokat
törődnek az érintkező félik közös ügyeivel.
Manapság már száma sincs azoknak az irodák
nak, melyek minden szakértelem nélkül közvetíté
seket vállalnak cl r> az erőszakos rábeszélés,
nagyítások, valótlan es sohasem létezett bem on
dások stb. eszközeikkel az üzletet megkötötték,
hallatlan összegekre rúgó províziókkal állanak elő
Nem lehet csodálni tehát, ha ily tisztességtelen
elja ások következtében a n agyk özön ség Irtózik az
ügynökökkel való érintkezéstől.
S ezt csakis az ön becses lapjában való közié
sekkel lehet a n. é. k özön ség érdekében jóvá
tenni olykép, hogy a szálloda, kávéház, vendéglő
s korcsmái üzleteken kívül csakis az ezekhez tar
tozó felszerelések közvetítettnek a következő telte
telek m ellett:
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____A Kis vendéglős

100— 300 frtig
300 — 500
»
5 0 0 — 200 0 »

10%
7%
5%

2 0 0 0 — 10000 »

4 %

sem az

Д fííVÁrflC
központjára szolgáló s nagy élénkn lU V Q IU o forgalommal bíró út elején, egy régen
fennálló és állandóan sokat jövedelm ező vendéglői üzlet
eladó vagy elszámolásra átadandó.

hirdetők címei lapunk kiadóhivatalában
(Józscf-körút 13.) tudhatok meg.

C
7
ó||n
rb kávéház, vendéglő vidéken bérbe s elO LQ M U U a, adásra nagy választékban vannak elő
jegyzésben. Vevők, bérlők forduljanak teljes bizalommal
hozzám, amennyiben célom lelkiismeretes és pontos ki
szolgálásom által a n. é. közönség teljes megelégedé
sét kiérdemelni.

zonfclül pedig 3 % közvetítési-díj mellett
ladó, sem a vevő nincs megzsarolva.
iz

alábbi

R
lirlP
tlP
C
ÍP
n any uSati pályaudvar közvetlen köze
U U U Q p G o iu ll lében egy kitűnő napi forgalmat csináló
vendéglő fontos családi körülmények miatt — 600
forintért sürgősen eladó.

K e r e s le t:
/ 0П HDir Ifi
* üllUC^IU

elszám oltára, 300 írttól 1000 frtig, kerestetik. Cím akiadóhivatalban.

?7ЯИПГ|Я víd<^ i па8У városban, 10 — 20 szobával,
J l QIIUUÚ kávéházzal, étteremmel megvételre kerestetik.

leszálló
vendéglő vétel re kerestetik.
--------------------------------------------- *_____
f ó wn h Ó7 szolid és életképes üzlet, vidéki forgalmas
V u id lIU L ) városban, megvételre kerestetik.

/ÍC űhh
MübUU

0 7 Ó|!mÍQ elsőrangú, vasutkózlekcdésscl,
OLÚIIUUÚ, kisebb vidéki városban, meg

vételre sürgősen kerestetik.

llflfYV С7ЯИпНя
lu g j f

elsőrangú üzlet, bérbe vételre kcÖLüMUlICh restetik a fővárosban vagy vidéken.

K ín á la t:

IJj bor eladása.
nlisi és ceglédi idei mustjukat árusítják a
tözponti vásárcsarnokban. 50 liter vétel
iéi a mustot saját kocsijukon hazaszállítják
§s az üres hollókért elküldenek. Úgyszin
tén kitűnő faj ti szőlőt ajánlanak, amelyet
a kosarakban a vevők kiválogathatnak
és tetszés szerint sajtolhatnak.
RnmC hnrrlnlf 2ÍI<) (*aral)
karban levő
DUIÜO IIUIUUK. kisebb, nagvobl) boros bor
dók azonnal eladók. Cim a kiadóhivatalban
М япикпгретя
mészárszékkel egybekötve, Szár
l i ú ^ jf MJI u u l l l ű f községben árverés útján eludatik.
Bővebbet Fischer, Kőbánya, Jászberényi-út 20. sz.

l/priflpfrln

V u llu d ^ iU ^

házzal és telekkel 50,000 koronáért
azonnal eladó. Bővebbet lapunk kiadója.

Kávéház
és vendéglő
együtt, házasság miatt, eladó.

Bővebbet lapunk kiadója

nyújt.

Ä7 ПГС7ЯГГИЯП a ,eöaagyobb és legjövedelmezőbb
hl. d! 0Z.u%Uűll kávéháza azonnal megvehető, át
vételhez 110 ezer forint szükséges. Továbbá a főváros
ban egyike a legrégibb és legjobb menetelü vendéglő,
legkedvezőbb feltételek mellett átvehető.

A legjobb házi szappan,

VPílflPOifí Kávéház

elszámolásra, bérbe, s eladásra,
v u liU C g lU f kisebb-nagyobb szabású üzletek a fővá
ros és környékén nagy választékban elő vannak
jegyezve. Az elszámolási üzleteknél készpénz óvadék
kal nem közvetítek, csak az átvett ital után járó cseteges kifizetését.

V n f j p f l in U
lor8,4lmas helyen, ahol a konyha
V vIlU O j'IU j jó árak mellett erősen megy, előkelő
vendégek által látogatott üzlet, erős italforgalom, bár
kinek melegen ajánlom, ezen ritka alkalmi üzlet á tv é 
teléhez 3000 forint okvetlen szükséges.
К Я У рЬ Я 7 па8У°ЬЬ szabású, a fővárosban közismert
l\Q ! u ll ű £ j jö nappali és éjjeli üzlet, tulajdonos súlyos
betegsége miatt igen előnyös feltételek mellett eladó.
Я VP h Я 7 па8У vidéki városban, ahol sok tisztviselő
(x ü lü ü U L és katonatiszt törzsvendégek, előnyös fel
tételek mellett eladó, vagy egy közismert szakembernek
bérbe adandó.
^ч7Я П пН я vidéki nagyobb városban, étterem, kávéház,
u L u i ' u l i ű 12 vendégszoba, szép lakás, kocsiszín,
nagy kerthelyiség s veteménykert házzal együtt vagy
eladó vagy bérbeadó.
V o n r ló r r lr i ele8ans berendezésű, erős menetelü üzv b llU t ig lU f lot, Erzsébet-körzton, olcsó házbérrel,
előnyös feltételek mellett eladó, Évi forgalom 24,000 frt.
U p n f lp fr ln 4 óvárosb an, közismert üzlet amilyen
V ü llU u g lU csak minden 30 évben egyszer van el
adásra kínálva, a legutolsó évben is 80,000 forint for
galmat ért el, üzlettől való visszavonulás miatt kedvező
feltételek mellett megvehető.
l/p n f lü r r ln f° r8almas helyen, szép kcrthelyiscggsl,
f üH U vi' ivA teli tekepályával, légszesz-világílással, el
utazás miatt igen olcsón azonnal vagy augusztus hó
1-jére eladó.
l^ n u Ó h s ? 11 Külső Soroksári-úton, kisebbszeni, jól \ ű v ü l l n £ f forgalmú üzlet, ahol a biliárd jövedelm ezi
a házbért. csalá li körülmények miatt 4 )0 forintéit
sürgősen eladó.

Vendéglő kávéházzal egyben,
vidéki varosban, a piactéren fekvő helyiséggel, amelyet
tulajdonos 31 éven át bírja és vezeti, elöregedés miatt
a házzal együtt 26,000 forint vételárral, 15,000 forint
teherrel, eladó. Csak keresztény vallásit reflektálhat

döglősnél A kácfa-utca 36.

800 -ölből álló terület, S n Ä b

kávéház valamint 12 vendégszoba van, az üzletekkel
együtt eladó. A vételhez 15,000 írt szükségeltetik.

K nrpcm a

Újpesten, más vállalat miatt, 300 koroná-

Í\UI liö lllfl, ért azonnal eladó. Czím a kiadóhivatal
ban.
\7 я И п Н я

OtdílUUu

Hazai beszerzési források.
Csögl János
első -»pécsi hordógyára. Indóház-u. 21. Hordógyárt
mányok borkereskedők, sör- és szeszgyárak részére a
-. legjulányosabb árak mellett

Pécsi ,Д -jsü rg yá r‘‘
1 fővárosban egyik a legjobb menetelü
üzlete, eladó. Átvételéhez 50,000 forint

szükséges.

a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett
sörgyár. Söre vetekedik a kőbányai gyárak söreivel.
Cim : Pécs, M ohácsi-országút 20.

Villamos zongora, Bővebbet
muzsikál, a legolcsóbb áron
kiadóhivatalunkban.

kéz alatt azonnal eladó.

üres üzleti helyiség,
M ű t h o l i i i o ú r r november elsejére kibérelhető. JelenU L l c l l l 0 i y i 6 t J g leg szatócsüzlet.

Pppplpíl

Temető-utca 20. számú ház, 4 szoba,
Г üuülGlIj konyha, cselédszobával — továbbá egy
tehermentes családt ház 2,/i hold szántófölddel, T i bohl
gyümölcsös és szőlő eladó.

NVÍtrnn-Tplon

l^yforma s nagy forgalmat csináló
l i j U lU I I I u l ü l li vendéglő a főváros alkalmas pont
on
imis városbani üzlet vétel miatt átadó.

i pfíplcn

bílzlekodési útján a fővárosnak, a központi
L ü g C l o U pályaudvarhoz közel sarok vendéglő, étterem
illandó jó menetellel eladó.
ТОП PC 0 fi fi forintért a főváros külterületén tisztcsuOU и и 0 U U séges megélhetést cs megfelelő j>»vé
lelmét biztositó korcsmái üzletek azonnal átvehetők.

Felhívás az éthordó urakhoz,
Szakműveltségünk
fejlesztése
céljából
az
előre törekvő
éthordóknak szíves tudomására
hozzuk, hogy egy étlap rajzolási tanfolyom ot óhaj
tunk létesíteni, mely tanfolyamon eredeti, változatos,
ízléses és díszes étlapok rajzolása, festése és kiállí
tása taníttatik.
A tanítást Harsány! L. festőtanár saját műter
mében — Andrássy-űt 67. a zeneakadémia helyi
sége — fogja eszközölni.
A tanítás f. évi szeptember hó l-én kezdődik.
Tandíj havonta 5 forint.
Minthogy pedig a növendékek száma korlátolt,
felkérjük a t. érdeklődőket, hogy részvételi szándé
kukat még e hó folyamán a kiadóban jelentsék be.

T. Kartárs u r a k I
Tiszteletiéi tudatom, hogy úgy mint az
ilőző években, most is

frissen sajtolt must
i legjobb válogatott szőlőből jutányos
irhán kapható és hiszem, hogy minden
/evő a nálam történt vásárlással nagyon
meg lesz elégedve.

takács I IX., tónyay-utcza 7.
T e le f o n

58

95.

Kérem próbavásárlást termi !

T. Étlapiró Utaknak
legmelegebben ajánlom a Berkovits-fcle legjobbnak
elismert
H e k fc o g r á p h -la p o k a t
és t e n t á k a t
m i n d e n s z í n k é n ) meiy sok időt és munkát m eg
takarít.
Éttermekben
nélkülözhetetlen, mivel ezen
Hektográph-lap mindkét oldalon többször használható
з egy eredetiről 100 120 másolat kapható. Lehúzás
után e Hektográph-lap a lem osást is nélkülözi, mert
olaj-itatós köze lesz éltévé s ez olaj-itatós a tentát
teljese , magába szívja. Kimoshatatlan ruhajeizö festé
kek és Schapirgráph tekercsek minden nagyságban

B e r k o v it s K á r o ly
Sokszorosító-készülékek

— 1lektográph-raktár

B U D A P E S T , VII. S í p - u t c a I I .
Árjegyzék bérmeiitve. —
—~

