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Jobb mint minden más gyújtó, n e m  
d r á g á b b  a  n y e r s  b e v é 
t e l b ő l

50l»-ot
fizet a gyár nyugdíjalapunk javára.

1 láda 3000 doboz f r a n c o  minden 
állomásra 33 korona utánvét vagy előzetes 
beküldése ellenében. Megrendelések czim e:

Temesvári Gyujtógyár Temesvár.
ár: V„ Erzséliet-tér 1. :int.

T e le fo n  83—40. —
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HIRIANN FERENCZ
é r c *  á r u - g y á r a

JBudapcst, VII. kér., Csányi-uteza 9- sz,
G YÁ RT

sö rk im érö -k észü lék ek et szabad, léghűtővel.
Elvállal r ég i  k é s z ü lé k e k  á ta la k ítá s á t .

r á l a s i í t é k  bor- és sör-csapokban,
va la m in t  m in d en n em ű  sz ivattyú k b an .

tL* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '*
« ........... ........... : ........... ...................................• M

Mfl!
m,

«♦
«
«■

mii

' S ív -íJ -I; 4; -r' ^  4- ̂

A  legfinomabb palaczksör
a világhírű pilseni polgári sörfőzde alap. 1842-ben
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„pilseni ősforrás44
nevezetű gyártmánya.

Vidékre pasteurizálva küldetik, miáltal 4—6 heti 
tartósság biztosítva. Budapesten házhoz szállítva. 

#  Rendelményeket kérjük kizárólag czimünkre, mint a 
magyarországi vezérképviselethez küldeni.

M E Z E Y  é s  T Á R S A
B u d a p est, I X ., R a n o ld e r -u tc z a  4 . sz .

T e le fo n : 58—60.
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F Ö R S T E R  K -
é t k e z ő t e r m e i

B u d a p e s t ,  V . ,  V á c z i - k ö r u t  6 8 .

A müncheni „Löwenbrau“ sör
fő ra k tá ra .

Hordó vagy 10 palaczkos rendelményt hájhoz szállít.
Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl.

Alapítva 1864.

Löwenstcin M.
Czégtulajdonos :

LÖWENSTEIN F.NÁND.
BUDAPEST.

Főüzlet:

IV., Vámház-körut 4.
(ezelőtt Eskütér.) 

Fiók-üzlet:
Q CBA32ARI ÉS APOSTOL. MRa LVi M LS tfti
íucfÉLSö tus»»tse '©»*• oiciö IV., Kishid-utcza 7.

jü
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F ű s z e r - ,  c s e m e g e - ,  c o n -  
s e r v - ,  s a j t - ,  v a j- , b o r - ,  
p e z s g ő - ,  c o g n a c - ,  te a - ,  

é s  r u m - r a k tá r .

Sürgönyczim:

L öw en stein
Vámház-körut.
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.

A .SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS-----------  -------------  NYUGDIJ-EGYESULETE. —
A «DEBRECZENl SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA«   .NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — AZ .ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, 
VENDÉGLŐSÖK ES KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — A .KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSMÁROSOK ÉS PINCZÉREK 
EGYLETE. — AZ .ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — .SZEGEDI SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — A .GYŐRI SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. 
— A .SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE. — A .POZSONY SZ. KIR. VÁROSI 

SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA.
____  H I V A T A L O S  L A P J A .

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre — —  ............... -............  8 korona.
Félévre  ......... . ..................-........... 0 .
Egész évre ............ ............................. . 12 .

E g y e s  s z á m  A ra  s o  f i l l é r .
Felelős szerkesztő :

F. K I S S  L A J O S

Megj e l e n :
minden hónap 1. és 15. 

napján.
Főszerkesztő :

Dr. SO LT I ÖDÖN

Szerkesztőség §8  k ia d ő M v a ta l: 
Budapest, V. kér., L ipót-körut 9 . sz.

Hirdetések felvétele ugyanott. 
K é z i r a t o k  nem a d a t n a k  v iasza .  

Szerkesztő és kiadóhivatali főnök: 
B A R T A  B É L A

Előfizetőinkhez!
Összes előfizetőinknek a j á n d é k u l  mai 

számunkkal együtt küldjük a

«Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar» Naptárát
az 1902. évre,

ennéfogva különösen vidéki t. előfizetőinket kérjük, 
hogy lejárt előfizetésüket szíveskedjenek meg
újítani.

A kiadóhivatal.

U j év napján!
Irta : Gundel János.

Uj év hajnala pirkad!
Ismét fordult egyet az idő soha meg nem álló 

kereke. Térjünk vissza, vizsgáljuk előbb azt a nyomot, 
melyet lelkűnkbe kerekével vágott.

Az 1901-ik év sok örömöt hozott, de sok bánatot is.
Az egyik örömünnep, — legalább reám nézve — 

az volt, mikor május havában a bizalom és szeretet, 
melylyel velem egy negyed század óla küzdő szaktár- 
saim szerény személyem iránt viseltetnek, oly megható 
módon nyilvánult.

De sajnos, alkalmuk nyilt a szomorúságban is 
nyilvánítani hozzám való ragaszkodásukat! A sors keze 
úgy intézte, hogy módjukban legyen nemcsak az öröm 
pillanataiban, de a bánat nehéz óráiban is velem érezni; 
együtt örülni, de együtt sírni is. Isten úgy akarta — 
meg kellett lennie!

Áldott emlékű Kommer Ferenczünk lent pihen a 
hideg sírban, hová mindnyájunk meleg szeretete, igaz 
hálája és becsülése kisérte.

És most, mikor elbúcsúzunk az örömben gazdag, 
de bánatban is terhes évtől, még egyszer forró hálám 
tolmácsolom tinéktek: kedves szaktársaim.

Azonban a gyász krónikája még nincs kimerítve! 
még kettőt vett el tőlünk a Mindenható a legjobbak 
sorából: Reutter Nándor és Sleinbeisz János halála is 
nagy szomorúságot és veszteséget jelent. Az előbbi, a

munka utáni édes nyugalomban, a másik élte delén, 
buzgó működése közepett hagyott itt minket váratlanul.

Mindkettő szorgalmas munkatárs a komoly mun
kában és jó barát a pihenés óráiban. A Mindenható, 
ki magához hívta hármukat, adjon testüknek csendes 
nyugovást, lelkűknek üdvöt, a gyászoló sziveknek pedig, 
kiket idelent hagytak a mély szomorúságban vigaszt, 
balzsamot a sajgó sebre.

A múlt év örömmel és búval vegyes emlékeivel 
végezve, lebbentsük fel a jövő mindent takaró fátyolát.

Sokat Ígér az uj év ! Sok munkát, mely azonban 
áldást és hasznot teremhet. Nagy feladatot vállaltunk 
el, nagy felelősség hárul reánk, nem csak önmagunk
kal, hanem az egész országgal szemben.

Nemcsak a magunk és saját iparunk, hanem a 
magyar név becsülete forog szóban. Egyrészt köteles
ségünk megtartani, sőt fokozni a világszerte ismert 
magyar vendégszeretet hírét. Másrészt hazafias felada
tunk lesz a többnyire hamis információkkal biró kül
földi szaktársainkat — a kik a jövő év szeptember 
havában a szállodások nemzetközi egyesülete közgyű
lésére Budapestre jönnek — felvilágosítani, hogy Magyar- 
ország önálló, szabad és független állam. Hogy a magyar 
nem barbár, hanem müveit nép s nem csak pusztái és 
guuyhói, hanem gyönyörű fekvésű és építési remekek
kel ékes városai vannak. Hogy a magyar kultúra nem
csak a külföldön annyit emlegetett ezigányzenében és 
csárdás-tánczban rejlik, hanem európai niveaun áll s 
alig félszázados nehéz küzdelem nyomán olyan lendü
letet és haladást mutat, melyhez hasonlót széles e vilá
gon egyetlen nép nem tudott elérni.

Van magasan szárnyaló irodalmunk; kiterjedt és 
szabad sajtónk ; jeles művészetünk; törekvő iparunk ; és 
mindenek fölött van helyes érzékünk minden szép és 
jó iránt!

Fel kell őket világosítanunk arról is, hogy Magyar- 
országon bőven terem bor s igy a külföldi sajtóban 
borkereskedelmünk ártalmára terjesztett hamis hírek 
alaptalanok, a valóságnak meg nem felelnek. Hogy van 
olyan konyhánk, melynek speciális nemzeti eledelei 
minden idegent a tetszést jelentő nyelvcsettentésre kész
letnek ; a nemzetközi szakácsmesterségben pedig bár
mely kényes inyeneznek az Ízlését is kielégíthetjük.

A feladat, mint fentebb említettem, nagyon nehéz. 
Úgy a magas kormány, mint a székes főváros hatósága 
megígérték, támogatásukat, sőt a velünk együttműködést.

Hlrdetéii rovatunkat lapunk olvadóinak becses ötjeim ébe ajánljak.
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Bízom abban, hogy nem csalódunk és valóban erős 
támaszt és pártfogót nyertünk bennük. De azért elbiza- 
kodnunk nem szabad. Sokat tehet a magas kormány, 
sokat a székesfőváros, de ha nem lesz közöttünk egyet
értés, ha nem hozunk áldozatokat vállvetve a siker érde
kében, akkor felsülés lesz az egész erőlködésnek a vége.

Ez az iigy szent, mert a haza ügye! Szolgáljuk 
azért buzgón, odaadással, minden erkölcsi erőnkkel és 
a mennyire lebet, anyagiakkal. Jól tudom, hogy a jelen
legi viszonyok között ez a legkényesebb kérdés, amit 
érinthettem. Jól tudom, hogy folytonos hangoztatása 
iparunk pangásának, nem puszta frázis, de rideg való. 
Európában talán mi érezzük legjobban a pénzhiány 
nyomasztó hatását, ami némiképen meg is magyaráz
ható. Mi egy ezredéves múltra tekinthetünk vissza és 
ennek daczára fiatal nemzet vagyunk, mert ujjászület- 
tünk. Eltiportaltunk most ötven éve, évszázadokig tartó 
kísérletek után; de a hazaliságtüzet nem tudták elham
vasztani, csak elaltatni és annál vigabban lobogott fel 
újra 1867-ben. A mai magyar nemzet fiatal s az a 
nagy rázkódtalás, melyet a világ összes müveit nemzetei 
megsinylenek, minket is nehezen sújtott, még pedig 
különösen sújtva iparunkat és kereskedelmünket, mely
ről egyáltalán csak mintegy 30 éve lehet szó.

És épp ezért nagy kérdés az idegenforgalom 
kérdése!

Ha rossz a termésünk — pénzünk nincs, mert 
sem iparunk, sem kereskedelmünk nincsen kellőkép ki
fejlődve. Másutt ilyen válságos időben, legalább az 
idegen hoz némi pénzt és evvel életet a forgalomba. 
De nálunk erről szó sem lehet. Hozzánk csak kevés 
idegen téved, az is csak akkor, ha szembe mer szállni 
az előítéletekkel és nem hiszi el a rágalmakat, melyeket 
rólunk rosszakaratú szomszédaink terjesztenek.

— Az alkalom itt van ! Kínálkozik!
Ha kitészüuk magunkért, egy jobb és szebb jövő

nek nézhetünk eléje; ha nem sikerül, a legjobb esélyt 
véve, minden a régiben marad.

Ezért túl kell magunkat minden nehézségen tennünk! 
Tartsunk össze, haladjunk egyetértve a kitűzött czél felé.

lleménynyel és bizalommal nézek az uj év elé !
Kérem az Egek Urát, ki eddig nem hagyott cl 

bennünket, ne hagyjon el ezentúl sem és segítsen. Adjon 
erőt és kitartást mindnyájunknak a munkához !

*
Minden jót kívánok nektek az uj év első napjaiban, 

kedves szaktársaim! Mindnyájunknak erőt, egészséget 
cs sikert!

És ha lesz egyetértés, meg lesz a jóakarat, a 
lelkesedés, akkor.......

........Jönni fog, mert jönni kell,
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

............................ ................... . i 111 m 111 iiiTTTiTtmTTniTTnTii 1111........ .

A ,,Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata1'

minden hé ten  p é n te k e n

T Á R S A S  R E G G E L I T
tart.

A legközelebbi reggelikét a következő helyeken 
tartják :

1002. évi január 17-én Mayer lerencz vendéglőjében (V., 
Arany János-utcza 0. sz.).
,,r , ,  év‘ január 24-én PetánovUs József vendéglőjében 

(IV. Mária \ atéria-utcza, Thonet-udvar, Pitseni sörcsarnok).
1002. évi január 3l-én Prindl Nándor vendéglőjében 

(VI. Andrássy-ut és Oktogon-tér sarok).

Társulatok. Egyesületek.
A „szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávás- 

segédek orsz. nyugdijegyosiiloténok11 közleményei.
Jegyzőkönyv. Felvétett Budapesten, 1901. évi docz. 28-án 

a Sz. Y. K. P. K. O. Ny. E. igazgatóságának, a központi irodá
ban d. u. i/aö órakor tartott r. havi üléséről. Jelen voltak: Bokros 
Károly elnök, Sitanoj Miklós alelnök, Förster Konrád, Sverteczky 
Gáspár, Miillcr Antal, Mittrovácz Adolf, Aczél Miksa igazgatósági 
tagok, Kommer Ferenez felügyelő bizottsági tag, dr. Solti Ödön 
jogtanácsos, Francois Lajos, Szűcs Lajos, Barta Béla, F. Kiss 
Lajos kimentik elmaradásukat. 734. Elnök megnyitja az ülést, 
üdvözli a megjelenteket, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét, 
melyet az igazgatóság jóváhagyólag hitelcsit. 735. Jogtanácsos 
bemutatja a 714. határozattal átutalt 1660 korona elszámolási ok
mányok és újólag 1870 korona átutalását kéri. Jelenti egyben, 
hogy a lefolyt évben a havi átutalás cs Így a havi bevétel átlaga 
2200 korona volt. Legkisebb 1430 korona augusztusban, legnagyobb 
4820 korona júniusban, a szegedi külön choque számlán befolyó 
jövedelem bevonásával a havi bevétel átlaga a 2400 koronát 
megközelíti. Az igazgatóság ezen jelentést örömmel veszi tudo
másul cs a kiutalásra az elnökséget felhatalmazza. 736. 
Jogtanácsos jelenti, hogy a 733.-ik számú határozat folytán 
az elnökség 180 koronát utalt ki kezéhez. Felmutatja ezen összeg 
elszámolását (igazoló okmányokat, melyek betekintése után az 
igazgatóság a kiutalást jóváhagyólag tudomásul veszi. 737. Jog
tanácsos jelenti, hogy Blau A. Ignácz ur 16 koronát küldött be 
utalványon az egyesületnek, az általa alapított asztaltársaság 
gyűjtése czimén. Az összeget póstalakarékba helyezte. Az okmá
nyok betekintése után az igazgatóság a küldeményt köszönettel 
tudomásul vette. 738. Jogtanácsos bemutatta a Sverteczky ur által 
elhelyezett gyűjtő perselyek hollétét feltüntető jegyzéket, melyből 
ca. 70 persely holléte tűnik ki. Az igazgatóság Sverteczky urat 
felkéri, hogy a perselyekről lehetőleg teljes nyilvántartási ivet 
készítsen s azt juttasa a budapesti választmány birtokába. 739. 
Jogtanácsos jelenti, hogy a 724. sz. határozat alapján megsür
gette Szegedről a 490. kor. 15 fillér beküldését igazoló szelvényt. 
Bemutatja a központi takarékpénztár értesítését a fenti összeg 
beérkeztéről, melynek betekintése után az igazgatóság a 724. sz. 
a. jelentést tudomásul veszi, ott hozott határozatának fentartásá- 
val. 740. Jogtanácsos jelenti, hogy a 725. számú határozat foly
tán kérdési intézett a győri választmányhoz, mely a felvilágosítást 
megadta olyképp, hogy mindenkor havi jegyzőkönyvekben közölt 
elszámolás az előző hónapra vonatkozik, hogy a látszólagos külön
bözet onnan merült fel, hogy néhány tag felvételi dija a zöld 
lapon nem volt, hanem csupán a jegyzőkönyvbe volt feltüntetve. 
Ezek után az igazgatóság a 725. sz. jelentést tudomásul volté. 
741. Jogtanácsos jelenti, hogy a 729. sz. határozat folytán deczem- 
bei' 18-án újból Szabadkára utazott. Őrömmel jelenti, lioyy pin- 
ezér egylet betegsegélyzö pénztárának közgyűlése egyhangú lelkesedés
sel megszavazta a választmányi ülésben már előbb felajánlott 2000 
kor. alapítványi összeget egyesületünk részére. A közgyűlési hatá
rozat az iparhatóságnál fekszik jóváhagyás végett s biztos kilátás 
van arra, hogy az alapítvány pár napon belül már ki fog utal
ványoztatok Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi. 742. Jog
tanácsos jelenti, hogy előbb említett Szabadkán léte alkalmával 
sikerült az ottani választmányt is dl taggal igen nagy lelkesedéssel 
megalakítani. Elnök lett: Witlmann Ferenez szállodás, alelnök 
Balassa Mihály íöpinezér, pénztárnok Bartos János vendéglős pinezér- 
egyloti elnök, ellenőr: Oarabb József pinezér, egyesületünknek kez
dettől fogva rendes tagja és buzgó hive. Megválasztott a választ
mány 12 rendes és 6 póttagja és az ügyrendszerü három bizott
ság, kéri továbbá jogtanácsost, hogy a novemberi 23-iki és deczem- 
ber 18-iki utjai alkalmával felmerült kiadásai megtérítése fejében 
néki 70 kor. mogállapittassék és a már kiutalt 180 koronából 
fedeztessék. Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi és jog
tanácsos úti dijai fejében 70 koronát megállapít és feljogosítja, 
hogy az összegei a kiutalt 180 koronából elszámolhassa, könyve
lőt utasítja, hogy ez összeget a kezelési alap terhére számolja le.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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743. Jogtanácsos jelenti, hogy a rendőrségnek a 731. sz. határo
zat szerint 8 koronát, továbbá Pavlovics Dömének 50 koronát és 
Schlosser Eleknek 33 koronát a 085. sz. és 730. sz. határozatok 
értelmében mint részükre megállapított rendkívüli segélyt kifize
tett. Bemutatja Pavlovics levelét, melyben alaptalan küvelelöd- 
zésekkel lép fel és fenyegetödzilc a nyilvánosság előtti meghur- 
czolással. Elnök indignatióval utasítja vissza Pavlovics fenyege
tését, utal az alapszabályok 31. §-ára, mely szerint a kilépettnek 
egyáltalában mi sem járna vissza, utasítani kéri jogtanácsost, 
hogy Pavlovicsot bocsánatkérésre és levele visszavonására szo
rítsa. főbbek hozzászólása után az igazgatóság a jelentést tudo
másul veszi, Pavlovics hálátlan eljárása felett rosszalását fejezi 
ki, a jogtanácsost a kellő lépések megléteiére utasítja. 744. Jog- 
anácsos a 732. sz. a. előterjesztése folytán a «Pinczér-gyuj tó * 
terjesztése érdekében kér határozatot. Elnök előterjeszti, hogy 
részéről éber figyelőmmel kiséri «Pinczér-gyujtó» terjesztését, 
mindenütt felszólal és sürgeti annak terjesztéséi. Különösen figyel
mébe ^ajánlja az igazgatóságnak a <Pinczér-gyujtó» terjesztését 
most, midőn a budapesti kávés ipartársulat nemes törekvésünk 
bénitására egy más gyufagyárral kötött szerződést. Kömmel- kifo
gásolja, hogy a budapesti ügynökség nem igen látogatja a szak
üzleteket. Jogtanácsos indítványozza, hogy az ölési meghívókon, 
értesítő leveleken a «Pinczér-gyujtó» reklamiroztassék és a szak
iparosok figyelmét külön köriratban is felhívjuk a Pinczér-gyuj tóra. 
Az igazgatóság a javaslatokat elfogadja, annak végrehajtásával 
jogtanácsost megbizza. 745. Jogtanácsos jelenti, hogy deczember 
10-én hivatalos teendőkben Aradon járt, ez alkalommal Nagy 
Lajos ottani szállodás w tól sikerült azon kötelező ígéretet nyernie, 
hogy, 1902. január 1-től fogva mindkét üzletének összes alkal
mazottja helép a nyugdijegyletbe és jövőben csakis olyanokat alkal
maz, a lcilc egyesületünknek rendes tagjai. Az igazgatóság őszinte 
örömmel fogadja Nagy Lajos urnák azon nemes elhatározását, 
ezért néki jegyzőkönyvi köszönetét szavaz. 74G. Jogtanácsos bemu
tatja a szabadkai Pincér-egylet meghívóját a január 15-iko elito 
bálra, melynek tiszta jövedelme fele részben egyesületünk részére 
ajánltátott fel. Elnök készséggel felajánlja, hogy leutazik egyesüle
tünk képviseletében, természetesen, saját költségére s kéri, hogy 
az igazgatóság küldjo ki a jogtanácsost és F. Kiss Lajost is. Az 
igazgatóság örömmel veszi elnöke ajánlatát s tekintve, hogy az 
egyesület érdekében áll, hogy a must alakult választmány az 
egyesület igazgatóságának megjelenésével erősbitessék, a jogtaná
csos és F. Kiss Lajos kiküldését elhatározza. 747. Jogtanácsos 
bemutatja a központi takarékpénztár értesítését arról, hogy az 
általa kezelt 2000 korona 4% értékpapír félévi kamat szelvényé
ért 40 koronát utalt be alaptőkének folyó számlájának. Tudomásul 
vetetett. 748. Jogtanácsos bemutatja a budapesti vendéglős ipar- 
társulat meghívóját a szállodások nemzetközi egyesületének Buda
pesten 1902. szeptember 19 és következő napjain tartandó con- 
gresszusára. Indítványozza, hogy ez alkalommal egyesületünk is 
adjon magáról alkalmas formában életjelt hogy iparunk ezen 
büszkeségéről úgyszólván a világ minden tájáról idesereglö ide
genek tudomást vegyenek. Kotnmer Ferencz legalkalmasabbnak 
véli, hogy a fenti congresszust megelőző időben a szállodások 
ncmzelközi egyesületének hivatalos lapjában kimerítő ismertetés 
közöltessék egyesületünkről. Az illető lap készséggel közli és leg
biztosabban tudomására jut azoknak, kik a congresszuson meg
jelennek. Többek hozzászólása után az igazgatóság Kömmel- 
Ferencz indítványát elfogadja, és kellő intézkedéssel az igazgató
ságot megbizza, 749. Jogtanácsos bemulatja Burger Ignácz Írás
beli ajánlatát, mely szerint Blau és fiai nagykanizsai cognacgyá- 
ros ezég es. és kir. udvari szállító, Wendelmann mákos diós
patkó és kétszersült gyáros pozsonyi, végül Hermann F. kávés 
sörkészülék-gyáros nagy szombati ezég évi forgalmának 5°/o-át haj
landók egyesületünk javára felajánlani. Jogtanácsos utal arra, 
hogy az Emke társaság hivatalos értesítője szerint ca. 40 külön
böző czégtől fogadott el hasonló ajánlatot és óriási vagyonának 
tekintélyes részét gyűjtötte össze hasonló utón, miért is az aján
latok elfogadását indítványozza. Burger ur az elnök ur engedé
lyével felszólalva, bejelenti, hogy a nevezeti ezégek elsőrangúnk és a 
részletek megbeszélése végett kéri, hogy azokkal az igazgatóság 
közelebbi érintkezésbe lépjen. Az igazgatóság az ajánlatokat öröm

mel veszi tudomásul, utasítja jogtanácsost, hogy a nevezett cz.é- 
gektől közvetlen ajánlatok beérkezte esetén a temesvári gyújtó- 
gyárral kötött szerződéseket megkösse. 750. Jogtanácsos bemu
tatja a budapesti választmány deczember havi elszámolását, mely 
szerint e hónapban 875 kor. 25 fillér tagdij bevétel volt, mely 
összeg az okmányolt kiadások levonása után cheque utján bekül- 
detetl, hogy továbbá 14 uj tag lépett be. 751. Jogtanácsos bemu
tatja a kassai választmány havi ülésének jegyzőkönyvét. Jelenti, 
hogy e választmány deczember havi tagdíjakból 308 korona 29 
fillér, 0 uj tag behatási dija fejében 54 koronát, összesen 422 
korona 29 (ifiért vett be, mely összeg az okmányolt kiadások le
vonása után beküldetett, hogy az uj tagok nyilvántartási, régi 
tagok esőre törzslapjait kéri, hogy hátralékosok Weisz Rezső 
kivételével 1 havi halasztást kaptak. Az igazgatóság o jelentést, 
mely a választmány örvendetes erősbödósét igazolja, örömmel 
veszi tudomáséi. 752. Jogtanácsos jelenti, hogy a szombathelyi 
választmány november havi tagdíjak fejében e hó elején jegyző
könyv kapcsán 00 korona 92 fillért küldött be a központba. A 
jelentés tudomásul vétetett. 753. Jogtanácsos jelenti, hogy a többi 
választmány jelentést nem küldött. A jelentés sürgetésére jog
tanácsos utatittatik. 754 Elnök jelenti, hogy Stadler Károly ur az 
éttermében alkalmazott összes borfiuk beiratását elhatározta. Az 
igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomásul és a szükséges 
nyomtatványok küldésére jogtanácsost utasítja. Több tárgy nem 
lévén, elnök visszapillantást vet az elmúlt súlyos esztendőre, 
melyben daczára a rendkívül nehéz viszonyoknak, örömmel szem
lélhettük egyesületünk gyarapodását, lelkes szavakban emlékezik 
meg, egyesületünk buzgó tagjairól, tisztviselőiről az Isten áldását 
kérve egyesületünkre, az igazgatóságnak, választmányoknak s az 
összes tagoknak és tisztviselőknek boldog újévet kíván, mit 
igazgatóság az elnök éltetésével viszonoz és ezután elnök az ülést 
berekeszti. Kmf.

A „Budapesti szállodások, vendéglősök, korcsmárosok ipar
társulata" közleményei.

i.
Iparengedélyek és iparigazolványok.

Az ipartársulat a vendéglői iparengedélyek és ipa.igazol
ványok kiváltása tárgyában kibocsátott miniszteri rendelet 
érvénybe léptetésének további elhalasztása iránt a következő 
kérvényt intézte a kereskedelemügyi miniszterhez.

Nagyméltóságu Miniszter Ur ! Kegyelmes Urunk !
Alulírott ipartársulat nevében mindenek előtt a legmélyebb 

hálával mondunk köszönetét NagyméUóságodnak azon intézkedé
séért, hogy a mull évi 86,512 sz. a. kibocsátott magas rendelo- 
letének érvénybe léptetését, alázatos kérésünk folytán, folyó óv 
deczember hó végéig elhalasztani kegyeskedett. Nagyméltóságod 
jól tudja, hogy már hosszabb idő idő óta mily kétségbeejtő állapot 
uralkodik úgy a kereskedelem, mint az ipar terén az egész 
országban, de még inkább itt a székesfővárosban.

Bizonyára eme körülmény indította Nagyméltóságodat az 
imént említett nagylelkű elhatározásra, mert kegyeskedett belátni 
azt, hogy a mai nyomasztó üzleti viszonyok között — midőn 
a szerencsétlen közgazdasági állapotok miatt minden ipar pang. 
do legtöbbet szenved a szállodás- és vendéglős-ipar — akkor ezen 
osztálynak egy szegészebb részét egy újabb közteherrel sújtani s 
e közterhet drákói szigorral behajtani nem lenne méltányos.

Ugyanezek az okok bátorilanak fel bennünket arra, hogy 
jelen kérvényünkben ismét az iránt esedezzünk Nagyméltóságodhoz, 
hogy a kérvényünk elején idézett magas rendeletének végrehaj
tását újólag elhalasztani, illetőleg mindaddig felfüggeszteni kegyes
kedjék, mig az ipartörvény revíziója — melynek tárgyalása tud- 
tunkkal most van folyamatban — befejezést nyer s a majdan 
életbelépő módosított törvényben a szállodás- és vendéglős-ipart 
érintő egyéb kérdések is megoldásra jutnak.

Alázatos kérésünk legfőbb indoka azonban az, hogy az 
előbb vázolt viszonyok nemcsak hogy jobbra nem fordulnak, 
hanem ellenkezőleg a bosszúra nyúló pangás folytán még súlyos
bodtak.

U r4 «t é i i  r m t u k a t  lapunk alváséinak becses ügyeimébe ajánljuk.
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Reményünket Nagyméltóságod bölcs belátásába helyezve, 
vagyunk alázatos szolgái: A budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata.

Gundel János s. k. 
elnök.

Gundel János ipartársulali elnök személyesen tárgyalt e 
kérdésben a miniszterrel, s feltárva ö nagyméltósága előtt a hely
zetet, arra kérte, hogy 1902. év végéig halaszsza el a rendelet 
életbeléptetését. Ennek következtében a miniszter az alábbi végzés 
szerint hozta meg határozatát.

Kereskedelemügyi m. kir. Minister. 84,516/VIII. sz. A buda
pesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának. 
(Gundel János elnök utján.) Folyó évi deczember hó 17-én 
benyújtott kérvényére tudomásulvétel czéljából közlöm. Budapest, 
1901. deczember 24-én. Iicgedüs.

Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter. 84,516/1901-/VIII. szám. 
Valamennyi magyarországi másodfokú iparhatóságnak. Az ital- 
mérési engedély alapján szokássá vált étel- és élelmiszerkiszolgál- 
talás eltiltása tárgyában múlt évi decz. hó 15-én 80,512. sz. a. 
kiadott rendeletemben a szükséges iparigazolványok, illetve ipar- 
engedélyek elnyerése iránti kérvények benyújtása tekintetében 
folyó évi márczius hó 20-án 11,043. sz. a. kibocsátott körrendele- 
temmel folyó évi deczember hó 31-én megállapított határidőt az 
érdekelt körökből elém terjesztett kérelemre való tekintettel 1902. 
évi déczember hó 31-ig kiterjedőleg megkösszabitom. Miről a ható
ságot tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1901. 
évi deczember hó 24-én. Hegedűs.

II.
Kimutatás a budapesti vendéglősök 1901. évi pénteki reggeli 

gyűjtéséről. Bevételek: Gundel János vendéglőjében 87'10 K., Kom- 
mer Ferencz 38'30 K., Mayer Ferencz 6-90 K., Petánovits József 
15'10 K., Prindl Nándor 10 K., Förster Iíonrád 9-40 K., Jahn Ede 
11'30 K., Rosner Ignácz 20 K., Lippert Lajos 10'20 K., Palkovics 
Ede 10 90 K., Kovács E. M. 12'50 K., Wild Ferencz 3'40 K., 
Schnell József 11-90 K„ özv. Schodits Adolfné 5-60 K., Burger 
Károly 13‘ 10 K., Gregorics Ferencz 10'50 K., Kirnbauer Samu 
0-90 K„ Blaschka István 12'90 K., Hruska János 8 K., Maloschek 
János 10'30 K., Ebner Ferencz 10 K., Steinbeisz Jáncs 3'00 K., 
Wolf Vilmos 8'20 K„ Wilburger Károly 12-60 K., Schwáb Antal 
utóda Deutsch Pál 0'90 K., Sverteczky Gáspár 4.70 K., Kriszt 
Ferencz 18-40 K., Bittner Lajos 7-60 K., Noszek Ignácz 5 K., 
Bleicher Márton 8'40 K., Berkovics János 11-30 K„ Ehm János
8-10 K., Gyáky Mihály 440 K., Mehringer Rezső 7 K., Doctor 
László 6-90 K., Wilburger Antal 7 K., Dökker Ferencz 0 K., Mül- 
ler Antal 17-10 K., Hack István 5 K., Lukács Ferencz 3-80 K., 
Jajczay János 5-10 K„ Mádai Lajos 10 K„ Barabás József 8 K., 
Pelczman Ferencz 38-40 K., Schreiber Károly 8 K„ Schnell József 
17 20 K., I<ürst livadar 8"10 K., ifj. Kommer Ferencz vendéglő
jében 7 60 K., összesen 588*40 K. Kiadások.' Kraut Benjáminnak 
12 hónapra á 10 K. =  120 K., özv. Hermán Ferencznének 100 K., 
Johann Angusztnak 20 K., Ruscher Györgynek 100 K., Szlova 
Emíliának 20 K., pinczéregyleti karácsonyfára 80 K., összesen 
440 K., maradvány 148-40 K. Budapest, 1902. január hó 3-án. 
Gundel János s. k., ipartársulati elnök, Kriszt Ferencz s. k , 
pénztáros, Willburger Károly s. k„ ellenőr.

A „Budapesti kávésipartársulat" közleményei,
Jegyzőkönyv. Fölvétetett Budapesten, 1901. évi deczember 

hó 30-án a budapesti kávésiparlársulat választmányának rendes 
üléséből.

Jelen voltak: Némái Antal elnök, Harkai Mór alelnök, 
Holstein Zsigmond pénztáros, Grüneck Gusztáv, Heszmann Ká
roly, Gruber Károly, Glaser Fülöp, Árvay Ottó Ede, Wcingruber 
Ignácz választmányi tagok, Schreiber Hugó felügyelő-bizottsági 
tag, Kemény Géza titkár.

07. Némái Antal elnök üdvözli a választmányt és az ülést 
43/4 órakor megnyitván, a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére Arvay Ottó Ede és Heszmann Károly urakat kéri föl.

1902. január 15'.

68. Az 1901. évi deczember hó 9-én tartott választmányi 
ülés jegyzőkönyve fölolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

60. Titkár jelenti, hogy a legutóbbi ülés óla uj tag gya
nánt Keller Márk Mór lépett be, üzletük megszüntetése folytán 
pedig Rujder Sándor és Koppéi Ignácz léptek ki. Tudomásul 
szolgál.

70. Az elnök előterjeszti az idegenforgalmi egyesület szer
vező bizottsága nevében Halmos János polgármester részéről ki
bocsátott felhívást, ismerteti az alapszabálytervezetet és java
solja, hogy a társulat 500 koronás öt évi részletben fizetendő 
alapitványnyal lépjen be az egyesület tagjai sorába; egyúttal a 
társulati tagok, kikre nézve az idegenforgalom emelkedése nem 
lehet közömbös, buzditólag hivassanak föl az egyesület pártolá
sára. A választmány az elnök javaslatát egyhangúlag elfogadván, 
a további intézkedésekkel jelentéstétel kötelezettsége mellett az 
elnökséget bizza meg.

71. Elnök előterjeszti a tMagyar Vendéglős- és Kávésipar» 
ez. szaklap levelét, melyben hivatkozva a választmánynak f. hó
9-én 56. sz. a. hozott határozatára, hogy teljes függetlenségét 
megőrizhesse, a hivatalos czimről és jellegről lemond. Elnök 
megjegyzi, hogy bizalmasan tárgyalt szóbelileg a szerkesztőséggel 
és e tárgyalás eredményeként jelentheti, hogy a szerkesztőség a 
lemondást abban az esetben, ha teljes függetlenségében nem gá- 
toltatik, visszavonni hajlandó. A tárgy fölött megindult vitában 
Weingruber Ignácz, Harkai Mór, Holstein Zsigmond, Gruber Ká
roly és Schreiber Hugó vettek részt, s azután az elnök összegezi 
a vita anyagát és kimondotta az egyhangú határozatot, mely 
szerint — a választmány a szerkesztőség levelében foglaltakat és 
nevezetesen a lemondást sajnálattal tudomásul veszi és további 
intézkedés szükségét ez időszerint fenforogni nem látja

72. Elnök jelenti, hogy Buschmann Ferencz nyomdatulaj
donos, kivel társulatunk is hosszabb idő óta üzleti összeköttetés
ben áll, legutóbb ünnepelte üzleti működésének 50 éves jubileumát. 
Ez alkalomból a társulat nevében levélileg üdvözölte az ünne
peltet, ki erre szives hangú köszönő választ küldött. A választ
mány e jelentést örömmel és helyesléssel veszi tudomásul.

73. Elnök jelentése, mely szerint a kávés-segédekkel együt
tesen rendezett karácsonyfa-ünnepély f. hó 16-án megtartatott és 
59 gyermek ruháztatolt föl, helyesléssel tudomásul vétetik.

74. Elnök jelentése, mely szerint néhai Czyzevicz Ferencz 
volt társ. tag özvegyének 10 korona segélyt utalványozott, jóvá
hagyólag tudomásul vétetik.

Elnök, a napirend ki lévén merítve, szerencsés boldog 
újévet kiván a választmány tagjainak és az ülést 6>/2 órakor 
berekeszti.

Kmft.
Kemény s. k., Némái s. k„

titkár. elnök.

N y i l t - t é r . * )

DIADAL -PEZSGŐ B O R

EBERHARDT ANTAL

BUDAFOK.

Fiira Hál1' Szántó Imre borkereskedőnél
1 UlftlUtll. Budapest, V., Harminczad-utcza 3.

*) E rovatban közlöttekért felelőst éget nem vállal a szerk

Megrendeléseknél kérjük tisztelt elraséinkat mindig lapunkra kivetkezni.
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Törvények. Rencleletek.
Az iparengedély megváltásának határideje.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 8i,516. szám 
alatt, az italmérésí engedély alapján szokássá vált étel- és élelmi
szer-kiszolgáltatás eltiltására vonatkozólag megállapított határidó 
meghosszabbítása tárgyában a kővetkező rendeletet adta ki, vala

mennyi magyarországi II-odfoku iparhatóságnak.

Az italmérósi engedély alapján szokássá vált étel- és 
élelmiszerkiszolgáltatás eltiltása tárgyában múlt évi deczember 
hó 15-én 86,512. sz. alatt kiadott rendeletemben a szükséges ipar
igazolványok, illetve iparengedélyek elnyerése iránti kérvények 
benyújtása tekintetében f. évi márczius hó 20-án 11,043. szám 
alatt kibocsátott kürrendeletemmel folyó évi deczember hó 31-én 
megállapított határidőt, az érdekelt körökből elém terjesztett 
kérelemre való tekintettel, 1902. évi deczember hó 31-ig kiterje- 
dőleg meghosszabbítom.

Miről a hatóságot tudomás és miheztartás végett 
értesítem.

Budapest, 1901. évi deczember hó 24-én.
Hegedűs, s. k.

Azon borok, melyek a borvizsgáló szakértő bizottság 
által mesterségeseknek nyilváníttatnak, még az esetben 
sem képezik szabad felhasználás tárgyát, ha vádlott a 
mesterséges borkészítés vagy forgalomba hozatalnak 

vádja alól felmentetett.
A m. kir. belügyminiszter 1901. évi 2592. sz. határozata. 

7,. vármegye közönségének. Hivatkozással f. évi márczius hó 13-án 
6345. sz. a kelt alispáni jelentésre, nemkülönben 11. János sz i 
lakosnak közvetlenül hozzám benyújtott folyamodványára, a f. év 
junius hó 13-án 14,491 sz. a. kelt alispáni jelentéssel felterjesztett 
iratokat, úgyszintén nevezett folyamodványát az 1900. évi junius

hó 22-én 2492. kih. sz. a. hozott harmadfokú Ítéletnek oly értel
mezésével küldöm le a czimnek, hogy vádlott bár a mesterséges 
bor készítése és forgalomba hozatala által elkövetett kihágás 
vádja a jogközvetkezményei alól felmentetett, mindazonáltal ezen 
felmentő rendelkezés jogkövelkezményképcn, az 1893. évi XXIII. 
t.-cz. erejénél fogva, nem terjed ki a szóban lévő ügyben hozott 
másodfokú ítélet ama rendelkezésére, mely szerint a mesterséges 
borok H. költségén donaturáltatni és ipari czélokra való felhasz
nálás végett részére visszaadatni rendeltettek, miután a vádlott 
pinezéjében talált és a tárgyalás rendén megállapított mestersé
ges borokat a borvizsgáló szakértő bizottság mesterséges borok
nak nyilvánította s azok ily minőségiteknek itéletileg is kimon
datván, szabad felhasználás tárgyát — az 1893. évi XXIII. t.-cz- 
rendelkezései értelmében — nem képezhetik.

Közgazdaság.

A borok lefejtéséről.
Ordódy Lajos kiváló mezőgazdasági iró tollából a cMagyar- 

ország» egyik legutóbbi számában tanulságos czikk jelent 
meg a borok helyes és szakszerű lefejtéséről, melyet közérdekű 
voltánál fogva főbb részeiben a következőkben közlünk:

A borok a zajos erjedés után, melyen az erjesztő helyi
ségben vagy 15—15 C°-os pinezében átmentek, a csendes erje
désnek lettek átengedve. Ugyancsak 15 — 18 Cu-os pinezében, mert 
ennél alacsonyabb hőmérsékletnél az utóerjedés megáll. Pedig 
erre okvetlen szükség van, ha azt akarjuk, hogy tartós és meg 
nem zavarodó borunk legyen. Még november hóban a hordókat 
feltöltettük és a dugót lazán beverve, várjuk a bornak tisztulását, 
a mi hidegebb idővel bekövetkezik. A borban levő elhalt és még 
élő élesztősejtek s a zavarodást okozó anyagok szépen kiválnak 
és lassan a hordó fenekére ülepednek. Ez a leülepedett anyag a 
seprő. A szénsavas fejlődés megszűnik s ekkor érkezett el az 
ideje a lefejtésnek. De mikor áll be ez az idő ? A tudományos 
borászok —- az oenologok — ezt az időt úgy fejezik ki, hogy ha 
élesztőben levő glyeogen kétharmadrésze átalakult szesz- és szén. 
savvá. Mert a borélesztőben tartalék tápanyagul glyeogen rakódik 
le, amely a csöndes erjedés folyamán átalakul még szesz- és 
szénsavvá. És pedig nem jelentéktelen mennyiségben, mert képes 
fél-, sőt több százalékkal is növelni a bornak szesztartalmát. Ez 
a magyarázata annak, hogy miért mondják azt a gyakorlatban •' 
hogy a seprő hizlalja a bort. Tovább, mint a jelzett ideig, a seprőn 
azért nem czélszcrü hagyni, mert a bor mellékizt kap tőle, amely 
sokszor kellemetlen és többé el nem távolítható a borból.

A gyakorlati bortermelőnek nincsen módjában a glyeogén 
átalakulását vizsgálni, hanem a tapasztalás adataiból alkotta meg 
szabályait. A könnyű borokat korábban, a nehezebb borokat 
későbben kell lefejteni, — és pedig az első lefejtés ideje febru- 
áris vagy márczius, a másodiké junius eleje, a harmadik szep
tember vagy október.

A második s következő években kétszer kell fejteni: az 
első fejtés márczius, a második pedig szeptemberben vagy októ. 
bérben van. Ezek a praxis által megáliapitott regulák.

Ami a lefejtés módját illeti, itt kétféle az eljárás, aszerint, 
hogy finom vagy közönséges borokkal van-e dolgunk. A finom 
borokat a levegőtől elzárjuk a lefejtéskor, mert erőben és finom 
illő olajokban veszteséget szervednek. Finom borok alatt azonban 
olyanokat értsünk, mint a tokaji, visontai, egri, ménesi és a több' 

-A közönséges borokat szabadon fejtjük, le tehát a levegő hozzá
járulásával. Ez úgy történik, hogy a hordókat csapra ütjük és a 
csöbrökbe addig eregetjük a bort, amig csak tiszta. Amint zava
rosan kezd jönni a bor, a lefejtést megállítjuk. A hordóban vissza, 
maradt pépszerü anyag a seprő.

Mit teszünk a seprővel ?
Kiöntjük a hordóból és egy külön hordócskába tesszük, a 

melyben a seprő tovább ülepszik és 3—4 hét múlva erről is le
het a bort fejteni, — csakhogy ez már nem oly jó bor, hogy 
érdemes lenne a többi közé tenni, mert csak megrontanók vele 
— mivel ez a bor már mellékizt kapott a seprőtől. Sokan ezt

Hirdetési r . r s t u k s t  la p u k  alváséinak becse* ötjeim ébe ajánljuk.
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nem teszik, liánom egyszerűen kiégettelik scpröpAlinkArA. Ez 
azonban a legcsekélyebb értékesítés.

Az újabb időben a bortermelők praktikusabbak és a sep
rővel elegyes bort sem engedik pocsékká lenni, hanem megmen
tik. Teszik pedig ezt a borsztlrök segélyével. Kisgazdák talár
sapka alakú nemezszürün engedik átcsepegni a seprős bort, a 
nagyobb termelők pedig rendes borszürő gépeket használnak, a 
melyek mindenféle nagyságban szerezhetők be a borászati eszkö
zökkel kereskedő czégeknél. Az ilyen szürőgépek egyébiránt nem
csak arra valók, hogy a seprőt szűrik le, hanem egyáltalán fol- 
használtatnak a zavaros borok szűréséhez, a mi által azok kris
tálytisztákká válnak. Erről azonban más alkalommal szándékozom 
körülményesebben Írni. Ezúttal csak arra akartam felhívni a 
figyelmet, hogy a borseprő szűrésével meglehetős nagy mennyi
ségben 3—5 százalék elvesztésre szánt bort meg lehet ám men
teni és mentsük is meg, megéri a fáradságot!

A jó pinczékben kezelt és jól kierjesztett egészséges sző
lőből készült borok fő kezelési eljárása a lefejtés. Ha ezt rend
szeresen végezzük, tehát soha el nem mulasztjuk, akkor a leg
lényegesebbet tettük meg és nagyon sokszor a rendesen lefejtett 
bőrök más kezelést — mint derítés, paslcurizálás stb. nem is 
igényelnek, hanem palaczkozhatók és megtörés veszélye nélkül 
forgalomba hozhatók.

A sörtermelés csökkenése.
Azok a kimutatások, melyeket a pénzügyminisztérium a 

sörtermelésről és söradópótlék eredményéről havonta közzétenni 
szokott, az idén minden egyes hónapban a sörtermelésnek tavaly
hoz képest való csökkenését tüntetik föl. A legutolsó kimutatás 
szerint, mely november hónapról szól, a megadóztatásra beje
lentett termelés mennyisége az idén 94,232 hektolitert tett, mig 
tavaly novemberben 106,026 hektoliter volt, úgy, hogy csupán 
ebben az egy hónapban 10,000 hektoliterrel csökkent sörtermelé
sünk. A szeptember-novemberi évnegyed alatt pedig mintegy
45.000 hektoliterrel csökkent a termelés a tavalyi megfelelő idő
szakhoz képest: az idén ugyanis ez idő alatt 228,474 hektoliter 
volt a termelés, mig tavaly 273,493 hektoliterre rúgott. Tenné 
szetes, hogy a sörre kivetett fogyasztási adók bozadéka is csők 
kent ehhez képest; még pedig csak novembert tekintve 157,000 
koronával (48,000 koronával a söradónál és 109,000 koronával a 
söradópólléknál): a szeptember—novemberi évnegyed alatt pedig
596.000 koronával (181,000 koronával a söradónál és 415,000 
koronával a söradópólléknál).

Hasznos tudnivalók.
A paprikahamisitás felismerése.

A Magyar Kereskedők Lapja érdekes czikket közöl az 
annyira elterjedt papirhamisitásokról, melyet közérdekű voltánál 
fogva a következőkben ismertetünk :

Annak daczára, hogy a mezőgazdasági termények, termékek 
és czikkek hamisításának tilalmazására törvényt hoztak, napi
renden van azok hamisítása, illetve a hamisítottak forgalomba 
hozatala. Különösen elterjedi a paprikahamisitás.

Hamisítják a paprikát kukoriczával, vöröstéglával, homokkal, 
czinóberrel s más értéktelen anyagokkal.

Ila a paprikát kukoriczaval akarják keverni, akkor elősző** 
a kukoriczát darává őrlik és a korpájától kitisztítják. Minden 
métermázsa tiszta paprikához 10—30 kilogramm kukoriczát 
számítanak. Ezután a paprikát öntik föl a garatra és azt is 
kásává darálják, Ha ez is megvan, úgy a kukoriczát és a paprikát 
összekeverik s együttesen öntik föl és finom lisztté őrlik. Így 
aztán egyszerit megtekintés után észre sem vehető a turpisság 
de a szakértő szeme azonnal észreveszi, különösen ha nagyitó 
üvegen át nézi, mert azonnal szeme elé ötlenek a kukoricza- 
szemcsék. Ezen keverék ugyan ártalmatlan, de ha soká áll, a liszt 
megdohosodik benne és a paprika használhatatlanná válik. Ha 
nagyitó üveg nem áll rendelkezésünkre, akkor a liszttel kevert 
paprikát kevés víz hozzáadásával péppé gyúrjak s ha összeáll, 
biztosak lehetünk, hogy a paprika hamis, mert a valódi paprika

nem áll össze. A harmadik mód az egyszorü vizsgálatra az, ha 
veszünk «gv kevés paprikát, azt finom szűrő (itató) papírra 
tesszük s néhány csepp választóvizet öntünk rá. 11a a kerülete 
piros, akkor hamisított paprikával van dolgunk ; ha fehér, akkor 
a paprika liszta. Ezen eljárási mód mindenkor megmutatja a 
paprika (iszlátlanságát, bármivel legyen az keverve vagy festve. 
Süt ha tudományosan vizsgáljuk a liszttel kevert paprikát, akkor 
jutunk csuk a szomorú megismerésére. Ugyanis, ha a paprikát 
petróleum-éterrel (benzinnel) többszörösen kivonjuk, aztán az 
aelhcrt elpárologtatva, párolt vízzel felforraljuk s néhány csepp 
jódfestményt adunk hozzá: a folyadék megkékül; mig a tiszta 
paprika főzete sárgás marad.

Ha a paprika homokkal vagy vöröstéglával van vegyitve, 
legkönnyebben megismerhető, ha egy pohár vizbo kevés paprikát 
öntünk s csakhamar látni fogjuk, hogy a nehezebb részecskék 
gyorsan a pohár fenekére szállnak, mig a liszta paprika csak 
lassan száll alá. A homok- és vöröstégla a paprikánál csak súly
többletet idéz elő s ártalmatlan keverék.

Ha szantál-festékkel van keverve a paprika, szintén ezen 
utón jutunk a megismerésére; ezen esetben a szántál, mint 
könnyű test a felszínen úszni fog. A szántál Kelet-Indiában 
tenyésző cserje, melynek kérge fiatal kól ában fehér, később meg
pirosodik. Ezen piros kérget apró forgácsainkban hozzák forga
lomba, mely összeőrölve piros festéket a d ; (le nem azt a rikító 
szint kölcsönzi a paprikánál, mini a ezinóber, hanem halvány
piros lesz tőle, ép azért csak másodrendű paprika előállítására 
használják.

A czinóberrel festett paprika a királyviz hozzáadásával 
ismerhető meg, a mikor is a szűrőpapíron a kerület vörös szint 
mutat. A kínai ezinóber, mely legnagyobb részben a paprika- 
kereskedők által használtatik fel, piros porfesték, mely kénből és 
higanyból áll s a paprikának élénk rózsaszínt kölcsönöz. Ezen 
festéket a legelső minőségű paprika előállítására, de meg az 
idegen anyagokkal kevert paprika megfestésére is használják; 
vévén minden 100 kg. paprikához egy kg. ezinóbert. Az alkohollal 
való vizsgálat nem mindig vezet czélhoz, mert tudvalevő, hogy az 
alkohol csakis a növényi anyagokat képes feloldani, migakirály- 
viz, mely egy rész király vízből és három rész alkoholkeverékből 
áll, úgy a növényi, mint az ásványi alkotórészeket egyaránt 
oldja fel.

Kérdések és feleletek.
Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszszük s ha 
azokra olvasóink részéröl válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
1. sz. kérdés: Szabad-e vendéglőkben pálinkaivó vendégek 

részére koronázatlan bélyegeket használni ?
2. sz. kérdés: Szabad-e az ásványvizes palaczkokat bor

kimérésre használni ?
Feleletek:

Felelet az 1. sz. kérdésre: Korcsmákban és pálinkamérósek- 
ben koronabélyeg nélkül levő üveget tartani nem szabad. Még 
használatlanul sem. A pálinkaivó vendégek használatára és az 
általuk közösen rendelt pálinkának egymás között való elosztásá
hoz sem szabad koronabélyegzés nélküli kis üvegeket adni — 
egyszerűen azért, mert ilyen üveget az üzlethelyiségben tartani 
egyáltalán tilos.

Felelet a 2. sz. kérdésre; Az ásványvizes üvegek bor kimé
résére nem használhatók. Hitelesítésük a kereskedelmi miniszter 
1900. évi 10874. sz. határozata szerint csak akkor kötelező, ha 
beléjük közönséges bort mérnek vagy árusítanak. Közönséges 
borral megtöltve hitelesittotlenül sem ki nem adhatók, som az 
üzletben, pinezében vagy raktárban ezek nem tarthatók, de üres 
állapotban vagy amíg rajtuk savanyuviz czimke van, hitelesítésük 
nem kötelező. Eszerint csak azok az üvegek hitelesitendök, me. 
lyeket bormérésre, vagy árusításra használnak — a többiek nem. 
Ehhez — ha nincs is kimondva — hozzágondolni lehet és jó i s : 
a pálinkamérésre használt savanyuvizes üvegeket I s ; ennélfogva 
azok, a miket vevőinek, pálinkájukat belemérvén, kölcsönöz, 
szintén hitelesitendök.

Megrendeléseknél kérjük  tisztelt . I v ó in k a t  ■ in .H , T
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Vegyes hírek.
Vidéki szaktársainkhoz azzal a kérelemmel for

dulunk, hogy a vendéglős- és kávésipart érdeklő 
helybeli híreket velünk minden alkalommal közölni 
szíveskedjenek. A bélyeg-kiadásokat készséggel meg
térítjük.

F elv ilágosítással szakm abeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d í j m e n t e s e n  szolgálunk. V álaszt kívánó 
levelekhez kérjük  a vá laszbélyeget csatolni.

Fölkérjük előfizetőinket, hogy szaktársaik köré
ben ajánlják a „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar“-t.

H átra léko s  előfizetőinket cs m indazo
kat, kik a részü k re  küldött m utatványszám ot 
hozzánk v issza nem ju tta tták , tisztelettel felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

— A „budapesti szállodások, vendélg-ösök és koros- 
márosok ipartársulata 11)01. évi deczomber hó 2-án tartott 
választmányi ülésén Gundel János elnök bejelentette azon nagy 
fontosságú tényt, hogy a kereskedelemügyi minisztériumban az 
ipartörvény küszöbön álló revisiója alkalmával a tárgyalásokat 
vezető miniszteri tanácsosnál közbenjárt az iránt, eszközölné ki, 
hogy a kormány a szállodás és vendéglős ipart érintő szakoknál 
az ipartársulat véleményét is hallgassa meg és hogy e kérelme 
iránt a miniszter tanácsos nagy érdeklődést tanúsítván, nyomban 
fel is szólította őt, hogy az ipartárr,illat szakvéleményét mielőbb 
terjessze fel hozzá írásban. (E szakvéleményt „Az ipar- 
törvény revisiója" czimen lapunk legközelebbi számában közöl
jük.) Az ipartársulat számos szaktárs kérése folytán elhatá
rozta, hogy kérvényt intéz a kereskedelemügyi minisztérium
hoz az iránt, hogy a kereskedelmi minister által az iparengedé
lyek élelmiszerek elárusitására szóló kiváltásának határideje egy 
évre halasztassék el. Az 1902. évi kertészeti kiállításra az ipar
társulat két 50—50 koronás dijat szavazott meg a legszebb korai 
gyümölcs és korai főzelékfélék kiállítóinak, ha azonban a kiállítás
ban ilyen jatalomra méltó czikk nem lenne kiállítva, a választ
mány a további rendelkezés jogát magának tartotta fenn.

— Iparhatóságát m egbízottak  v á la sz tá sa  a főváros
ban. Az iparhatósági megbízottak választása 1901. évi deczom- 
ber hó 29-én folyt le a fővárosban. Sem a választást, sem magát 
az intézményt annak létesítése óta soha sem vették komolyan, s 
igy az iparosok közül alig jelentek meg néhányan a választáson. 
Rendszerint a testületek beadják jelöltek névjegyzékét és azután 
jól van. Az idén néhány kerületben kissé élénkebb volt a válasz
tás, mert a demokraták mozogtak, de általában most sem valami 
túlságos érdeklődés az ügy iránt.

— A lapítvány a n yu gd ijegyesü let alapja javára. 
lfj. Iiaggenmacher Henrik budapesti sörgyáros a „Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pinezérck és kávéssegédek orsz. nyugdijegye- 
stilete“ alapja javára tett tekintélyes adományával f. évi január 
hó 1-én az alapitó tagok sorába lépett. Az ötszáz koronás ala
pítványt a Koczor Rézsű sörgyári vezérképviselő a január 3-án 
tartott vendéglős reggelin jelentette be, a hol az alapítványi 
összeget Gundel János ipartársulati elnök adta át Bokros Károly 
nyugdijegyesületi elnöknek, ügy a nagylelkű adományozót, mint 
Koczor Rezsőt lelkesen megéljenezték. Vajha találna e nemes 
tett minél számosabb követőre !

— A le g e lső  reg g e li. A szokásos pénteki reggeliktől 
kedves módon ütnek el az István föherczeg szálloda vendéglőjé
ben tartott reggelik. A reggeliző társaság tagjai minden ujeszten- 
döben itt találkoznak először, s a vadászkürlbeli bucsuzkodások 
után itt cserélődnek ki a legszivólyesebb hangon újévi gratulá- 
ozióik, melyekből a legtöbb a szeretett elnöknek jut ki, a ki itt 
csák — házigazda. Az őszinte ragaszkodás s tisztelet, melylyel 
az ö személye iránt mindenki egyformán viseltetik, szinte tünte- 
tésszerii jelleget ölt, s harsány éljenzésbe tör magának utat, mi
dőn Koch József, az ő zamatos magyarságával, egyszerű, de szív
ből jövő hangján egy tartalmas pohárköszöntővel ünnepelte Gundel 
Jánost. Minden egyes szava talál és szívhez szól, akkor is, midőn 
az elmúlt óv bajairól, a pangó üzleti viszonyokról s az ipartár
sulatot ért veszteségeket rajzolja híven s akkor is, midőn az 
ipartársulat tagjainak Gundel Jánosba vetett bizalmáról, az ö sze
retett voltáról beszél s mond igaz szavakat. A mit az elnök hó
fehér hajáról, lankadatlan ügybuzgalmáról, a vendéglősipar or
szágos érdekeiért kifejtett küzdelmeiről beszél, azt mind aláírja 
mindenki s a mi jót és szépet kivan neki mindezek fejébe, abban 
mindenki egyaránt osztozkodik. Gundel, a nagy tetszéssel foga
dott beszédre adott válaszában minden érdemet elhárítani igye
kezett magáról azzal, hogy ő csak kötelességét igyekezett minden 
irányban teljesíteni, ezért dicséretet nem érdemel, nem is fogad, 
mert minden tette rugója iparának szeretote. Ebben nőtt fel, 
ebben igyekezett némi eredményt elérni. Ezért az őt olhalmozó 
elismerésekért nem fejezheti ki báláját mással, mint azon Ígéret
tel, hogy élete hátralévő részét is teljesen iparának fogja szen
telni. Lelkesült éljenzés fejezte be mindakét beszédet s lehet s 
adja az Isten, hogy e két beszéd jegyében boldogabb lesz ez az 
uj esztendő, mint volt a nmlt.

Hirdetési reratunknt lávánk olvasóinak becses figyelmébe Ajánljuk.
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— Cseberből vederbe. A < Főpinczérek segély zötársa- 
sdga>, mely az összes testvéregyesületektől elkülönítve mintegy 
10 taggal működik, indította gyűjtésre vonatkozó hírünk — mint 
értesülünk — nem tévesztette el kivánt czélját, amennyiben a 
gyűjtés Bosner Ignácz elnök erélyes közbenjöttére, ki ezen gyűj
tés ellen a leghatározottabban állást foglalt, nyomban félbemna- 
radt. Ezt helyesléssel vesszük tudomásul. A mi egyéb állításain
kat illeti, azokat változatlanul fentartjuk. A társaság ügyeit 
finánszirozó «Fő- és székvárosi hitelszövetkezet* ügyvitele és 
alapszabályai, melyek hű másolatai a 28—30»/o-ra dolgozó korona- 
takarékpénztárak alapszabályainak 50 koronás, 200 koronánként 
20—20 lv.-val emelkedő levonásokat eszközöl tartalékalap czimén. 
Az a tény, hogy e levonások a tagnakcsak a társaságból kilépésének 
bejelentésétől számított két év letelte után adatnak vissza, még 
pedig minden kamatoztatás nélkül, a Lehofter János, Alt József 
stb. esetek csak megerősítik azon meggyőződésünket, hogy itt 
nem egy a főpinczérek anyagi érdekeit szolgáló közintézményről, 
hanem egy a nevezett szövetkezetnek dúsan jövedelmező üzletről 
van szó. Ép ezért kifogásoltuk és tiltakoztunk, hogy ezen üzlet 
érdekében a főpinczérek nevében gyűjtések eszközöltessenek. 
Hogy milyen az említett hitelszövetkezet által nyújtott 30%-ot 
hajtó segély, arról majd egy más alkalommal részletesebben Írunk, 
most csak annyit jegyzünk meg, hogy bármily jogos és helyes is 
azon törekvés, mely a főpinczéreket az uzsorások karmai közül ki
szabadítani törekszik, a .Főpinczérek segélyzőtársasága* által nyúj
tott mód nem az, a mely erre alkalmas, mert ép oly drága, mint 
az uzsorás segélye. Csak épen a neve más, mint akár a cseber- 
nek-vedernek. Tessék olcsó hitelt szerezni kis kamatra, vagy pe
dig a kauczió teljes eltörlésére törekedni. Ez az egyetlen helyes 
megoldás. Ha nem lesznek a kauczió tekintetében egymást tul- 
liczitáló főpinczérek, nem lesznek — magas kaucziók. Ezzel — 
még nem végeztünk.

— A D ebreczen sz. kir. városi szállodások, v en 
déglősök és kávésok ipartársulatának választmánya f. évi 
január hó 5-én Hauer Bertalan elnöklete alatt ülést tartott az 
Angol királynő-szálloda külön termében. A gyűlés első' tárgya az 
volt, hogy Benedek János dr. országgyűlési képviselőt és lapunk 
belmunkatársát, a ki a társulat jogtanácsosi állásáról lemondott, 
örökös tiszteletbeli ügyésznek választották meg. A megüresedett 
állásra pedig dr. Ábrahám Rezsőt egyhangúlag megválasztották. 
Elhatározta a választmány, hogy Írásban megkeresi a helybeli 
sütőmestereket, hogy ezután a közönség jogos kívánságának 
megfelelően délután is szolgáltassanak friss péksüteményt. A vá
lasztmány foglalkozott ezután még a debreczeni telefön-igazgaló- 
ság azon határozatával is, hogy a dijakat újévtől kezdve a ma
gánhelyiségekben felemeli. Erre vonatkozólag a választmány fel
világosító iratot intéz az igazgatósághoz, melyben kifejti, hogy a 
kávéházakban és szállodákban a telefon nem magánhasználatrai 
hanem nyilvános szolgálatra van bevezetve.

— E gy  kassai kurucz em lékezete. Schalkház Lipót, 
a hazaíiságáról országszerte ismert kassai szállodás — ki két 
évvel ezelőtt buzgólkodásával létre hozta Kassán a 48-as ereklye- 
kiállítást s az utóbbi időben Rákóczi ereklye-kiállítás érdekében 
is bámulatraméltó tevékenységet fejtett ki — m. hó 9-ikén 
Génuában örök álomra hunyta le szemeit. E derék hazafi lelki
üdvéért f. hó 3-ikán a kassai Szállodások, Vendéglősök, Korcsmá- 
rosok, Kávésok és Pinczérek szakegyletének kezdeményezése 
folytán a híres kassai dómban rekviem tartatott, melyre a kassai 
munkások egyesületének, a kassai ipartestület és a vendéglősök 
szakegyletének nagyszámú tagjai zászlók alatt vonultak be a 
székesegyházba. A gyászmisén — melyet Kapóra Endre kanonok- 
plébános olvasott — Münster Tivadar kir. tanácsos polgármester, 
a megboldogultnak családja, és Kassa város kitűnőségei is meg
jelentek. A kassai szállodások, vendéglősök stb. szakegyleténck 
elnöksége a gyászmisére a következő szavakkal hívta meg tagjait 
és a nagyközönséget:

Tisztelt kartársak ! Kedves barátaink 1
E hó 9-én érkezett Kassára Itália örökké mosolygó ege 

alól a megrendítő Hiób-hir, hogy Schalkház Lipót, ki oda gyó
gyulást ment keresni, örök álomra hunyta le szemeit.

Kassa ezen jeles fiának polgári erényei, de kivált lángoló
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hazafisága folytán általános tiszteletben és becsülésben volt 
derék férfin -váratlan elhunytéval súlyos veszteség érte Kassa 
város társadalmát, de pótolhatlan veszteséget szenved szakiparunk, 
a melynek a megboldogult úttörő harezosa és szakegylctünk, 
melynek jóltevője és diszelnöke volt.

Tisztelt szaktársak !
Jól tudják Önök, hogy azt a férfiút, ki olyannyira rajongott 

imádott magyar hazájáért — messze-messze idegenben : a genuai 
Urkert egyik sírgödrének mélyébe földelték el s mi kartársai, 
ismerősei és barátai tiszteletünk, szeretetünk és legfájdalmasabb 
kegyeletünk jeléül még egy virágot sem tehettünk sirhantjára.

De ha a megboldogultak porhüvelye örök pihenőt az édes 
honi földben nem talál is, ha nem is borulhatunk mély gyászba 
ejtett övéivel rideg sirgüröngyeire, hadd rójuk le a tartozó kegyelet 
bánat adóját, a megboldogultnak nemes és tiszta lelke iránt, a 
mely bizonynyal kitör a cyprusokkal és kaméliákkal díszített 
genuai sirkert földje alól, hogy édes szeretettel elszárnyaljon 
haza . . . ide övéi közzé . . . Közzénk, hogy áldott szelleme 
örökre itt maradjon.

E végből a megboldogult nemes és tiszta lelkének örök 
üdvéért 1902. évi január 3-án d. e. .9 órakor a helybeli székes- 
egyházban engesztelő szent miseáldozat (zenés requiem) fog a 
Mindenhatónak bemutattatni, a melyre t. kartársainkat, a meg
boldogultnak barátait, ismerőseit és a nagyközönséget is ezennel 
meghívni bátorkodunk.

(Gyülekezési hely, a honnan a székesegyházba indulunk : 
Schalkház-szálló földszinti udvarterme d. e. fél kilenczkor.)

Kassán, 1901. évi deczember 30-án.
A kassai Szállód isok, Vendéglősök, Korcsmárosok, Kávésok 

és Pinczérok Szalccgyletének elnöksége.
— A  tem esvár i szá llod ások , ven d ég lő sök  és 

k ávésok  ipartársulata múlt évi deczember hó 30-dikán dél
után 3 órakor tartotta rendes évi közgyűlését a városház nagy
termében. A közgyűlés lefolyásáról lapunk legközelebbi számában 
hozunk részletes tudósítást.

— É rdekes e lv i je len tő ség ű  határozat. A főváros
ban lezajlott munkástüntetések aktuálissá teszik azt a kérdést, 
ki viseli a kárt, amit a tüntetők okoztak, ki fizeti meg a bezúzott 
ablaktáblák árát. A kárvallott kereskedők deputácziót menesztet
tek Széli Kálmánhoz s arra kérték a miniszterelnökhöz, hogy a 
tüntetők által okozott kárt térítse meg az állam, mert rendőrség 
mulasztása következtében garázdálkodtak a tüntetők a főváros 
legnépesebb útvonalain. A kárvallott kereskedők kérelmének tel
jesítése bizonyára aggodalmat fog okozni a miniszterelnöknek, 
mert valami kis igazság mégis csak van abban a panaszbbn, 
mely a rendőrség terhére rójja a bezúzott ablaktáblékat. Módunk
ban van a miniszterelnök aggodalmát eloszlatni, van aki meg 
fizesse a kereskedők kárát a háztulajdonos. Így rendelte törvény
nél fogva a budapesti törvényszék, mint felebbezési bíróság. Ez 
aktuális Ítéletre a Harsányi Testvérek New-York kávéház tulajdono
sának keresete adott alkalmat, aki 492 K. és 86 íill. követelt a ház- 
tulajdonostól a munkanélküliek állal 1901. febr. 15-én bezúzott 
kávéházi ablaktáblákért. A bpesti VII. k. járásbíróság felperest a kere
seti összeg megfizetésére kötelezte, a törvényszék, mint felebbe
zési bíróság helybenhagyta a törvényszék Ítéletét, azzal az in
dokolással, hogy a bérbeadó a fővárosi lakbérszabályzat értelmé
mében felelős a házért, a bérbeadó köteles a bérleményt a helyiség 
minőségének megfelelően a bérlőnek használható állapotban átadni, 
a hiányokat helyreállítani s igy a bezúzott ablakokat is pótolni, 
akkor is, ha e pótolásnak szüksége a bérlet tartama alatt állott 
be. A New-York kávéház tulajdonosa felhívta a háztulajdonos!* 
hogy a betört üvegtáblát pótolja, s mert nem tette, joga volt a 
javítást elkészíttetni s az árát bérbeadón követelni. A bíróság 
azért nem vette figyelembe a bérbeadónak azt a kifogást, 
hogy felperes gondatlan volt, mert a redőnyöket nem eresztette 
le, mert a zavargás a „New-York" előtt kezdődött s a kávéház 
bérlője nem gondolhatott idejekorán arra, hogy az üvegtáblát be
zúzzák. Ezt az Ítéletet a házlulajdosok aligha teszik ki az ablakba.

— M eghívó. A győri vendéglősök, kávésok és italmérök 
és a pinezérkar 1902. január 23-án a vigadó helyiségeiben tar
tandó zártkörű tánczvigalmára. A győri vendéglősök, kávésok és

Uegreadeléiekaél kérj fik tisztelt elvágóinkat mindig lapunkra M vstku aL
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ilalinérők ipartársulata a gyűri pinczérkarral együttesen, felerész
ben a Győrött létesítendő szakiskola, felerészben az orsz. nyugdíj
alap javára Ott Ernő ur védnöksége alatt folyó 1902. évi január 
hó 23-án, a vigadó helyiségeiben a 19-ik esász. és kir, gyalog
ezred zenekara közreműködésével zártkörű tánczvigáimat, rendez. 
Kezdete 8 órakor. Személyjegy 3 korona, családjegy 5 korona. 
Felülíizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
A rendező-bizottság. — Védnök : Ott Ernő. Elnök: Herczeg Ferencz. 
Alelnük : Wölfl Pál. II. alelnük: Prüger Gyula. Titkár: Rumy 
Sándor. Pénztárnok : Kuster Géza. Pénztári ellenőr: Tosch Ká
roly. Rendező-bizottsági elnök : Dreiszker József. Rendező-bizott
ság vendéglősök részéről: Poseb Nándor ipart, elnök, Erhardt 
Antal, Hauczinger Ádám, Hoberling Adolf, Körner Ignácz, Kuster 
Béla, Lukovits János, Meixner Mihály, Mojzer Antal, Szeibeszeder 
János,Gaál János,Kiss Károly, Máday Sándor, Németh József, Pernitz 
Lajos, Ott Tivadar, Gyárfás Pál, Kramvecher Elek, Fettig Fér., Tosch 
János, Tüske Sándor, Sokoray Sándor, Templa Dezső, Iverstinger 
Frigyes, Kardos Antal, Fodov Pál, Tóth Géza, Stoyber Márton, 
Tóth Pál, Marschal Pál, Várady Ármin, Várady Béla, Biringer 
Károly, Hánnich József, Mezző János, Polgár Pál, Wagner Samu, 
László József, Németh Gyula, Herkovits Lajos, Leitner István, 
Hauczinger Mihály, Nagy István, Németh Lajos, Baross János, 
Nagy Antal, Szabó Vincze, Stách György, Kuster László, Csukly 
Lajos, Szabó Kálmán, Tóth Mihály, Urfy Andor, Kopp Sándor. 
Pinczér-kar részéről: Elnök: Németh Ferencz. Zsombor László, 
Frenreisz Antal, Papp József, Lakner István, Thaller Károly, Tóth 
Sándor, Löffler Béla, Major Balázs, Kovács Béla, Kurez Tóbiás, 
Kiss Kálmán, Balanek Ödön, Csukovits István, Ritter János, 
Baumgartner Adolf, Rothnagel József, Marschall Ödön, Ilarczi 
Károly, Maitz Ferencz, Peck Lőrincz, Hambeck József, Unczeitig 
Géza, Tunkler György, Bachl Konrád, Márschál Kálmán.

— M otorbenzinnek v ilá g ítá s i czélokra adóm ente
s íté se  a Bozzay indítvány kapcsán tudvalevőleg tárgyalás tárgya 
volt az 1901. évi szeptemberi szövetségi közgyűlésnek is. 
A szövetség e tárgyban beadványt intézett a pénzügyminisz
tériumhoz, melynek következtében a m. kir pénzügymiziszter azt 
az intézkedését, hogy benzin adómentes beszerzésére az engedély 
olyan személyeknek, illetőleg vállalatoknak is megadassák, akik, 
illetőleg a melyek a motort más ipari czélokra használják, a 
villanyvilágítás előállítására az adómentesen beszerzett benzinnel 
táplált motorok azonban csakis kivételesen és csak annyiban 
voltak felhasználhatók, amennyiben az előállított villanyvilágítás 
kizárólag csak azoknak a helyiségeknek a világítására szolgált, 
amely üzleti helyiségekben a benzinmotor mint hajtóerő alkalma
zásba jött, az osztrák cs. és kir. pénzügyminiszterrel egyetértőleg 
következőleg módosította: „Az osetről-esetro benyújtandó kérvények 
alapján megengedni fogja, hogy az adómentes benzinnel táplált 
motorok villanyvilágítás előállítására akkor is alkalmazhatók 
egyenek, ha az ezen motorokkal előállított villanyvilágítás nem 
azoknak a helyiségeknek a világítására szolgál, amely üzleti helyi
ségekben a benzinmotor mint hajtóerő alkalmazásban, hanem 
bármely más helyiségnek, (mint például lakrészek, gazdasági 
épületek, istállók, utczák, terek) világítására elkalmaztatik. Az ilyen 
világítási czélokra szolgáló adómentes benzin utólagosan meg
adóztatandó lóvén, az ezen czélra felhasznált benzin mennyisé
gének mikénti megállapítása és az utána járó ásványolajadó 
mikénti lerovására vonatkozó feltételek az illető engedélyben 
lesznek felsorolva. A kérvények az illetékes pénzügyigazgatóság 
utján nyutandók be a pénzügyminisztehez s tartalmaznok kell 
azt a kijelentést is, hogy az előállítandó villanyvilágítás mily 
helyiségek s azoknak milyen mérvben való világítására fog szol
gálni."

— Hym en. Grósz Sándor a budapesti Mukácsy kávéház 
derék tulajdonosa eljegyezte Susiczky Jolánka kisasszonyt, Susiczky 
Jakab földbirtokos leányát Ipoly-Belágról.

— A m agyar p lnczérgyujtó . Ezen a czimen egy ven
déglős szaklap legutóbbi számában erős és indokolatlan támadást 
intéz orsz. nyugdijegyesületünk vezetősége ellen, mely a temesvári 
gyufagyár „Pinczérgyujtóját" forgalomba hozta s melynek jövedel
méből 5% esik a nyugdijegyesület és a vendéglős és pinezér- 
menholy alaptőkéi javára. A teljesen indokolatlan támadásnak a 
a nyugdijegyesület vezetőségét meggyanúsító részével nem is foglal
kozunk, annyira magasan állónak tartva azt az ily gyanú
sítások gyártói felett, ám a dolog lényegére nézve annyit jogyzünk 
meg, hogy 1. Ha az Emko vezetői nem tartják magukra nézve 
lealacsonyitónak az Emkegyufa reklámozását s a pártolását, amiből 
az Emisének csak az 1901. évben 8283 K. 43 f. tiszta jövedelme 
volt, úgy a nyugdijegyesület vezetősége is bátran megteheti azt, amit 
az Emke előkelő állású és közérdek terén is szorepvivő vezetői 
nyugodt lélekkel tesznek meg. 2. A temesvári gyufagyár eddig is 
híven betartotta Ígéretét s jövőben is be fogja tartani azokat, még 
ama komoly ellenőrzés nélkül is, amelyeket a nyugdijegyesület 
vezetősége a pinczérgyufából illetve ennek elárusitásából befolyó 
jövedelmek tekintetében gyakorol. 3. Ne féltse a t. czikkiró karunk 
méltóságát és önérzetét akkor, mikor azok sértetlenségének fenn
tartásához ő maga az ilyen indokolatlan és jogtalan, ép ezért 
komolyan fel sem fogható támadásokkal — — legkevésbbé járul 
hozzá.

— Harsányt testvérek . A székes-főváros egyik leg
nagyobb és legfényesebb kávéháza tulajdonosainak a Hirsch test
véreknek köszönhetjük ennek az uj névnek szereplését a buda
pesti kávésipartársulat tagjai névsorában. A szép és küvetelésre- 
mé.tó példaadáshoz igaz örömmel gratutálunk s megvagyunk róla 
győződve, hogy a hazafias gondolkodásmód e rokonszenves meg
nyilatkozása, ha ez egyátalán lehetséges, nagyban hozzá fog járulni 
ama közbecsülés és tiszteletemeléséhez, melynek a székes-főváros 
legelőkelőbb társadalmi osztályai részéről a <New-York» kávéház 
tulajdonosai, a Harsányi testvérek egyébként is részesei.

— N agyk an izsa i levél. Tekintetes Szerkesztő ur ! Nagy- 
Kanizsán egy tekintélyes osztályt képező és jóhirnek örvendő 
társaim reputatiójának megóvása érdekében keresem meg és ké
rem fel, miszerint becses lapjának a legközelebb megjelenő szá
mában az alábbiakat közzétenni szíveskedjék, hogy az elfogultak 
is Iáivá a törvényes eljárást és tiszta igazságot — önmagukba 
szánjanak.

Ugyanis itt Nagy-Kanizsán pinezérek elhelyezésére és cse
lédek közvetítésére (mit nem tartok megegyezőnek) Kollarcsik 
Ignácz (volt hivatalszolga a 70-es években) birt iparengcdély- 
lyel, ki ezen jogát 1898. év végéig gyakorolta, ekkor történt el
halálozása után neje — ki női cselédek közvetítésével foglalko
zik — özvegyi jogon nyerte el az iparengedélyt a pinezérek 
elhelyezésére, s ezzel — miután ő a nőcselédekkel lévén elfog
lalva — vejét, Vagner Ferenczet bízta meg és ez az ipartörvény 
ellenére múlt év végéig, vagyis elhalálozása napjáig gyakorolta, — 
gyakorolta pedig részben azon a czimen, mert a pinezérek és 
mészárosok egyletének pénzbeszedője volt, azonban az utóbbi 
időben csak tűrhető módon.

Most, hogy nevezett Vagner Ferencz elhalt, ennek neje, ki 
semmiféle iparengedélylyel nem birt és férje sefn birt, mindenáron 
kiskorú fiát szeretné pénzbeszedőül az egyletnél alkalmazni, ter
mészetes, pártja nincs, hanem néhány ismerőse foglal állást mel
lette, mi sajnos, nemcsak anyagi károsodását vonná az egylet 
maga után, hanem az illetők és a többi józanabb gondolkozá- 
suakat is kompromittálná.

Vezessük be az acet,ylenvilúgltá»t I

Magyar Acetylengáz Részvénytársaság
B u d a p e ste n , VI., F e lső -E r d ő s o r  3 .

készülékek, elsőrendű inunkakivitel.
Költwég'vetéseit díjtalanul. _______________Calcium carbid-elatlüs.

H irdetési rovatunkat la ts u k  sírásó in ak  becses figyelm ébe aján ljuk .
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Nem akarom névszerint az erre alkalmas egyéneket megne
vezni, kik hajlandók is lennének ezen részben tiszteletbeli állást 
betölteni, a mi a nagy-kanizsai vendéglősök, kávésok és korcs- 
márosok és különösen a pinezér-osztály megelégedésére szolgálna. 
N.-Kanizsa, 1902. január 7. Kiváló tisztelettel Horváth Endre 
éthordó.

U. i. Nem hagyhatom megemlítés nélkül még azt sem, 
hogy a legközelebb megtartott választmányi ülésen az .Egylet, 
elnöke, Roinborger József egy még teljesen fiatal és igy tapasz
talatlan urat ajánlott pénzbeszedőnek, kinek semmiféle  ̂ va
gyona nincs, igy biztosítékot sem nyújthat és jelenleg állás nélkül 
van. Ezen választmányi ülésen hozták még fel, miszerint Vagner 
Fcrencz özvegye még egy évig szedje az egylet pénzét, ezeket 
nagyon természetes, az értelmiség — ki szemelőtt tartja az egylet 
érdekeit — nem fogadta el. Folyó hó 21-én lesz a közgyűlés, 
ekkor lesz eldöntve, hogy az egylet tekintélye emelkedik-e vagy 
sem, tehát ezen közgyűlést megelőzőleg kérem ezek közzétételét, 
hogy az egylet érdekei megóvassanak. Tisztelettel Horváth.

K is élczlap. Előfizetőink nagyrésze bizonyára ismeri 
már az irodalom e legújabb termékét, melyet B. Tiráyh Géza 
ismert iró szerkeszt. A humorban gazdag, elmés kis újságot, 
mely rövid idő alatt meghódította a nagyközönséget, ajánljuk 
olvasóink szives figyelmébe. Előfizethető a „Kis Élczlap* kiadó- 
hivatalában, Budapest, V. Nagy Korona-utcza 34.

— Term elők m ozgalm a a p écsi bor hírneve érde
kében. A pécsi szöllősgazdák a múlt napokban értekezletet
tartottak a pécsi bor hírneve érdekében. Elnökül egyhangú fel
kiáltással Erreth János országgyűlési képviselőt választották meg 
és elhatározták, hogy a város fogyasztási hivatalától beszerzik az 
adatokat annak megállapítására, hogy a pécsi szőlősgazdák idei 
sztiretje mekkora hőmennyiséget képvisel, ennek alapján felhí
vást intéznek a szőlősgazdákhoz, hogy a kézbesítendő bejelentési 
iveken nyilatkozzannak, vájjon a megtartandó borvásáron mennyi 
és milyen áru borral vehetnek részt. Megszerzik a kormánytól a 
rajnavidéki és dél-tiroli borvásárokra vonatkozó adatokat és 
ezeknek tanulmányozása után elkészítik a Pécset rendezendő 
borvásárok tervezetét és a kész munkálatot bemutatják a szőlős
gazdák nagygyűlésének. A mozgalom kizárólagos czélja a pécsi 
borok jó hírnevének visszaállítása, a termés előnyös értékesítése 
ós ezáltal a szöllősgazdák érdekeinek előmozdítása.

— A soproni vendéglősök  és a vásárok. A soproni 
kereskedők beadványt intéztek a városhoz, kérve a helyi vásá
roknak a megtelepedett kereskedők érdekében való szabályozását 
s a többi közt azt is, hogy a város a sátrakat idegen kereske
dőknek ne adja bérbe. A vendéglősök, korcsmárosok, szállodások 
ós kávésok iparlársulata, minthogy ezen intézkedés a város ide
genforgalmát nagyban csökkentené s üzleteik forgalmát is káro
sítaná, ellenmozgalma! indított és kérvényét már szintén benyúj
totta a városhoz. Óhajtandó volna, hogy a két ellentétes törek
vésnek ne az legyen a vége, hogy marad minden a régiben, 
mert a vásárok ügye annyi mindenféle érdeket érint, hogy az 
összes érdekelteket kielégítő megoldási mód kitalálása mindkét 
fél közérdekei szempontjából egyaránt óhajtandó.

— Három biró m eg eg y  korcsmáros. A sopronmegyei 
lokói község korcsmában folyó évi 7-én a derecskéi, a felsö- 
rámóczi és a borosdi biró találkoztak s a találkozás örömére a 
három biró egézségükre konczintott Fecerunt áldomás. A fizetés
nél Fuchs Ferencz derecskéi biró, nem épen kedves szavakkal 
konstatálta, hogy Maiid] Pál korcsmáros 40 fillérrel kevesebbet 
adott vissza mint kellett volna. Mandl korcsmáros erre meg
lökte Fuchs Fcrenczet, a kit a méltatlan bánásmód annyira fel
bosszantott, hogy igy szólt a korcsmároshoz: „Szervusz Mandl, ón 
sem fogok ám eljönni többet a te korcsmádba". Mandl, aki bizo
nyára nem tartozik a kedélyes korcsmárosok fajához, e biztatásra 
még erősebb oldallökésben részesítette Fuehsot, a ki a lökés foly
tán meglántorodott, elesett és esés közben a pad sarkához ülő- 
dött, úgy hogy álkapocscsonlja erősen megsérült. A soproni 
törvényszék január 2-án tárgyalta ezt az ügyet és Mandl Pált az 
okozott sertés miatt 40 korona fő- és 10 korona mellékbüntetésre 
Ítélte, kötelezte továbbá, hogy Fuchs Ferencz részére 100 korona
gyógykezelési kétséget is megfizesse. Az Ítélet jogerős és helyes.

__ I d e g e n f o r g a l o m  a Tátrában. A magas Tátra, a
dobsinai jégbarlang, a bélai cseppkő-barlang, a kedves dunajeczi 
vonal, az aggteleki-barlang, a szepesi városok és Kassa építészeti 
emlékei egytöl-ogyig oly kiváló természeti szépségei és kincsei 
hazánknak, melyek a Tátravidék idegen forgalmát évről-óvre 
emelik. Az 1901. évben a három Tátrafüredet, a csorbai-tót, 
Tátra-Lomniczot, Barlangligetet 5700 magyar, 2384 német, 1300 
osztrák és 134 orosz ós lengyel látogató kereste fel. A Balkánról 
22, Belgium és Hollandiából 13, Angliából 11, Dániából 9, Olasz
országból 9, Francziaországból 8, Schweiczbő! 5, Amerikából fi, 
líelet-Indiából 2 vendége volt e bájos vidéknek, bizonyságául 
annak, hogy ha megfelelően czélszerü módon és eszközökkel figyel
meztetjük a külföldet természeti szépségeinkre, úgy idegenforgalmunk 
emelkedni fog.

— A hum anism us ünnepnapjai. Meghatóan szép ünne 
pélyről volt alkalmunk Írni karácsony és újév táján, midőn a 
székes-főváros legtöbb vendéglőjében ós kávéházában az érdek
lődők és a szülök jelenlétében a kis aprósághoz megérkezett a 
kis Jézus a csillogó karányfával és a sok ajándékkal. Az ártatlan 
kis gyermekeklőszinte öröme sok személőnek könnyet csalt szemébe. 
Nemcsak városunkban, de a vidéken is sok helyütt megünnepelték 
karácsony estéjét. Mint Kassáról utólag értesítenek, a Mondl ven
déglőben székelő Iíoczczintótársaság nevű kedélyes asztaltársaság 
24 gyermeket ruházott fel meleg, téli ruhával. Ez alkolomra 
Mondluál disz s ünnepi koczczintásra gyűltek össze a jólelktt kocz- 
czintók, a kiknek jótékony müvéből Maslcj Jánost és Jávorszky 
Jánost illeti meg az oroszlánrész. Ez alkalommal dr. Csiszárik 
János szép emelkedett beszéddel dicsőítette a jótékonyságot. 
Beszéltek még Tóth Imre és Seress Márton. Debreczenben A Frohncr 
szálloda éttermében pedig úgy uj jótékony asztaltársaság alakult 
meg, amely ezentúl minden szombaton este összegyűl és a szabá
lyai alapján befolyó összeget az ingyenkenyérosztás és az izraelita 
népkonyha javára fogja adni. Az asztaltársaság elnökévé Erős 
Jakab kávéháztulajdonost választották meg. Ellenőr Glück Adolf 
lett. A jótékony czélokra a megalakulás alkalmából negyven K. 
gyűlt össze a lagok között.

A fő- és székvárosi fo g y a sz tá s i adók. A szé- 
kesfővárosjiözgyülése a zárt területen szedhető fogyasztási adókra 
nézve uj díjszabást állapított meg. A belügyminiszter azonban 
a díjszabást a mostani szövegezésben nem hagyta jóvá, mert az 
emeli a bor-, bormust és szölö-czefre tételeit, már pedig a fővá
ros az állami adótárgyat alkotó fogyasztási czikkek után nem 
szedhet az eddiginél nagyobb tételeket s az emelésből a borke
reskedésnek is nagy kára lenne. Fölhívta a miniszter a főváros 
hatóságát, hogy amennyiben az adótételeket az eddigi díjszabály
zat mellett akarja szedni, január végéig határozzon. Addig is, a 
mig az ügyben a miniszter döntene, a főváros az eddigi díjtéte
leket szedheti. A miniszter ezen intézkedése következtében Halmos 
János polgármester január hó 20-ára ankétet hívott egybe, a 
melyre Gnndcl János, ipartársulatunk elnöke is meghívást nyert.

— V égzeten  pásztoréra. Sok port vert fel annak idején 
Brunner Mór pinezérnek hires-neves kirándulása a szerelem rózsás 
mezeire. A nem nagyon lovagias szeladon tudniillik egy fiatal 
nevelőnőt,Jmiután házassági Ígéretekkel elszéditotteegy garnihotelbe 
csalta és ott bűnre csábította. A törvényszék a megtévedt Don 
Juánt a leány panaszára annak idején négy évi fegyházra Ítélte, 
a kir. tábla azonban a büntetést három évre szállította le. A kii\ 
kúria azonban az Ítéletet teljesen feloldotta, mire Brunner, aki 
közben két évet leült, kártérítési igénynyel lépett fel, 5900 K. kár
térítést igényelve. A Kúria azonban Brunnert azon indokolással, 
hogy bár a Kúria annak idején Brunnert felmentette a bizonyítékok 
elégtelensége folytán, mivel sincs bebizonyítva, hogy Brunner a 
terhére rótt cselekményt nem követte el, a büntető perrendtartás 
578. íj-ának 1. pontjára való tekintetlel keresetével elutasította,

— R észvén ytársaság  az A b eles-fé le  széd elgésre . 
Egészen uj dolog, Írja a «M. K. L », hogy egy irreális üzlet kihaszná
lására r.-t.-ot alapítsanak. Ez történik most Tokajban. Ott van a 
híres bécsi Aheles-czég konyakgyára, amelynek viselt dolgairól 
már többször irtunk. A konyak, amit gyártott, nem volt jobb, mint 
más ilyen gyárak terméke — sőt rosszabb volt — de Tokaj város

I czimeróvol (amit 50 pengőért kapott meg), «tokuji konyak* név

Megrendeléseknél kérjük tisztelt elvágóinkat mindig lapunkra hivatkemni.
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alu.lL árulta, es óriási költséggel és apparátussal vezette be a 
világforgalomba. A konyakjmellett kezdett aztán bort árulni, persze 
megint Tokaj nevének felhasználásával (hogy árult-e ilyen név 
alatt nem tokaji bort is, az vizsgálat tárgya) és óriási forgalmat 
csinált a külföldön. A bécsi czéget azonban az újabban megin
dult különféle vizsgálatok mód nélkül íeszéledzik s a vizsgálatok
tól való félelemből fel akarja adni az üzletet, illetve egy részvény
társaság kezére átjátszani. Abelesék 500.000 k.-éri hajlandók 
eladni az üzletet s ennyi tőkével alakulna meg a részvénytársa
ság. Az alapítók: Görgey Gyula kir. kamarás, Molnár István volt 
főispán, FUzosséry Ödön tokaji főszolgabíró, Székely Károly és 
Fried hajós dr. ügyvédek.

— E ljeg y zé s . Katona Géza ur, a budapesti kávésipar- 
társulat tevékeny tagja, a „Kioldd" kávéház tulajdonosa, eljc- 
jegyezte Kőim Valéria kisasszonyt, Kohn Bernát budapesti kávé
háztulajdonos leányát.

— V id ék i ven d ég lő sö k  gyön gyéle te . Fekete-Patakon 
valóságos zendülés volt a múlt év karácsonyán s a csendörscg- 
nck és a hatóságoknak kellett közbelépni, hogy a fellázadt népet, 
mely egy korcsmát valósággal megostromolt, lecsendesitsék. A 
zendülés okáról, mely élénken bizonyítja, hogy mily gyöngyélete 
van a vidéki vendéglősnek, az alábbi tudósítást kaptuk: Van a 
községben a egy Tutorov Vaszil nevű részeges ember. Ez az 
ember egy este bement Blumcnthal Áron korcsmájába, a hol 
pálinkát rendelt. Blumentbalné, mikor az árát követelte, Tutorov 
azt felelte, várjon. Mikor az öreg e pálinkát kiitta, másikat rendelt 
de a korcsmárosné nem akart adni, a mig az elfogyasztott pálinka 
árát ki nem fizeti. Erre Tutorov a korc.smárosnét arczulütötte. 
Ekkor lépett be Blumenlhal is, a ki akkor ért haza. A mintmeg- 
lálla, hogy mi történt, Tulorovot galléron ragadta és kilökte a 
korcsmaajtón, de oly szerencsétlenül, hogy Tutorov koponyarepe
dést szenvedett s eszméletét vesztette. Az arra járók, a mikor 
Tutorovot meglátták, nagy lármát csaptak s értesítették a szeren
csétlenül járt ember fiait is, kik baltákkal felfegyverkezve akartak 
berontani a korcsmába, de Blumcnthal idejekorán bezárta 
az ajtót. A lármára csakkamar nagy néptömeg verődött össze, 
a kik Tutorov fiaitól izgatva, betörtek Blummenthal udvarába, 
hogy őt és feleségét agyonverjék. A felbőszült emberek betörték 
az ajtókat, behatoltak a lakásba s mivel Blumenthal és felesége 
idejekorán elmenekültek hazulról, a tömeg összetört mindent, a 
mi pedig elvihető volt, azt ellopták. E közben valaki azt kiáltotta, 
hogy a padlásra menekültek. Erre felgyújtották a ház nádtetejét, 
a mely teljesen leégett. Az elöljáróság hiába csitította a népet, 
addig nem távoztak, mig a lovasküldöncz által értesített csend- 
őrség nem jelent s a megvadult tömeget szétoszlatta. A vizsgá
lat megindult s eddig többeket letartóztattak, köztük Tutorov két

át is.

— Uj v a sú t i v en d ég lő s , Bosncr Ignácz, a budapesti 
vendéglősipartársulat egyik rokonszenves tagja aLajtha m.Bruck 
állomás vendéglőjének bérletét elnyervén, a fővárosból távozik. 
A mennyire örvendünk, hogy a nagyszámú pályázókkal szemben 
c jóforgalmu vendéglőt épen ő nyerte el, époly veszteségnek 
tartjuk távozását köztigyeinkre, a melyeknek mindig egyszerű, 
de becsületes harczosa volt. Igaz szívvel kívánunk neki sok sze
rencsét uj működése színterén.

— A  budapesti szállodások, vendéglősök  
és p inczérek  együttes bálja iránt nagy az érdeklődés 
mindenfelé. A tevékeny báli elnök, Petdnovits József, a 
rendezőséggel együtt m indent elkövet, hogy a rossz viszo
nyok daczára a mi bálunk sikerüljön. Amint hallottuk, az 
idén Petánovits Józsefné úrnő mellé a rendezőség legifjabb 
tagja egy bájos tagokból álló hölgykoszorut állított össze, 
a kiknek a nevét még most nem árulhatjuk el, azonban 
annyit m indenesetre tudunk, hogy a szép-nem legszebbjei 
lesznek. Mindenesetre kívánatos, hogy szakunk minden 
egyes tagja teljes erejével támogassa bálunk siketét.

A győri m unkaközvetítő h ivatal. A kereskedelmi 
miniszter munkaközvetítő hivatalt akar létesíteni Győrött, akként, 
hogy ez a budapestinek a fiókja legyen. A győri kereskedelmi és 
iparkamara 1901. doczember hó 22-dikén tartott ülésén megbízza 
az elnökséget, hogy c tárgyban a győri ipartestülettel és munka
közvetítéssel foglalkozó egyéb testületekkel, valamint a gyárválla
latok vezetőségeivel és munkásaival tárgyalásokat folytatva, 
azok eredményét a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez közvetlen 
terjessze fel. A tárgyalásokban való részvételre a kamara Bősek 
Nándor beltagot, a győri vendéglős-ipartársulat elnökét is meghívta.

— A k a u cz ió s  kávés sorsa. Hermann Mór a Woselényi"
utczai Magyar Szinház-kávéház volt tulajdonosa, hogy kávéháza 
forgalmát emelje, 1809-ben drága pénzen szerződtette Dankó Pista 
zenekarát. Az üzlet azonban Dankó Pista muzsikája daczára is 
roszul ment és még nagyobb adósságokba hajtotta a kávést, aki 
hogy hitelezői zaklatásai elől meneküljön, Sváb Ferenez föpinezér 
3000 korona kauezióját is saját czéljaira fordította. Ezen kétsé
ges Iranszakczió azonban csak addig segítette ki Hermannt, amig 
a föpinezér kauezióját visszakövetelte, ilogy tehát Svábot kifizesse 
kávéházi üzletét 10,000 koronáért egyik napró1 a másikra eladta 
háztulajdonosa és felesége mostoha apjának Rosenfeld Lipólnak, 
az Így szerzett pénzen kifizette Svábnak 3000 koronájába- 13,000 
korona pedig ílermannak llosenfeldnél fennállott régibb tartozó 
Sára jutott. Hermann,'ik llosenfeldnél fennállott régibb tartozására 
jutott. Hermán Mór hitelezői, akiknek 12,000 korona követelésre 
egy krajezár fedezet sem jutott, csődöt kértek ellene, a bíróság 
elrendelte s megindította a büntető eljárást is. A büntető törvény, 
szék ma tartotta meg ez ügyben a főtárgyalást. A kir. ügyészség 
Hermán ellen a btkv. 414. §. 1. és 3. pontjába ütköző csalárd 
bukás büntette miatt emelt vádat. A tárgyaláson Oláh biró elnö
költ, a közvádat dr. Keserű Lajos kir. ügyész képviselte, a vád
lottat dr. Gleichman Lajos ügyvéd védte. A törvényszék a vád
lottat, ki utóbb mint föpinezér egy kis kávéházban föpinezéreske- 
dett 7 hónapi börtönre Ítélte. Az ügyész súlyosbításért, a védő 
enyhítésért felebbezett.

— H elyreigazítás. Mull számunkban tévedésből azt irtuk, 
hogy ifj. Stern Sándor Aradon, Kert-ulcza 1. sz. a. üzletet nyitott, 
holott Nagyváradon nyitotta meg üzletét, a mit ezennel helyre
igazítunk.

— A v illán y i borvásár sikere. Pécsről írjak lapunknak, 
hogy a villányi borvásár utolsó napjain élénk üzleti forgalom és 
élet volt. N ándi József villányi borkereskedő meghívására a 
vele kitűnő barátságban élő Leidenfrost Eerencz és Társa bécsi 
bornagykereskedő c.zég megbízottja is részt veit a villányi bor- 
vásáron oly nagy mennyiségű vörösbort vásárolt, hogy egyszerre 
elnémultak a kisbortermelők jajai, vége lett azok kétségbeejtő 
helyzetének. A villányi kisbortermelők nem tudják eléggé meg
hálálni Náredi Józsefnek a velők szemben tanúsított jóindulatát 
Ugyancsak ő megígérte, hogy a jövőben is készséggel támogatni 
fogja a kisbortermelők érdekeit.

— Szomorú sors. Emberbarátok figyelmébe, no meg 
azokéba, kik még mindig idegenkednek a nyugdijegyesületbe lépéstől 
ajánljuk a hozzánk intézett következő soproni levelet: Tekintetes 
Szerkesztő Ur ! Miután annyira elnyomorodtam, hogy két mankón 
is alig tudok menni cs lelketlen családom otthonomból elűzött és 
most itt állok minden támasz nélkül a koplalás és nélkülözés 
küszöbén, tehát kénytelen vagyok tekintetes szerkesztő úrhoz 
folyamodni, hogy lapjában szíveskedne felhozni nyomorult hely
zetemet, hogy legalább némi segélyhez juthassak, kérem tekintetes 
Szerkesztő urat, hogy ezen könyörgésemet lapjában többször 
ismételni szíveskedjék. Alázatos ^kérésemet ismételve maradok 
tekintetes Szerkesztő urnák legalázatosabb szolgája Balanek Ignácz 
volt pinezér és bormérő. (A szives adományokat kérjük kérvé
nyező lakására : Sopron, Czuczor Gergely-utcza 11. sz. esetleg 
lapunk szerkesztőségébe juttatni. A szerit.)

— Ö ngyilkosság . Binder Ferenez gyerki (Hontmegye) 
korcsmáros múlt évi deczember 28-án főbelőtte magát és rövid 
kínlódás után meghalt. Az egykor tehetős és közbecsülésben álló 
vendéglős kezébe anyagi gondok adták a fegyvert.

Hirdetési r .latunkat lapunk alváséinak kecses ügyeimébe ajánljuk.
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— A szlkvlzadó é letb elép tetése  N agybecskereken.
A szikviz megadóztatásáról szóló szabályrendelet felsőbb helyről 
jóváhagyást nyervén, az a folyó 1902. évi január 1-én lép életbe.

_ Tolvaj pinczér. Sajnos ilyen is akad. Nagy-Kikindá-
ról Írják lapunknak, hogy Bárát Károly pinczér, ki egy ottani 
szállodában volt alkalmazva, lopást követett el. Múlt évi deczem- 
ber 22-én, midőn letelt a mandátuma, elbocsájtották. Viszont ő 
szeretett volna valami emléket magához váltani, azért a búcsú
záénál elemelte a gazdája télikabátját és egy öltöny ruháját. A ru
hát zálogba csapta még aznap, az árát elmulatta, a télikabáttal 
pedig reggel Szeged felé tartott. A kikindai rendőrség sürgönye 
azonban előbb érkezett Szegedre s igy történt, hogy Barát Károly 
alig lépett le a tízórás gyorsvonatról, máris a detektívek ölelő 
karjai közé esett.

— K ülönös ételek . Indiában fecskefészkek és a tengeri 
uborkák szolgálnak táplálékul, de egy londoni lap ezeknél még 
sokkal különösebb ételeket sorol föl. Az oroszlánhus kitűnő, a 
tigris húsa ellenben kemény és inas. Hogy a medvehus milyen 
jóízű, az már nem uj dolog. A medvesonka és a medvenyelv a 
legfinomabb csemegék közé tartozik és Angliában még azt is 
tudni vélik, hogy Németországban a medve májából kolbászt ké
szítenek. Az elefánthus élvezhetőségét illetőleg nagyon eltérők a 
vélemények. Az indiai és afrikai benszülöttek elsőrendű cseme
gének tekintik, az európai elefántvadászok azonban elefántpecse
nyére soh’se kívánkoztak. De hogy az elefánt lábából pompás 
eledel kerül ki, azt a leghíresebb szakácsok is elismerik. A rino- 
czerosz húsa, mely izére'a marhahús és disznóhus közt áll, más 
hús hiányában egyáltalán nem megvetendő. A majom húsáról 
Wallace híres angol zoológus azt állítja, hogy ize a nyulhusra 
emlékeztet. A jaguár piszkos természetű vadállat, de húsa igen 
jóizti és gyönge, mint az ürü húsa. Londonban legújabban a 
kenguru húsát is becsülni kezdik, amit eléggé bizonyít az, hogy 
ezerszámra importálják Ausztráliából a kenguru farkokat. Hogy 
milyen jó a kenguruhus, azt persze már sokkal régebben tudják 
Ausztráliában, ahol a kengurulevest a legnagyobb delikatcszek 
közé sorolják. Nagyon gyönge, fehér és jóízű a krokodil húsa, a 
fókahus fekete és csúnya, de szintén nagyon élvezhető. Angliában 
a mókus, Olaszországban pedig a legkülönbözőbb éneklő madarak 
kerülnek pecsenye alakjában az asztalra, Floridában pedig az 
apró és czifratollu madarakból ragout készítenek. A föld kerek
ségének sok helyén azonban még ezeknél is furcsább eledeleket is 
esznek. A kinai étlap sok ételei, a melyek közt bogarak és pókok is 
szerepelnek, eléggé tanúskodnak erről. Érdekes emberek geol'agok 
akik földet esznek, nem éhségből, hanem ösztönből. Leginkább a 
forró égöv alatt fordulnak elő. A föld, melyet fogyasztanak, zsíros, 
erősszagu agyagföld, Németországran a Kyfhauser-hegy homok
bányáiban a munkások kűvaj nevű agyagot kennek a kenyerükre. 
A skandináv tartományokban az úgynevezett hegylisztet eszik; 
Finnországban a kenyérlisztct keverik vele. Ormokéban az 
ottomak-indiánok az egész esős évszakban vörösesszürke földdel 
táplálkoznak.

— A ngol lnyenczek . Lucullus óta Angliában élnek a 
világ legnagyobb inyenczei. Hogy Londonban minő lakomák zaj
lanak le időről-időre, arról a képzelet fogalmat nem alkothat. A 
gasztronómia egyetemes történetében bizonyára meg lesz örükitve 
az orosz gróf Orloffnak ötlete, aki vendegei elé a Lena-folyó jege 
alól kivágott, történet ellőtti időkgől származó mastodonhust tá
laltatott. Hát most ezt a gigászi ötletet is lefőzte egy csomó liver
pooli; régiségkereskedő. Ezek az emberek — rengeteg vagyonnak 
tulajdonosai egytöl-egyig — lakomát csaptak; a lakoma ételrend
jén ima, kenyér, vaj és bor szerepelt. Nem mintha esküdt vege
táriánusok lettek volna, hanem azokat az almákat Pompci romjai 
alól ásták ki egy légállóan elzárt korsóból, — a koruk felmehetett 
vagy kétezer esztendőre. A kenyeret ugyan a lakoma napján 
sütötték, de a hozzávaló lisztet egy nemrégiben felfedezett egyip
tomi sírból kiszedettt búzából őrölték; — a sírfeliratok szerint a 
búza még a bibliabeli Fáraó idejéből való lehet. A vaj is érde
kes régiség volt: már angolországi Erzsébet királynő idejében is 
avas lehetett, s a lakoma fogásai közűi ez volt az egyetlen, amelyre 
elfintorították orrukat a tisztelt vendégek. Már most ami a bort 
illeti, az éppen méltó volt az ételsor többi fogásához; mert a

melyet Korinthusban felásott pinczéből keritettok elő, tömörró 
fagyott már akkor, midőn Kolumbus gyerek volt még. Ennek a 
Szodomához méltó lakomának méltó párja az a másik, melylyel 
egy Angliában megtelepedett amerikai ur vendégelte meg barátait. 
Ez a lakoma kigyóvacsora volt a szó legteljesebb értelmében, mert 
az asztalra csupa kigyóhusból készült étel került. A fogások czimei 
magukban véve is érdekesek. Étiek a jó emberek „párolt vízi
siklót" s pirított sült, azután „vajas lében főtt tigris-kigyót" s pi- 
ritottboa konstriktort". Utóételekként „kigyófarok". kávé és cziga- 
retta szerepelt az ótelsoron. Az asztaldísz természetesen stílsze
rűen alkalmazkodott a lakoma jellegéhez : a terem falait kigyó- 
börökkel aggatták tele, sőt élő szörnyetegeket is helyeztek el, 
persze gondosan elzárt szekrényekben, a szoba sarkaiban. Ezt a 
lakomát ugyan eredetiség dolgában ugyan le nem főzte, de azért 
elég tisztességesen megközelítette az a vacsora, amelyet több nemes 
ur adott londoni Bull’s Head nevű előkelő vendéglőben. Ezen a 
lakomán hattyuhussal táplálkoztak a vendégek.

— A z ördög1 a hotelben . Libauban történt az eset. 
A minapában egy igen elegánsan öltözött ur érkezett a szállóba. 
Valami jómódú földbirtokosnak látszott. A pinczér szép, nagy 
elsőemeleti szobába vezette. Az öreg ur meg volt elégedve a 
szállással: megvacsorázott, azután lefeküdt. A reggelit a szobájába 
rendelte. A pinczér föl is vitte, de mikor a szobába lépett: 
ijedtében kiejtette a kezéből a tálezát. Az öreg ur helyett mosolygó 
képű szőke fiatalember volt a szobában, amelynek az ajtaja tegnap 
este óta ki nem nyílt. A megrémült Ganimed holtraválva futott 
a föpinezérhez, megjelenti a csudát. A főpinezér keményen le
hordta, azután maga vitte föl a reggelit az idegennek. De bizony 
ö is csak egy lépéssel jutott belül az ajtón. Most már se öreg 
ur, se szőke ifjú, hanem egy dús fekete hajú dáma állt az asztal 
mellett. Ennek már a fele se volt tréfa. Biztos, hogy maga az 
ördög tisztelte meg látogatásával a szállót. Hamar a — rend
őrségre küldtek, hátha ez meg tudja régulázni magát az ördögöt 
is. A sajátságos esetnek hamar hire futott és egész tömeg tolongott 
a lépcsőházban, mikor a rendőrtisztviselő, egész csomó pinczér 
élén, benyitott az ördög szobájába. Az ördög megint alakot cserélt. 
Beretvált képű, frakkba öltözött ur sietett .mosolyogva a belépők 
elé és nyájasan mutatta be m agát: Ered Clawi vagyok, az át
változó művész. Nagyon örülök, hogy szerencsém van a kapitány 
úrhoz, mert talán mvst mindjárt lesz szives tudomásul venni a 
bejelentésemel, hogy ma este itt előadást óhajtanék tartani.

— A pálinkam onopolium  O roszországban. 1894 
év óta az orosz kormány a pálinkanemüek kimérését állami 
monopólium tárgyává tette, olyképp, hogy az állami pálinkaméröket 
az egyes kormányzóságban fokozatosan léptették életbe. A fogyasz
tási adók igazgatóságának most közzétett jelentéséből megtudjuk, 
hogy 1898-ban az állami pálinkamérések már 35 kormányzóság 
területén voltak felállítva s a jelzett évben 103’S millió rubel 
bruttó hasznot hajtottak. Ebből a kezelési költségek 71 millió 
rubelt vettek igénybe, minélfogva a tiszta haszon 323 millió rubelt 
tesz ki. A szeszfogyasztási adóból ugyanezen évben Oroszország 
189'3 rubelt vett be, minélfogva a pálinka-fogyasztásból, mely a 
monopólium daczára emelkedést mutat, az államnak 321-9 millió 
rubel bevétele van.

UVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt:

SCHREIBER J. és UNOKAÖGSCSEI
BUDAPEST, IV.

Hégi posta-utca 10. (félemelet).

Nagy raktár
Üvegárukban

vendéglők
és kávéh ázak  ré s zé re .

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

lIe c r f»4 el«a*kM«l kérjflJt tiutelt •lraatftalcat miadig lapunkra k iratkan l.
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B o rvá sá r.
M a g y a r á z a t :  Kiül áll mindig az eladó neve, utána következik lakása és utolsó posta, ezután a borfaj megnevezése, mennyisége

hektoliterekben, ára hektoliterenként.

B ács-M artonos, Bács-Bodroghmegye.
Faragó Ábel rizling, 1901. 15 hl. 26 K. 
Kováts Pál rizling, 1901. 20 hl. 26 IC.
Lázár Ferenez siller, 1901. 50 hl. 26 IC. 
Fehér Mihály siller, 1901. 16 hl. 24 IC. 
Kovács Lukács siller, 1901. 40 hl. 26 IC. 
Kovács Ferenez siller, 1901, 20 hl. 20 K. 
Faragó János rizling, 1901. 50 hl. 26 K. 
Faragó Fábián rizling, 1901. 30 hl. 26 IC. 
Faragó Péter rizling, 1901. 45 hl. 26 K. 
IIoós Béla siller, 1901. IS hl. 30 IC. 
Eremits Vlájkó siller, 1901. 30 hl. 26 IC. 
Eleven János siller, 1901. 24 hl. 26 K. 
Telek Mihály siller, 1901. 30 hl 26 K. 
Bicskei Jovákné Ó-Kanizsa, siller, 1901. 

32 hl. 26 IC.
Dobó Szilveszter siller, 1901. 25 hl. 26 K. 
Dudvarszki Márkó Ada, siller, 1901. 40 hl. 

30 K.
Vállai Károly Ada, siller, 1901. 30 hl. 30 K. 
Sijacski Damján Ada, siller, 1901. 10 hl. 

30 K.
Aradszki Ulászló Ada, rizlingi fehér, 1901. 

30 hl. 60 K., mézes fehér 30 hl. 50 K.

Bajm ok, Bács-Bodrogmegye.
CzetlI József siller bor 4 hl. 24 IC.
Czeiffer János vörösbor 5 hl. 20 K„ siller 

bor 5 hl. 24 IC.
Bcnkovits Mihály siller bor 3 hl. 24 K. 
VValter Andrásné vörös bor 5 hl. 20 IC., 

siller bor 10 hl. 24 K.
Rickert János siller bor 4 hl. 24 IC.
Walter Pál vörös bor 20 hl. 20 IC., siller 

bor 50 hl. 24 K.
Szvoboda Antal siller bor 7 hl. 26 K.
Poór István vörös bor 3 hl. 20 K., siller 

bor 3 hl. 24 K.
Teknyős János vörös bor 3 hl. 20 IC., siller 

bor 7 hl. 26 IC.
Teknyös József vörös bor 5 hl. 20 korona, 

siller 10 hl. 26 K.
C’.sapp István vörös bor 2 hl. 20 K., siller 

bor 6 hl. 24 K.
Bacsics János vörös bor 5 hl. 20 K., siller 

bor 10 hl. 24 K.
Szkenderovits Miklós vörös bor 12 hl., 20 

korona, siller bor 15 hl., 24 K. 
Budánovits Albortné vörös bor 6 hl. 20 K„ 

siller bor 10 hl. 24 K.
Faltum Mihály siller bor 10 hl. 24 K. 
Teknyős András vörös bor 3 hl. 20 kor., 

siller bor 6 hl. 24 K.
Parczen Antal vörös bor 3 hl. 20 korona, 

siller bor 3 hl. 24 K.
Wolf Ferenez vörös bor 6 hl. 20 korona, 

siller bor 15 hl. 24 K.

K atym ár, Bács-Bodrogmegye.

Till Imre asztali, 1901., 60 hl, 30 K. 
Mayer N. János asztali, 1901., 50 hl., 36 K. 
Stein Vilmos asztali, 1901., 40 hl. 30 K. 
Braun János asztali, 1901., 40 hl. 24 K. 
Harti Bernát asztali, 1901., 32 hl. 24 K. 
Steiner József asztali, 1901., 30 hl. 24 K. 
Schnitzer Márton, ászt., 1091., 30 hl. 24 K. 
Jáger Jakab asztali, 1901., 20 hl. 24 K. 
Steiner György asztali, 1901., 18 hl. 24 K. 
Jung Márton asztali, 1901., 15 hl. 24 IC. 
Mandits Jakab asztali, 1901., 12 hl. 24 K. 
Ripp János asztali, 1901., 12 hl. 24 K. 
Vaczity Sztánkó asztali, 1901., l t  hl. 24 K. 
Pentz Jánosné asztali, 1901., 11 hl. 24 K. 
Hünpfner Antal asztali, 1901., 10 hl. 24 K. 
Puhl Miklós asztali, 1901., 10 hl. 24 K. 
Tobler Márton asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Eifried Gottfried ászt., 1901., 10 hl. 24 K.
Federer József asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Rau István id. asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Steiner György asztali, 1901., 10 hl. 24 K.

Berger Pál asztali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Stcrtz Antal asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Iliesl István asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Beicht Lőrincz asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Landgraf Jakab asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Rauschenberger Sebestyén asztali, 1901., 

10 hl. 24 IC.
Krékity Péter asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Pentz János ifj. ászt., 1901., 10 hl. 24 K.
Schmidt József asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Pahl Jánosné asztali, 1901., 8 hl., 24 K.
Berger Jakab asztali, 1901., 8 hl., 21 K.
Glocker János asztali, 1901., 8 hl., 24 IC.
Kaszwein Bálint asztali, 1901., 7 hl., 24 K.
Berger András asztali, 1901., 6 hl., 24 K.
Manesz János asztali, 1901., 5 hl., 24 IC.
Kühn Mátyásné asztali, 1901., 5 hl., 24 K.
Kühn Jakab asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Réti Imre asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Zorn Márton asztali, 1901., 5 hl. 20 K.
Vujkov Ferenez asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Becker Jánosné asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Mandits Ágoston asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Kühn János asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Matos Alajos asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Manesz József asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Itefner István asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Zorn Mátyás asztali, 1901., 4 hl. 24 K.
Albert Ferenez asztali 1901., 4 hl. 24 K.
Sain Bolto asztali, 1901., 3 hl. 24 K.

Jankovácz, Bács-Bodrogmegye.

Pámel Antal 941. sz., siller, 1901., 35 hl., 
seprőstől 24 üli.

Ágócs István 19. sz., siller, 1901., 20 hl. sep
rőstől 24 fiit.

Sarok György kiserdő, siller, 1901., 20 hl. 
seprőstől 24 fül.

Pippany Mihály 540. sz., idei siller, 10 hl. 
seprőstől 18 fül.

Szűcs András 1042. sz., siller, 1901., 9 hl. 
seprőstől 20 fül.

Tóth Péter (zombai) 640. sz., siller, 1901. 
15 bl. seprőstől 32 fül.

Huczek Pál 30/e. sz., siller, 1901., 18 hl. 
seprőstől 24 fül.

Vén István 416. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Ádám Pál 294. sz., siller, 1901., 10 hl. sep
rőstől 20 fillér.

Kasziba György 431. sz., siller, 1901., 5 hl. 
seprőstől 14 fillér.

Binszki József 1102. sz., siller, 1901., 
30 hl. seprőstől 20 fillér.

Mészáros Péter (szálkái) 746. sz.,
1901., 13 hl., seprőstől 20 fillér.

Csima Imre 751. sz., siller, 1901., 
seprőstől 24 fillér.

Kovács Antal 765. sz„ siller, 1901 
seprőstől 24 fillér.

Czimber Mihály 1092. sz., siller, 1901., 4 hl. 
seprőstől 24 fillér, vörös 5 hl. seprős
től 24 fillér.

Pós János 342. sz., fehér, 1901., 20 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Tőrök Ferenez 1244., vörös, 1901., 10 hl. 
seprőstől 24 fillér, siller 25 hl. seprős
től 24 fillér.

Zámbó Péter 1115. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Varga Mihály 204/a. sz., siller, 1901., 12 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Miskolczi Mihály 919. sz., fehér, 1901., 
hl., seprőstől 24 fillér, siller 30 
seprőstől 24 fillér.

özv. Dávid Józsefné 425.̂  sz., siller,
20 hl. seprőstől 24 fillér.

Tarkovics Mihály 732. sz., siller, 1901., 
50 hl. seprőstől 24 fillér.

Király Márton 1037. sz., siller, 1901., 30 hl, 
seprőstől 24 fillér.

siller, 

17 hl. 

5 hl.

13

1001.,

Erdélyi István 1016. sz., siller, 1901., 4 hl 
seprőstől 24 hl.

Sarok Antal 1015/a. sz., siller, 1901., 6 hl. 
seprőstől 24 fül.

Rohota József 1044. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Dági Imre 1153. sz., siller, 1901., 6 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Urfi Antal 430. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kasziba István 1011. sz., siller, 1901., 20 
hl. seprőstől 24 fillér.

Kollár Imre 1166/a., siller, 1901., 10 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Tóth István ujház, siller, 1901., 6 hl. sep
rőstől 24 fillér.

Szommer Péter 1198. sz., siller, 1901., 
20 hí. seprőstől 24 fillér.

Nácsinák Mihály 1189. sz., siller, 1901., 
20 hl. seprőstől 24 fillér.

Szarvas Pál (csonka) 1153/a. sz„ siller, 
1901., 16 hl. seprőstől 24 fillér.

Zsebi András 566. sz., siller, 1901., 150 1Ü. 
seprőstől 24 fillér.

Kovács István (fajszi) 761. sz., siller, 1901.,
10 hl. seprőstől 24 fillér.

Szemlics Mihály 401. sz., siller, 1901., 70 
hl. seprőstől 24 fillér.

Csernák István 669. sz., siller, 1901., 20 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kárász Anna 1053. sz., siller, 1901., 40 hl. 
seprőstől 24 fül.

Maruzsa András 1039. sz., siller, 1901.,
11 hl. seprőstől 20 fül.

Zámbó Mihály 1087. sz., siller, 1901., 58 hl. 
seprőstől 24 fül.

Szántó József 146. sz., siller, 1901., 33 hl. 
seprőstől 24 fül.

Király Mihály 928. sz., siller, 1901., 9 hl. 
seprőstől 24 fül.

Tóth János 1152. sz., siller, 1901., 18 hl. 
seprőstől 24 fül.

Haha István 867. sz., siller, 1901., 20 hl. 
seprőstől 24 fill.

Kerekes István 538. sz., siller, 1901., 10 hl. 
seprőstől 24 fül.

Molnár Ambrus 647. sz., siller, 1901., 46 hl. 
seprőstől 24 fül.

Oláh István 625. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fül.

Szili József 420. sz , siller, 1901., 25 hl. 
seprőstől 24 fill.

Miskolczi Mihály 886. sz., siller, 1901., 11 hl. 
seprőstől 24 fül.

Kun-Baja, Bács-Bodrogmegye.
(Többnyire kadarka vegyest rislingi kövi

dinka és mézes fehérrel.)
Frejdinger-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Berger-család 1901., 200 hl. 20—30 fill.
Lutz-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Krisztmaim-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Szuyer-család 1901., 100 hl.. 20—30 fill.
Bógncr-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Núber-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Brand-család 1901., 200 hl. 20—30 fül.

Rém , Bács-Bodrogmegye.
Goszvein István fehér, 1901., 20 hl. 24 K.
Vancsura István fehér, 1901., 40 hl. 24 K.
Brecska Anlal fehér, 1901., 40 hl. 24 IC.
Ilalhlender Tamás fehér, 1901., 80 hl. 26 K.
Vancsura Mátyás fehér, 1901., 50 hl. 28 K.
Tittl János fehér, 1901., 30 hl. 30 K.
Kett Frigyes fehér, 1901., 20 hl. 24 K.
Vancsura János fehér, 1901., 40 hl. 26 K.
Szommer Márton fehér, 1901., 40 hl. 26 K.
Klein Ferenez fehér, 1901., 80 hl. 28 IC.
Stegner János fehér, 1901., 30 hl. 28 IC.
Hirmann Miklós fehér, 1901., 60 hl. 30 K.
Melcher Tamás fehér, 1901., 30 hl. 26 K.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak kecses ügyeimébe ajánljuk.
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Vancsura Pál fehér, 1901., 50 hl. 32 K. 
Vancsura József fehér, 1901., 40 hl. 20 K. 
Vancsura Illés fehér, 1901., 40 hl. 26 K. 
Vancsura Mihály fehér, 1901., 30 hl. 26 K.

Bács-Madaras, Bács-Bodrogmegye.
Csapiár István rizlingi fehér, 1901., 15 hl.

40 K., kadarka siller 15 hl. 32 K. 
Potróczi István kadarka vörös, 1901., 14 hl. 

30 K.
Schoeer János nagyburgundi vörös, 1901., 

17 hl. 30 K.
Schneider János kadarka siller, 1901., 7 hl. 

32 K.
Luspai András kadarka vörös, 1901., 5 hl. 

28 K.
Babinyecz Aulai rizlingi fehér, 1901., 5 hl. 

34 K.
Illaskovits János (loboda) kadarka vörös, 

burgundi vörös, 1901., 3Vz hl. 34 K. 
Grünbaum Péter burgundi vörös, 1901., 

20 hl. 32 IC, rizlingi fehér 20 hl. 32 K.

I Mester Pál kadarka vörös, 1901., 3 hl. 26 K. 
Ingusz Lipót rizlingi fehér, burgundi vörös 

és siller, 1901., 200 hl. 36 K.
Báczkopf Ferencz kadarka vörös, 1901.,

5 hl. 34 K.
Franek József kadarka vörös, 1901., 4 hl. 

24 IC
Bódi István rizl. fehér, 1901., 15 hl. 34 IC, 

kadarka vörös 35 hl. 34 K.
Varga Sándor rizl. fehér, 1901., 15 hl. 34 IC, 

kadarka vörös 30 hl. 34 K.
Varga Ádám rizl. fehér, 1901., 45 hl. 36 IC, 

magyarádi vörös 25 lil. 36 K.
ICarváth Venczel magyarádi vörös, 1901., 

80 hl. 36 K.
Spitzer Zsigmond rizl. fehér, magyarádi vö

rös, 1901., 60 hl. 36 K.
Turcsányi Istvánná kadarka vörös, 1901.,

6 hl. 28 IC
Kispál János rizlingi fehér, siller, vörös, 

1901., 30 hl. 32 IC
Szvoreny Mihály kadarka siller, 1901., 20 hl. 

30 IC.

Riltgas ser János rizl. fehér, 1901., 55 hl. 
32 K.

Zalylsó András kadarka siller, 1901., 14 hl. 
28 K.

Bartos András vegyes, 1901., 35 hl. 26 K. 
Juhász János vegyes, 1901., 14 hl. 20 K. 
Vámos Mihály kadarka siller, 1001., 15 hl. 

30 K.
Hegedűs János kadarka siller, 1901., 5 hl. 

32 IC
Molnár Márton vegyes, 1901., 12 hl. 30 IC.

Csei’venka, Bács-Bodrogmogye.

Rauch Péter Tájbor, 1901., 80 hl. 30 fiit. 
Schumacher József fajbor, 1901., 150 hl. 

34 mi.
Schumacher László fajbor, 1901., 160 hl. 

34 mi.

Üzleti hirek.
Az újpesti Központi kávéház vezetőségéi az üzleti körökben 

nagyon jól ismert s általános kedveltségnek örvendő férfiú, 
Ladányi Antal vette át. — A tordai kávéházzal kapcsolatos 
Kossuth-téri fürdővendéglőt Csegezy Lászlőné vette meg. — 
A nagykörösi Vigadó-vendéglőt Weisz lenö bérelte ki. — A temes
vári Vizkelety-féle vendéglőt Krcsmár Ferencz vendéglői üzlet
vezető vette bérbe. — Franz Péter a temesvári Illadik-féle ven
déglő jóhirü tulajdonosa megvette ugyanott a Zöld Korona nevű 
vendéglőt. — Orosz Lázár sepsi-szt.-györgyi kartársunk régi jó- 
hirnevü vendéglői üzletét borkiárusitó üzlettel bővitette ki. — 
Barna Antal üzletvezető Nagybecskereken átvette a Broschko-féle 
vendéglőt.

Bérletek.
Eladó 50 éve fennálló élénk forgalmú vendéglő, mely áll: 

nyári helyiség, befásitolt nagy udvar, szaletli és tekepályával, 
téli helyiség 3 szobából, lakás 2 szoba, konyha éléskamara, nagy 
borpincéből, szilárdan épült jó karban levő ház, betegség miatt 
örök áron eladó. Bővebbet özv. Knapp Károlyné tulajdonosnénál, 
Fáczán-utcza 7. szám.

Kis-Czelben a K. K. Hitelbank tulajdonát képező 15 vendég
szoba, kávéház, étterem s egyéb helyiségek egy nagy kerttel el
látott elsőrangú szálloda bérbe, esetleg kedvező feltételek mellett 
eladó. Bővebb felvilágosítást ad: Dr. Pletnits Ferencz ügyvéd 
Kis-Czellben.

A soproni sörgyár részvénytársaság szombathelyi sörcsarnoka
Király-utcza, Grossmann-féle ház, előnyös teltételek mellett azon
nal kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál: Sopronban a sörgyá- 
részvénytársaság. Szombathelyen Lakner József, Kossuth Lajosr
utcza 18.

Szálloda-bérlet. Kis-Czcllben, a k. k. Hitelbank tulajdonát 
képező 15 vendégszoba, kávéház, étterem s egyéb helyiségek, 
úgy nagy kerttel ellátott elsőrangú szálloda bérbe, esetleg ked
vező feltételek mellett eladó. Bővebb felvilágosítást a d : Dr. 
Pletnits Ferencz ügyvéd, Kis-Czellben.

Szálloda-bérlet. Egy berendezett szálloda mellékhelyisé
gekkel, elszámolásra bérbeadandó. Bővebbet Deutsch Albert és 
fia czégnél, Facset.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

S Z Á L L O D A ,
k ávéházi, b e szá lló  v en d ég lő , v e n d é g lő  é s  é t te r m i  
ü z le t e k e t  v e n n i sz á n d é k o z ó k  b e c se s  f ig y e lm é b e  1
Budapesten s Magyarország nagyobb és kisebb városaiban 
számos igen jómonetelü üzletek eladásával vagyok megbízva, 
melyek közül az alant soroltakat melegen és lelkiismeretesen 
merem bárkinek is megvételre ajánlani s pedig: S zá llo d a  
vidéki városban az utasok által leginkább látogatva mint igen 
jómenetelü üzlet általánosan elismerve, mely múlt évben ki
mutathatóan tisztán mindennemű kiadást már levonva, 8000 
koronán felül jövedelmezett, igen jutányosán és kedvező fel
tételekkel eladó; továbbá sz á llo d a  nagyobb vidéki városban 
jóhirnevü és igen jómenetelü üzlet, elegánsan berendezve, 
egyedül a vendégszobák fedezik a szálloda összes évi kiadásait, 
mert az utasoknak ezen üzlet kedvelt tartózkodási helyük. 
Magyarországon alig hiszem, hogy van másik üzlet, mely oly 
jövedelmező, csakis tulajdonos más vállalkozása miatt lesz sür
gősen, jutányosán és kedvező feltételekkel eladva; továbbá 
b eszá lló  v e n d é g lő  vidéki városban elismert jó hírnevű és 
igen jómenetelü üzlet, melynek bor és sörfogyasztásáról meg
győződhetik bárki is, hogy kimutathatólag jövedelmez az üzlet 
egész tisztán óven'e 6000 koronát, tulajdonos más nagyobb 
vállalkozása miatt lesz eladva, ilyen egészséges és jó üzlet talán 
20 év alatt sem kerül egy eladásra és ezen üzletet mindenki 
csak aranybánya név alatt ism eri; továbbá Itávéh áz  nagyobb 
vidéki városban igen szépen berendezve, jómenetelü s egyálta
lán mint egészséges és jövedelmező üzlet ismeretes, melyen 
bárki is fényes és teljesen gondnélküli existeneziát talál, azon
nal igen jutányosán és kedvező feltételekkel eladó; továbbá 
k á v é h á z  főváros legnagyobb forgalmú helyén szépen beren
dezve, elismert szolid nappali és éjjeli üzlet igen jómenetelü és 
ritka jó jövedelmező üzlet, melynél bárki is fényes és gond
nélküli megélhetésre teszen szert, igen sürgősen kedvező ár és 
fizetési feltételekkel eladó. Ezen üzlet spéciéi, nem kíván semmi
féle szakértelmet s bármely idegen által, esetleg magányos nő 
által is könnyen kezelhető; továbbá k iív ó h á z  főváros egyik 
legszólidabb és pazar fényesen berendezett jóhirnevü üzlete, 
kimutatható éventei 12.000 korona egész tiszta jövedelemmé1, 
miről vevőnek jogában álland előbb meggyőződhetni, igen ked
vező ár és feltételekkel eladó. Ilyen jómenetelü és jövedelme
zőséget még jóval fokozható üzlet sem fog egyhamar kerülni 
eladásra; továbbá v e n d é g lő  vidéki városban, mely a kimért 
italokból tényleg kimutatni képes, hogy üzlele múlt évben 
tisztán mindennemű kiadást már levonva 6000 koronát jövedel
mezett, tulajdonos más nagyobb vállalkozása miatt eladó igen 
kedvező ár és feltételekkel; továbbá v e n d é g lő  főváros leg
élénkebb pontján igen jómenetelü és hitelezésnélküli üzlet, 
melynek jövedelméből bárki is biztos és fényes megélhetést 
talál, bárkinek is igen melegen merem ajánlani megvételre s az

• l r u j l n k t t  m in d ig  la p u n k ra  h l t i . t k  •a m i.
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átvétele ezen üzletnek nem sok készpénzt igényel, sürgősen és 
minden elfogadható árért eladó; továbbá keresek egy fővárosi 
jóhirnevü vendéglő részére csap iárost (üzletvezetőt) 600 
korona óvadékkal, ezen üzlet a csapiárosnak tisztán a kimért 
italok utáni százalék havonta 300 koronát jövedelmez; úgy
szintén egy k ávéh áz főváros élénkebb helyén, a legjobb 
menotben csinosan és teljesen felszerelve direkte a háztulaj
donostól 500 korona óvadék ellenében napibérbe azonnal át
vehető. — Legvégül kávéházi, vendéglői és éttermi felszerelések, 
fohérnemüek, ezüst stb. kevéssé használtak, nálam mindenkor 
előjegyzésben vannak. Felvilágosítást csakis direkte reflektán- 
soknak nyújt Niem ctz t.yu la  szálloda, vendéglő és 
k ávéh ázi Ü zletek  adás-vételi Irodája, Budapesten  
V ili.  k é r ., .ló zse f-k ő ru t IS. Csakis válaszbélyeggel ellá
tott levelekre válaszolok.

S l a d ó  k á i r é h L á s .
Aradon egy igen jól menő kávéház betegség miatt azonnal 
átvehető. Évi hér 1000 frt. Napi bevétel 40—>5 frt pénztár- 
könyv szerint kimutatható. Czim a kiadóhivatalban (S. 1, A.).

„ * ......  ,  ,,, r w i i r w w iY r W W W W W W Wv i r v v v v v v v v v v ' i f v v v v v v v

'Villányi borvidék.
A legkitűnőbb sajáttermésü borokat, Rizlinget, vörösbort és 
Schillert szállít 25 év óta alulírott. — A készlet l ő O O  
hektoliter egészben vagy részletekben olcsón eladó. Esetleg

egy óvadékképes képvisel©
kerestetik az évi 1500—2500 hektoliternyi termés eladáséra.

Jantsits Sándor l,or,eX a ®íleu)L ó s’
>1 - - 1 ~  I -b l '-2 l '-r í I I J tííi I í í  vg 1 i -jyl i •„•4 í i 2A A A A A A A J I A A J V A A A A A A A A A

RÓZSA SZÁLLODA K ö r m e n d .

Ö lesé  szob ák , jé  k o n y h a , k itű n ő  sö r ö k , v a lé d i

H a c k e r  * l á u o s ,  tulajdonos.

Kimérői (csapos) állást keresek
nagyobb vidéki városban lehetőleg beszálló helylyel. 
Megfelelő k a u c z i ó v a l  rendelkezem. A vendéglőt 
már jövő hóban elfoglalhatom. írásbeli ajánlatokat 
„H. L.“ jelige alatt továbbit e lap kiadóhivatala.

Pálinka-eladás.
t s o n g r á d o n  i ia s z a n itz k y  D én es  pálinkafőző

nél szabadkézből eladó  mintegy b h e e to l i ie r  v a léd i 
k is ü s tö s  tö r k ö ly , tí'/s h ek tó  v a léd i b a r a c z k . 1 
h e k to l it e r  v a léd i sz ilv a  é s  3 0  l i t e r  v a léd i 3  év es  
ő s z ih a r a c z k  p á lin k a .

I  V - í ' w e l t
a H a l-té r  3 . szám  alatt lévő

vendéglő  bérbeadó, esetleg  erek árén eladó.
Bővebb felvilágosítást a d :

JÁRÁNYI JÓZSEF pinczéregyleti ügynök PÉCSETT.
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SEIFERT HENRIK ás FIAI B É C S,
V. Bez., Mittersteig Nr. 28.B U D A P E S T ,

VII. kér., Dob-utcza 9 0 . -----------------------------------------   ̂ . . . . .
kit*, udvari tekeasztal-gyár. I  Árjegyzékkel díjmentesen szolgálunk. $ cs. és kir. szab. jegszekrenygyar.

Ajánlják legújabb és legjobb szerkezetű jégggel hüthető szekrényeiket
mészárosok, hentesek, 
vendéglősök, kávésok és 

ezukrászok részére.
Fagylaltkészitő

g é p e k .
Fagylalttartó

készülékek.
Ivóviz-hütők.

Teljes vendéglő- és sön- 
tós-borendezések 

a legjutányosabb árban.

cs. es
Fordító-, karambol-asztal

és gyermek-tekeasztalok
miiulcn kivitelben.

Teljes kávéházi berendezések a legegyszerűbb 
------------ és a legdí

szesebb
télig

kivi-

tekeasztal-
berendezések.

Kétszer fejtett kitűnő minőségű
35 hektoliter v ilágos s iller  és  

7 hektoliter bor eladó
H a u e r  B é l a  Pta-Bojári birtokosnál 
(ü; p. Harta). A bor hajón vagy vas
úton is szállítható. Felvilágosítást nyújt 
a birtokos vagy a Pest-Pilis-Solt-Kiskun- 
vármegyei gazdasági egyesület titkára 
(Budapest, Vármegyeház.)

ifí J-JaggenmacherH Sörfőzde

fSzaionSön 
laláfaSöni

^6V Ai?iTj^|röijí5

O 7}

Megrendeld si helyek: d u dap es ren vl<á tfir-u re z a 5. 
tf ag g e nma char Kő b á nya -j-HagganmacberBudafok,

A va lód i és a leg job b  orvosi szaktekintélyek 
által ajánlott

M I L O N A M

Ar t é z i - s avanyuv i z
csak az „A R T E S I A“ B u d a p esti v e n 
d é g lő sö k  sz ik v iz -  é s  p e z s g ő - ita lo k  

g y á r  r é s z v é n y t á r s a s á g  gyárában
V II. kor. Idg-ressy-ut SO/c. készül.
Kapható minden füszerkereskedésben és vendéglőben. , ,  ,

Szíveskedjék a ezégre figyelni.

C h risto fle  & Cie
es. és kir. udvari szállítók

legmagasabb kitüntetés minden kiállításnál.
Magyarországi főraktár:

WADLSTEINER F.-lél
üveg-, prczellán-, fayence- és majolikaárok

gyári raktárában
BUDAPESTEN, IV., Mária Valéria-utcza 5.

( í i  IX i i i ig ’íw is t s z á l l o d á v a l  s z e m b e n . )

Christofle11
leves kanál K. 33

a valódi ezüst egyedüli pótlója.
villa 
kés ,
kávéskanál , 
csomegekés , 
csőm ogo vili a , 
csem egekan. ,

3í 
34 
17 
30 
30- 
30-—

1 lovesmö 
1 tojmérő 
1 főzelókes kan. 
1 kompotos kan. 
1 m ártásm érő  
1 ezukorporkan 
1 halaskészlet 
4 palaczkalj

K. 11-— 
„ 6-60 

8-— 
7*— 
6*50 
7*~- 

10-—  
17-—

1 m ustártartó  K. 11*— 
1 kettős só tartó  „ 4-50
1 salátakészlet 
1 fclvágókészlct 
1 czdkorfogó 
1 eczetolaj-állv.
1 kabarott-villa

12-
14-—
3-50

24-—
3*-

Piatnik Nándor és Fiai
játékkártya-gyár

BUDAPEST, V II .  kér., Csengeri-utcza 11.
TELEFON No. 412.

pumm

nORHEGYI F.
ezelőtt Lápossy F. és Társa

U p a l a c z k o z o t t  bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea
f ő r a k t á r a

BUDAPESTEN, Gizelia-tér I. (Haas-palola)
ajánlja a legjobb

f r a n c z ia  é s  m a g y a r  p e z s g ő k e t ,  
c o g n a c o t  é s  l ik ő r ö k e t  g y á r i á r a k o n .
Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a leg

jutányosabb áron szolgáltatja.
^  Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan tBljeslttetnek.
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