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legjobb aszta li- és üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gógebajokuál, gyomor- és hol.yagliu- 

rutnál.
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Saját érdekünkben
csak

v á s á ro l ju n k .
Jobb mint minden más gyújtó, n e m  
d r á g á b b  é x  í i  n . v e r s  l » e v i 
t e l b ő l

5 Vöt
fizet a gyár nyugdíjalapunk javára.

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

Temesvári Gyujtógyár Temesvár.
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P i i u z é r  u r a l í i i t t k  f o n t o m !
A vflApr le trkónyp lm fis^bh vise ln ie  n 

szabadalmi zo tt —  — .— —

T r i u m p h  * t  * * * 
* * * * * * * *  c s í p ő

érin téssel fe l- ós lehúzható ruganyos já rá s . M inden fa jta  cz ipők h leg 
jo b b  anyagból, elegáns faoonban. D r.  H őgyes-fé le  nsbest ta lpbetétes czlpök 

á llandó ra k tá ra
M I C H L 8 T A D T E R  S. E .  és I I .

Budapest, Váczi-utc2a 3. sz. és Erzsébet-körut 15. sz.
P in cz /r u raknak 5 százalék engedm ény a cz ipö  ta lpába be lenyom o tt 

szabott árból. • ---- —----------------  --------------- -

E I m c Í S Í W .
Egy huszonegy szobára berendezett fővárosi 

szálloda berendezése eladó. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető D r. S o l t i  Ö dön  ügyvédi irodájában 
Budapest, VI., Váczi-körut 72. II. em.
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Hirdetmény.
Gróf Apponyi Géza Apáthi-i pinczéjé- I

I ben —  Tolnamegye, posta és vasút- |  
I állomás Mórágy —  saját termésű tiszta s |  
|  kiváló minőségű ó fehér és veres fajbor |

| palaczkokban eladó |
1 ésp ed ig  0 -35 literes palaczk 54 fillér; 0 7  |  
|  literes palaczk 9 3 fillérért csom agolva s 1 
I vasúthoz szállítva. 1
1 Ugyanezen 10 éves fajborok hordóban | 
|  5 0  litertől felfelé hektónként 1 0 0  koronáért | 
1 kaphatók ab vasútállomás Mórágy. |

Nagy palaczk 17 fillér, kis palaczk 11 1 
|  fillérért, hordók önköltségen számított ár- | 
|  bán franco Mórágy, szívesen visszavételnek. |  
|  Bor bizománybán is adatik. Rendelmé- | 
|  nyékét elfogad s felvilágosítással szívesen | 
|  szolgál a gazdatisztség Apátiáiban.
1 Apáthi, 1901. november 15-én.  1

I Az uradalmi fe lt ig y e lö ség . |
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P á ly á z a t i  h ir d e t m é n y .

A  „ S z a tm á r -N é m e ti P in c z é r -E g y le t“
mint testület k ö z v e títé s i iro d á t  nyit s e
czélból

Az ügynök, ki a jogot az egylettől kapja, 
tartozik: rendes nyílt irodát taitani, s olyan 
lakást, hol az idegen s átutazó pinczérek meg
határozott árban ellátást nyernek, továbbá 
köteles az egyleti tagsági dijakat beszedni, az 
egyleti ügyekben lelkiismeretesen eljárni és 
pontos kimutatást vezetni a helybeli és át
utazó pinczérekről; végül tartozik a rendőr- 
hatóság szabályait pontosan betartani. Javadal
mazása H O  k o r o n a  irodai átalány. Egy
előre tartozik az egylet pénztárába 200 korona 
biztosítékot letenni. Az állásra csakis szakma
beli egyének pályázhatnak. Pályázók kereszt- 
levél, eddigi működésükrőli bizonyítványaikat 
és a helyhatósági bizonyítvány a pályázatával 
együtt 1902. év február 20-ig a fenti egylet 
elnökségéhez küldjék be.

K a l o c s a i  Z s i g m o m l ,  elnök.

: v., t... ....... v. . v. ,v;; v



V. évfolyam Budapest, 1902. február hó 15-én. 4. szám.

A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁHOZ ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A .SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE. — 
A .DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — .NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — AZ .ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, 
VENDÉGLŐSÖK ÉS 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 .

E L Ő F IZ E TÉ S I Á R A K :
Negyedévre . . . ... ..... .............. .............  3 korona.
Félévro ............ ...................... -........... (i .
Egész évre ............ ............................— t2  »

E g y e s  szA m  A ra  8 0  ( i l l í r .

M e g j  e l e n :

minden hónap 1. és 15.
n a p j á n .

Felelős szerkesztő: Főszerkesztő:

Szerkesztőség é8 k ia d ó h iv a ta l:  
Budapest, V. kér., Isipót-körut 9. sz.

Hirdetések felvétele ugyanott. 
K é z ir a to k  n em  a d a tn a k  v i s s z a .  

Szerkesztő és kiadóhivatali főnök :
F. K I S S  L A J O S Dr. SOLTI  ÖDÖN B A R T A  B É L A

Országos szövetségünk munkálatai.
(/<’. K. L) Csendesen, kerülve minden feltűnést a 

maga hatáskörében ernyedctlen buzgósággal fejti ki 
tevékenységét országos szövetségünk. Nincs a vendéglős 
és szállodásiparnak egyetlen egy közérdekű törekvésű, 
melynek ne volna állandó gondozója s nincs az a jelen
téktelen helyi jellegű ügy, melynek elintézésétől ridegen 
elzárkóznék. Így a legfontosabb kérdések, melyek közül 
a legutóbbi időben különösen az idegenforgalom eme
lése és előmozdítása és helyküzvetitési ügy törvény
hozási utón rendezése léptek előtérbe, állandóan napi
renden vannak s közel az idő, a melyben a pozsonyi 
sérelem dolgában oszágszerte nagy feltűnést keltő ese
mények bekövetkezését várhatjuk.

Közismeretül dolgok ezek itt a központban és ha 
mégis — mellőzve e tevékenység nagy szellemi és 
nem kisebb anyagi áldozatokat igénylő munkájának 
részleteit — inkább ama munkálatokról Írunk, a melyek 
szintén szövetségünk munkakörébe tartoznának, ha a 
vidék a szövetség iránt a mainál nagyobb érdeklődés
sel viseltetnék, úgy ez csak azért történik, hogy vilá
gos bizonyitékát adjuk annak, mennyire az egyes vidéki 
vendéglősök erkölcsi és anyagi érdeke a szövetség fenn
állása és megerősödése.

Csak a szerkesztőségünkhöz érkezett panaszos és 
kérdezősködő leveleket kell elővennünk s csodálatra
méltó eseményeket láthatunk. Eseményeket, melyek 
rendszerint csak egyes városok vendéglőseit érdeklik 
ugyan, de napról-napra más-más városban ismétlődnek, 
melyek ellen úgy az egyik, mint a másik helyen hiába 
keresnek jogorvoslatot, de a melyeket egyszerre s egy 
csapásra el lehetne tüntetni, bekövetkezésüket meg
lehetne akadályozni, ha azok ellen szövetségünk lépne 
sikra. Megírtuk, hogy minő panaszokkal fordultak hoz
zánk soproni kartársaink az ottani vásárokat sáska
módra ellepő vándorkorcsmárosok ellen. Most hasonló 
panaszszal fordul hozzánk pécsi előfizetőink nagyja. 
Irtuk, hogy minő jogos sérelmek orvoslását hajszolják 
beszterczei kartársaink, kik az ottani fogyasztási adó
bérlök befolyásával szemben egy szép napon arra a keserű 
tapasztalatra jöttek, hogy pénzügyigazgatóságuk hozzá
járulásával az italmérési engedélyek száma negyvenről 
nyolezvunra emelkedett fel, s megirtuk végiil azt is, 
hogy a záróra-szabályrendeletet -- ott a hol van — 
milyen basaszerü önkénynyel kezelik egyes szolgabiro 
potentátok. Mindezen bajok ellen — igy legutóbb a

szegedi sérelem dolgában is — a melyekben az az uj 
és érdekes, hogy kitűnt, hogy a termelők most már 
nemcsak a kimérés, hanem a palaczkboreladás terén 
is meg nem engedett konkurrencziát fejtenek ki, mint 
az egyedüli leghathatósabb eszközt, azt ajánlottuk ven
déglős feleinknek, hogy a mennyiben a helyi hatósá
goknál való utánjárás nem járna a kívánt eredmény
nyel iratkozzanak be tömegesen a szövetségbe s kérjék 
ettől sérelmeik és panaszaik orvoslását.

Jóindulata tanácsunknak és intő szavunknak 
— a mint azt a pozsonyi eset is bizonyítja — meg is 
volt a maga eredménye. A legtöbb esetben azonban 
pusztába kiáltott szó hirdette igazságunk. Vidéki ven
déglős kartársaink legnagyobb része — tisztelet a kivé
teleknek — még mindig fázik a szövetségtől s inkább 
fordul a drága ügyvédi segély felé, mely mivel sem 
hasznosabb és hatásosabb ama jogvédelemnél, melyben 
a szövetségnél teljesen díjtalanul részesül. Pedig mily 
egyszerű és természetes, hogy bármely vendéglős inkább 
számíthat, panaszának orvoslására s igazságának érvé
nyesítésére, ha annak érdekében a legmagasabb fóru
mon egy országos intézmény lép ki a sikra mintha 
ugyanezt ő maga teszi ép ama fórumon, amely ellen 
panasza van!

A sok panaszszal szemben itt az ideje annak, 
hogy vendéglőseink belátva az egyesülésban rejlő erő 
értőkét s szövetségünk erkölcsi és anyagi súlyánál fogva 
már eddig is elért eredményeit, és a közérdek érde
kében véghez vitt munkálatait, elvégre maguk is csatla
kozzanak — akár testületileg akár egyenkint •— a 
szövetséghez. A kik egymaguk tehetetlenül állanak a 
hatóságok avagy egyes társadalmi osztályok nagyobb 
erejével és befolyásával szemben, ráutalvák a kivülröl 
jövő segélyre, viszont a szövetség maga, hogy nagy 
misszióját teljesítse nem nélkülözheti azt a segély- és 
erőforrást, melyet a vidék nyit meg neki hozzájáru
lásával úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben.

Látva a szövetségünknek a szakoktatás terjesztése, 
a nyugdíjügy propagálása, az idegenforgalom, emelése 
és előmozdítása, a közvetítési ügy rendezése, az egyes 
lokális jelentőségű sérelmek orvoslása érdekében kifej
tett munkálatait, másrészt számbavéve ama nagy hord
erejű — végeredményükben iparunk közérdekeit szol
gáló — munkálatokat, a melyekre a vidék érdeklődé
sének kellene megadni a lökést, most nem először, 
nem is utoljára ajánljuk vidéki kartársaink figyelmébe

H irdetési rovatunkat lapunk •Ív sió in ak  becses ügyeim ébe Ajánljuk.



2 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1902. február 15.

a szövetség pártolását, saját ügyeik és érdekeik párto
lását.

De ez a pártolás csak addig ér valamit, amig 
nem lesz késő. Mert akkor hiába siránkozunk Karthágó 
romjain.

A jiírdíifoíilalási dijak iigyo.
Levél a szerkesztőhöz.

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
A Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1901. évi 

deczember hó 15-én megjelent számában „.1 . legboldo
gabb kávésok“ czim alatt, majd ismét az 1902. évi 
február hó 1-én megjelent számában „A budapesti 
kávésipartársulat és az V. kér. polgári kör“ czimen Brück 
Károly urneve alatt két közlemény jelent meg, melyek 
egyebek között a járdafoglalási dijak ügyével foglalkozva, 
személyem ellen intéztek támadást. Két okból nem 
akartam ezekre a támadásokra válaszolni: először is 
azért, mert a járda foglalási dijak leszállítása ügyében 
kifejtett működésem minden egyes fázisa épen ennek a 
lapnak közleményei utján jutott nyilvánosságra és 
azokból arról minden igazságosan iLélö ember véleményt 
alkothatott magának; másodsorban pedig azért, mert 
az igen tisztelt czikkiró ur a vezetésem alatt álló ipar
társulat választmányának rendes tagja és ebbeli minő
ségében nemcsak joga, hanem egyenesen kötelessége is 
a közügy terén észlelt mulasztást alapszabályszerü 
formában a választmány elé vinni és a sérelmek orvos
lását követelni.

Ha ily körülmények között még is helyet kérek 
az alábbi közleménynek, toszem azt első sorban azért, 
mert jól tudom, hogy b. lapjának olyan olvasói is 
vannak, akik ipartársulatunk keretén kívül állva, könnyen 
azt a véleményt szerezhetik, hogy Brück urnák minden 
szava arany-igazság, mert czáfolatot nem nyert és qui 
tarét, consentire videtur.

Az ügy érdemére válaszom röviden a következő:
A járdafoglalási dijakat a székes-főváros törvény- 

hatósága 1899. évi január hó 8-án tartott közgyűlésében 
96. sz. a. hozott ha'ározatával állapította meg három 
évre, vagyis az 1899, 1900. és 1901. évekre és pedig 
oly magas összegben, melyet mindnyájan elviselhetet
lennek tartottunk. Túlhaladott álláspont volna ma arról 
beszólnom, hogy az 1899., az 1900. és 1901. évek 
folyamán következetesen szorgalmaztam — az ipar
társulat képviseletében — a dijak leszállítását; tudja 
mindenki, hogy ily irányú kérelmeim olutasitásssal vég
ződtek. A múlt év nyarán, abban a tudatban, hogy a 
díjjegyzéknek újabb három évre való megállapítása 
küszöbön áll, szóval és Írásban minden lehetőt elkö
vettem arra nézve, hogy a közgyűlés elé a tanács olyan 
javaslatot terjoszszen, amely ‘ a jogos és méltá
nyos -kívánságokat lehetőleg kielégítse. Az én utánjárá
saimnak volt az eredménye, hogy az egyes kerületi elöl
járóságokat a tanács javaslattételre hívta föl. Az összes 
kerületi elöljáróságok egybehangzóan jelentették, hogy a 
jelenlegi dijak magasak és hogy azok helyett méltá- 
nyosabb díjszabást kell készíteni, — egyedül az V. kerü
leti elöljáróság és választmány óhajtotta a magas dijak 
változatlan föntartásál.

A tanács mindamellett méltányosabb díjszabást 
terjesztett a közgyűlés elé, de valamivel magasabb téte
lekkel, miként azt (az V. kér. kivételével) az előljáró- 
sagok javasoltak. A közgyűlésen Dezsényi József bizott
sági tag ur azt az indítványt tette, hogy ne a tanács, 
hanem a kerületek javaslata fogadtassák el, amiből azaz 
anomália keletkezett volna, hogy az V. kerületre nézve a 
régi magas dijak maradnak érvényben, mig a többi

kerület jelentékeny mérséklésben részesül. Ezért indít
ványozta Vázsonyi Vilmos dr„ hogy az V. kerületre 
nézve viszont a tanács javaslata fogadtassák el és a 
közgyűlés ily értelemben is határozott. A határozatnak 
eme része ellen az érdekelt iparosok — kik között 
szállodások és vendéglősök is voltak — fölebbezést 
nyújtottak be, mely fölebbezés az én közreműködésemmel 
a kávés-ipartársulat irodájában és az én utasításaim 
szerint készült.

Nyilvánvaló tehát, hogy ebben az ügyben 
részemről sernmifélo mulasztás nem történt és az ipar- 
társulat választmánya, amidőn az ügyről jelentést tettem, 
eljárásomat helyesléssel honorálta.

Brück ur még azt a kifogást is emelte ellenein, 
hogy a szóbanforgó ügy tárgyalásánál nem szólaltam 
föl. E tekintetben megjegyzem, hogy törvényhatósági 
bizottsági tagsági minőségemben mindenkor a közérdek 
vezérel és akkor és annál az ügynél szólalok föl, 
amikor és ahol lelkiismeretem szerint szükségesnek 
vélem —■ és ily irányú működésemért egyedül lelki- 
ismeretemnek tartozom felelősséggel. Nem tartoznám 
tehát indokolni, hogy a kérdéses alkalommal miért nem 
emeltem föl szavamat, de félreértések kikerülése végett 
fölemlítem, hogy első sorban is azért nem beszéltem, 
mert az ügy előkészítésénél minden követ megmoz
gattam a siker érdekében, s az eredmény meg
mutatta, hogy nem hiába; másodszor pedig azért, mert 
az elnöklő főpolgármester ur hasonló ügyek tárgya
lásánál már több Ízben, a jelen esetben pedig külön 
is határozottan kijelentette, hogy a fönforgó érdekelt
ségemnél fogva nem adja meg a szót. Hálásan köszönöm 
különben Brück urnák felőlem táplált jó véleményét, 
amikor azt hiszi, hogy az én felszólalásom az ügynek 
más fordulatot adott volna.

Ami végül Brück urnák azt a megjegyzését illeti, 
hogy az ipartársulat utólagosan is köteles lett volna a dijak 
leszállítását kérelmezni, e tekintetben megjegyzem, 
hogy a törvényhatósági közgyűlés ügyrendjének 6. §-a 
érleimében ugyanabban az ügyben három hó letelte előtt 
újabb határozat nem hozható ■— az esetleg benyújtott 
kérvényt tehát a limine visszautasították volna — de 
másfelől a kérdéses közgyűlési határozat miniszteri 
jóváhagyás alatt áll, ellene fölebbezés adatott be, tehát 
még nem is jogerős és ilyen körülmények között minden 
akczió — s tehát az V. kér. polgári kör beadványa is 
— meddő munka.

Én mint bizottsági tag és mint elnök magamat 
és az ipartársulatot nevetségessé nem tehetem csupán 
azért, hogy Brück ur tetszését megnyerjem.

A két támadó czikk egyéb kitételeire nem rellek- 
tálok: azokra majd megadja a választ az ipartársulat 
múlt évi működéséről szóló jelentés, a melyet a tek. 
szerkesztőség szívességéből e lap utján is nyilvánosságra 
hozok.

Végül még csak annyit, hogy Brück ur esetleges 
további támadásaira semmi körülmények között nem 
válaszolok. Az illetékes fórumok: a választmány és a 
közgyűlés előtt kötelesscgszerücn felelek minden tet
temért, de hirlapi polémiákba bocsátkozni sem időm, 
sem kedvem nincsen.

Tisztelettel kérem a tek. szerkesztőséget: méllóz- 
tassék soraimnak b. lapjában helyt adni, amiért már 
előre is hálás köszönetemet nyilvánítom.

Budapesten, 1902. l'ebr. 8-án.

Kiváló tisztelettel

Némái Antal 
a budapesti klvósipar* 

társulat elnöke.----------- —------------- _ _ ------------------- ______________________________________  társulat e
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A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata11

minden héten pénteken

T Á R S A S  R E G G E L I T
tart.

A legközelebbi reggelikét a következő helyeken 
tartják :

1902. február 21-én az Erzsébet-kötuti Gambrinus 
sörcsarnolc különtermében.

1903. február hó 28-án Lippert Lajos vendéglőjé
ben (VII. Erzsébot-körut 13.)
................. mi......Bumm......... ..... ..... nnni........sme.........

Társulatok. Egyesületek.
A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávés

segédek orsz. nyugdijegyesülete11 közleményei:
Jegyzőkönyvi kivonat. Felvétetett Budapesten a Sz. V. K. I’. 

K. 0. Ny. E. igazgatóságának 1002. évi január hó 30-án d. u. 
1/25 órakor a központi irodában tartott r. havi üléséről.

Jelen voltak : B o k r o s  Károly elnök, S z ta n o j  Miklós aleinök, 
ifj. S p r u n g  János ig. tag, F r a n c o is  Lajos, IC om m er  Ferencz, 
M a h r in g e r  Rezső, M a g é i- József felügyelő bizottsági tagok, dr. 
S o lti (Időn jogtanácsos, B a r ta  Béla, K i s s  Lajos hírlapírók, Pósch  
Nándor, S e r c s s  Márton, M itr o v á c z  Adolf, B u r g e r  Károly kimentik 
elmaradásukat.

Elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést, felolvas
tatja az előző ülés jegyzőkönyvét, melyet az igazgatóság jóvá
hagyása után hitelesít. Elnök örömmel jelenti, hogy K o m m e r  
Ferencz ur közbenjárásának sikerült Dróher Antal sörgyáros ur 
figyelmét s jóindulatát egyesületünkre irányítani. Dréher Antal ur 
szakiparunk jótékony intézményei iránt már több Ízben tettekben 
mutatta ki jóindulatát, ezen jóindulatáról, nemes és humánus 
gondolkozásáról tett most is tanúságot, midőn egyesületünk ala
pító tagjainak sorába 5000 koronás adománynyal belépett. Elnök, 
midőn Kommer Ferencz urat üdvözli szép sikerű közbenjárásáért, 
indítványozza, hogy Dréher Antal urnák bőkezű alapítványáért 
jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák. Jogtanácsos jelenti, hogy 
Dróher Antal ur az 5000 kor. alapítványi összegűt postatakarék
pénztári choque-lapoH befizette.

Az okmány betekintése után az igazgatóság a jelentést 
lelkes éljenzéssel veszi tudomásul és felkéri az elnökséget, hogy 
az alapítói oklevelet jelen jegyzőkönyvi kivonat kapcsán, a nemes- 
szívd alapilónak megküldje. Elnök jelenti, hogy a Haggenmacher f. 
budafoki sörgyár 500 koronás adománynyal egyesületünk alapitó 
tagjai sorába lépett. Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul a 
jelentést, az adományozónak jegyzőkönyvi köszönetét szavaz és 
felkéri az elnökséget, hogy a nemesszivü alapítónak az alapítói 
oklevelet jelen jegyzőkönyv kapcsán küldje meg, Jogtanácsos 
jelenti, hogy Törley József és Társa ozég a nagyváradi közgyű
lésen bejelentett 5000 koronás alapítványára a 3-ik részletet, 
500 koronát postautalványon boküldötte. Az igazgatóság őszinte 
lelkesedéssel veszi tudomásul egyesületünk ezen egyik legnagyobb 
alapítójának nemes cselekedetét, ezért az alapitónak jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz s a kivonat utján értesítésre az elnökséget fel
kéri. Jogtanácsos beterjeszti a magy. orsz. központi takarélspónz- 
Iár 1901. decz. 31-ilc keletit kimutatását egyesületünknek ott 
kezelt vagyonáról jelenti, hogy készpénzben folyószámlán 00,417 
korona, értékpapírokban 22,200 korona vau ott kezelés alatt. 
Kéri a kimutatás helyességének elismerését.

Az előző kimutatás kapcsán jogtanácsos újból felhívja az 
igazgatóság ügyeimét azon körülményre, hogy a lagdijbeíizctési 
díjtételek azon feltevés mellett készültek, hogy az egyesület alap
tőkéje 5%-al fog kamatoztatni. Miután úgy értesült, hogy a bankok

a betétek kamatlábát részben már 3*/9°/o-ra leszállították, leg
közelebb azonban kilátás van arra, hogy 3%-ra fogják leszállí
tani, sürgősen kell gondoskodni az alaptőke kedvezőbb kamatoz
tatásáról.

L'jból indítványozza, hogy az ingatlanokra bekebelezés által 
teljesen biztosított s jónevti pénzintézetek által kibocsátott 4'/20/o-os 
záloglevélpapirokat vegyünk, melyek jelenleg oly kedvező árfolya
mon vásárolhatók, hogy azokban elhelyezett tőke 4'65°/o-ot jöve
delmezne. Különösen ajánlja a magyar orsz. központi takarék- 
pénztár által kibocsátott 4Va%-os záloglevélpapirok vételét, melyek
ből egyesületünk már vett is 22,000 korona névértékűt.

Többek hozzászólása után az igazgatóság elvileg hozzájárul 
a jogtanácsos indítványához, annak végrehajtása előtt azonban 
informácziót fog beszerezni esetleg kedvezőbb elhelyezésről, uta
sítja most jogtanácsost, hogy az alapszabályok 72. §-ában foglalt 
felelősség és hozzászólási jog érvényesítése czéljábúl jelen hatá
rozatot az igazgatóság minden tagjának azzal küldje meg, hogy 
a mennyiben az igazgatósági tagok bármelyikétől az egyesületi 
alaptőkének jónevü pénzintézetek zálogleveleiben elhelyezés ellen 
felszólalás nem érkezik, ezen körülmény hozzájárulásnak, igenlő 
szavazatnak fog tekintetni, a legközelebbi rendes igazgatósági 
ülésen ennek alapján fog az igazgatóság ezen kérdésben határozni.

Jogtanácsos bemutatja a budapesti választmány január havi 
ülése jegyzőkönyvét, jelenti, hogy a választmány tagdíjbevétele 
623 korona 35 fillér, mely összeg az okmányéit kiadások levonása 
után beküldetett.

Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány január hó 
22-iki ülése jegyzőkönyvét. Jelenti, hogy a választmány havi bevé
tele tagdíjak és 2 tag felvételi dijaiból 356 korona 90 fillér, mely 
összeg az igazoló kiadások levonása után felküldetett. Jogtaná
csos bemutatja az aradi választmány január havi ülésének jegyző
könyvét, jelenti, hogy a választmány 9 uj tagnak 54 kor. felvételi 
dijával együtt 1901. deczember és ez évi január havában 219 kor. 
72 fillért vett be, mely összeg 20 kor. 2 havi kiadás levonása 
után cheque-lapon s a tévedésből visszamaradt 40 fillér levél- 
bélyegekben beküldetelt. Jogtanács bemutatja a szegedi választ
mánynak f. ó. január hó 21-iki ülése jegyzőkönyvét, jelenti, hogy 
a választmány deczember hóban tagdijak fejében 163 kor. 94 fill.. 
felvéti dij fejében 20 koronát, összesen 183 korona 94 Iliiért vett 
be, mely összeg clearing utján átküldetett. Jogtanácsos bemutatja 
a szegedi választmány 1901. évi működéséről szóló gondosan 
egyboállitoit választmányi jelentést. Az igazgatóság a jelentést 
tudomásul veszi és felkéri az összes választmányok elnökségeit 
hasonló évi jelentéseket szerkesztessenok és terjesszenek be az 
igazgatósághoz. Jogtanácsos bemutatja a szabadkai választmány 
befizetési lapját, mely szerint a választmány január havi felvételi 
és tagdíjbevétele 278 korona 88 fillér volt. A jelentés tudomása 
vétetett.

Jogtanácsos jelenti, hogy a Szabadkáról beszerzett értesülés 
szerint az egyesületünk részére felajánlott 2000 koronás alapít
ványi ügy a legfelsőbb jóváhagyás elnyerése, végett a nagyin, 
m. kir. belügyminisztériumhoz terjesztetett föl. A jelentés tudo
másul vétetett. Jogtanácsos bemutatja a győri választmány január 
7-iki ülése jegyzőkönyvét, jelenti, hogy a választmánynak deczem
ber havi bevétele 108 korona 62 fillér, mely összegből a deczem
ber 5-iki választmányi ülésen a pénzbeszedő dijára megszavazott 
évi 25 koronából 15 korona folyósittatott és levonatott, a fölösleg
kép mutatkozó 93 korona 62 fillér pedig beküldetett, hogy végül 
az ottani szakkörök felerészben a nyugdíjalapra jövedelmező clile- 
bált rendeznek. Az igazgatóság a jelentőst tudomásul veszi. Jog
tanácsos jc-lonti, hogy Witlmann Károly, a szabadkai .Nemzeti 
szálló* érdemes tulajdonosa, 100 koronát küldött be egyletünk 
alaptőkéjéhez ehetnie utján.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul a jelentést, a 
beküldőnek jegyzőkönyvi köszönetét szavaz ós utasítja jogtaná
csost, hogy erről az adományozót értesítse.

Kmft.
A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:

D r .  S o l t i  Ö dön  s. k., 
jogtanácsos.

Blrdiatéil r«T »tM k »t latnak almiéinak ktciti figyelmébe ajánljak.
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A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata'" közleményei:

Hentesek italmérési joga.
A budapesti hentesek azzal a kéréssel fordultak a pénzügy- 

miniszterhez, hogy adjon nekik Halmérési jogot. Erről az ipar- 
társulat is értesülvén, a következő ellenkérvényt intézte a pénz
ügyminiszterhez :

Nagyméltóságu Miniszter U r! Kegyelmes Urunk!
Alólirott ipartársulat értesülvén a helybeli kóserhus-árusok 

(hentesek) stb. ama mozgalmáról, mely szerint közös elhatározás
sal az iránt folyamodtak Nagyméltóságodhoz, hogy részükre az 
italmérés gyakorlását engedélyezze, illetőleg a pénzügyi igazgató
ságokat ily engedélyek kiszolgáltatására rendeleti utón utasítsa, 
mint ipartársulatnak erkölcsi kötelességünk c kérelemmel szemben, 
— mert minden jogi alapot nélkülöz, sőt a mi rovásunkra egye
nesen törvénybe ütköző engedmények elnyerésére irányul, — tilta
kozásunkat kifejezésre juttatni, az iránt esedezvén Nagyméltó
ságodhoz, hogy elől nevezetteket kérelmükkel elutasítani s a 
pénzügyigazgatóságokat pedig éppen a kérelmezők által az ital
mérés körül űzött nagymérvű visszaélések szigorú megtorlására 
felhívni méltöztassék, mert hiszen csak mostanában történt, hogy 
egyik helybeli kóser-hentes és itahnérö súlyos kihágási esetében 
80941/VIII. A. sz. alatt a nagymélt. m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter ur is tárgyalást folytatott.

De különben is az állami italmérési jövedékről szóló 1899. 
évi XXV. törvényezikk ü. és 6. szakaszaiban foglallak szerint 
kereskedésekben és szatócs-üzletekben a szeszes italoknak csak 
kis mértékben való elárusitása gyakorolható, illetőleg csemege
üzletekben kivételesen palaczkbor- és palaozksör-kimérés is enge
délyezhető !

Azonfölül az idézett törvény 30. szakaszának 2-ik pontja 
jövedéki kihágásnak minősíti és a 31. szakasz szerint 200 koro
náig terjedhető-pénzbüntetéssel sújtja az olyan eseteket, midőn 
valamely engedélyes az el árusításnak oly nemét gyakorolja, vagy 
olyan helyen mér ki szeszes italokat, melyre engedélye nincs.

Világos tehát, hogy a magas kormány javaslatára a törvény- 
hozás czólzatosan vette fel a kérvényezőkre is vonatkozó tilalmat 
a törvénybe, hogy t. i. az italmérés korlátlan gyakorlására enge
délyt nyerhetnek.

Azonban eltekintve az érvényben álló törvényes intézke
déstől másként sem igazságos és egyáltalán nem méltányos kérés 
az, ha egy egészen más iparág gyakorlói arra kérnek engedélyt, 
hogy velünk saját iparunk terén, amelyhez ők tulajdonképpen 
nem is értenek, s annak csak kárára lennének, mint concurrensek 
lephessenek le l!

Mi nem okozunk más foglalkozású iparos társainknak jogo
sulatlan versenyt s Így joggal helyezkedhetünk arra az állás
pontra, hogy : „ki-ki a maga mesterségét folytassa".

Ez alapon újból esedezünk Nagyméltóságodhoz, hogy kér
vényezőket törvénybe ütköző, tehát helytelen kérelmükkel eluta
sítani mcltóztassék.

Budapesten, 1001. január 9. A budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata.

Városi fogyasztási adók.

Lapunk előző (1902. február 1.) számában közöltük, hogy 
Budapest székesfőváros törvényhatósága az 1901. évi június hó 
28-án tartott közgyűlésében tárgyalta a városi fogyasztási adók
ról szóló javad almi díjjegyzék ügyében telt bizottmányi és tanácsi 
cloierjesztést és annak alapján elhatározta a borfélék városi fo
gyasztási adójának felemelését.

Az ipartársulat a törvényhatóság közgyűlésének határozata 
e on minthogy azt a vendéglősökre nézve sérelmesnek találta — 
ielebbezett a kormányhoz.

A kormány a bor fogyasztási adójának felemeléséhez nem 
járult hozzá.

Megrendeléseknél kérj fik tisztelt

Az Országos Pinczér-Egylet közleményei.
A Magyar Országos Pinczér Egyesület alapszabálya.

(Folytatás.)

V ili. Szervezett.
31 . §. Az egyesület szervei:
a) Közgyűlés
b) Igazgató-tanács
c) Igazgatóság
d) Számvizsgáló-bizottság
e) Választmányok
f) Jogtanácsos
g) Központi felügyelő.

A) Közgyűlés.
32. §. A közgyűlés rendes vagy rendkívüli.
33. §. Kendes közgyűlés évente egyszer, az igazgatóság által 

meghatározandó napon Budapesten, vagy az ország azon városai 
valamelyikében tartandó meg, hol orsz. pinczér-egyleti választmány 
működik és hová a választmány részéről meghívást kapott.

34. §. Hatáskörébe tartozik :
a) az egyesület elnökének, két alelnökének, tiszteletbeli 

tagjainak, igazgató-tanácsának,igazgatóságának,számvizsgáló-bizott
ságának megválasztása és felmentése.

Az elnök, két alelnök és igazgató-tanács általános-, az igaz
gatósági, számvizsgáló-bizottsági tagok viszonylagos szótöbbséggel 
3 évi időtartamra választatnak;

b) alapszabályok megállapítása, esetleges módosítása;
c) költségvetés és zárszámadások tárgyában határozathozatal ;
cl) a jövő évi közgyűlés helyének megállapítása;
e) az igazgatóság és főfelügyelő ellen a számvizsgáló-bizott

ság, választmányok vagy egyes tagok részéröl emelt panaszok 
elbírálása;

f)  az egyesület feloszlása és vagyonának hovaforditása tár
gyában határozathozatal :

g) az igazgatóság által készítendő és az igazgatóság, választ
mányok és tisztviselők működését szabályozó ügyrend és ház
szabályok jóváhagyása;

/() felebbezések tárgyában határozathozatal ;
i) indítványok tárgyalása.
Az egyesület tagjai tartoznak a közgyűlésen tárgyaltatni 

óhajtott indítványaikat, az e) pontban említett panaszok kivéte
lével — melyek a közgyűlésen közvetlenül megtehetők — leg
később a hirdetett közgyűlés előtt 8 nappal illetékes választmá
nyuk utján a választmányi kötelékbe nem tartozók közvetlenül a 
központi irodába írásban beterjeszteni.

A közgyűlésen írásban benyújtott indítvány csak azon esetben 
tárgyalható, ha a közgyűlés a tárgyalás sürgősséget kimondja.

35. §. Az évi rendes közgyűlésen előterjesztendő :
a) az igazgatóság évi jelentése, moly az egyesület műkö

dését általában ismertesse;
b) számvizsgálók jelentése ;
e) A szakosztályok évi jelentése ; ezen jelentést az igaz

gatóság kebelében megalkotott szakosztályok elnökei terjesztik elő ;
d) a jogtanácsos jelontése, mely az igazgató-tanács évi 

működését is felöleli;
e) a felügyelőnek, különösen a választmányok működését 

ismertető évi jelentése;
36. §. A közgyűlést az alapszabályszerűen összehívott összes 

alapitó-, tiszteletbeli és rendes tagok képezik. A tanácskozásokat 
az egyesület elnöke vagy alelnöke, akadályoztatásuk esetében az 
igazgatóság által saját kebeléből választott igazgatósági tag vezeti.

37. §. A közgyűlést az elnök illetve a számvizsgáló-bizottság 
hivja össze.

A tiszteletbeli és alapító tagok névre szóló meghívókkal, 
a rendes tagok pedig a választmányok utján hivandók meg. 
A meghívókat legalább 30 nappal a közgyűlés határnapja előtt 
a tárgysorozat csatolása mellett le kell küldeni a választmányokhoz) 
melyben a tagok értesítéséről alkalmas módon gondoskodnak. 
Ezenkívül a közgyűlési meghivó a tárgysorozattal együtt az egye
sület hivatalos lapjában legalább 30 nappal előbb közótccndő.

a<lak(t Haladig lapunkra U an tk an L
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38. §. A közgyűlésen szólási és szavazási joggal az alapitó 
és tiszteletbeli tagokon kivtil csupán azon rendes tag bir, a ki 
tagsági dijával négy hónapot meghaladó időből hátralékban nincs. 
Ezen körülményt a választmányok szavazójegy kiállításával igazolják. 
A megjelenésben akadályozott rendes tagok magukat rendes tag 
áltál képviselhetik, tartoznak azonban az erre vonatkozó megbízást 
a választmányok által Írásban kiállíttatni.

h  megbízások két példányiján állitandók ki, egyik példány7 
a megbízottnak adandó át, a másik pedig legalább 3 nappal a 
közgyűlés előtt a központi irodának felterjesztendő

A megbizás csak egy közgyűlésre bir hatálylyal és egy-egy 
tag legfeljebb 20 szavazásra jogosult tagot képviselhet, ennyi helyett 
szavazhat.

3b. §. Tanácskozás és határozathozatalhoz legalább 30 szavazat- 
képes tag jelenléte elégséges, ha ezek legalább 100 tagot képvi
selnek ; ha a közgyűlés a megjelent tagok csekély száma okából 
határozatképes nem lenne, az elnökség 30 napon belül Budapestre 
újabb közgyűlést hiv egybe, mely a megjelentek számára való 
tekintet nélkül — az elhalasztott gyűlés tárgysorozatára nézve — 
halározatképes; a 34. íj. b) f) pontjaira nézve azonban csak az 
összes szavazatképes tagok 3/o-át képviselő közgyűlésen lehet 
absolut a többséggel határozni.

40. §, Rendkívüli közgyűlést a számvizsgáló-bizottság vagy 
az igazgatóság hiv egybe. &0 szavazásra jogosult tag kivánatára 
az elnökség rendkívüli közgyűlést tartozik egybehívni. A rend
kívüli közgyűlés Budapestre hivandó össze, egyebekben a rendes 
közgyűlésre vonatkozó határozatok itt is alkalmazandók.

41. §. A közgyűlés jegyzőkönyvét a jogtanácsos, mint jegyző 
vezeti, a jegyzőkönyvet az elnök, jegyző és a hitelesítésre felkért 
3 tag Írja alá.

B) Igazgató-tanács.
42. 8- Az igazgató-tanács az egyesület legfőbb tanácsadó 

és vagyonkezelő szerve ; tagjai a budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulatának, a budapesti kávéssegédek beteg- 
segélyzö pénztárának és a szállodások, vendéglősök, kávésok, pin- 
ezérok és kávéssegédek országos nyugdijogycsületének mindenkori 
elnökei; iagjai a közgyűlés által bárom évi tartamra az igazgatóság 
kebeléből kijelölt négy igazgatósági tag.

43. §. A közgyűlés az igazgató-tanácsba a budapesti főnökök 
közül három póttagot választ és az igazgatóság budapesti tagjai 
közül hármat póttagul kijelöl, hogy a mennyiben igazgató-tanácsi 
rendes tagság üresedésbe jönne, ezek közül a hiány behívás utján 
pótol tassék.

44. tj. Az igazgató-tanács saját kebelében elnököt választ, 
kinek akadályoztatása esetén a megjeleni legidősebb tanácstag 
elnököl.

Az egyesületi felügyelő az ülésekre meghívandó, de úgy ez, 
mint a jogtanácsos csupán felszólalási és inditványozási joggal bir.

45. §. Hatáskörébe tartozik :
a) Az egyesületi vagyon kezelésének, elhelyezésének meg

állapítása ;
b) az egyesület helyiségeinek bérletére és berendezésére 

vonatkozó szerződések jóváhagyása ;
c) az igazgatóság által hozzá felterjesztett mérleg jóvá

hagyása ;
d) jogtanácsos megválasztása, illetményeinek megállapítása.
46. §. Az igazgató-tanács félévenként tart ülést.
Határozathozatalhoz legalább három tagjának jelenléte

szükséges. A jegyzőkönyv 15 napon belől a tanács jelennem volt 
tagjának ajánlott levélben oly figyelmeztetéssel küldendő meg, 
hogy ezek a határozatokból az egyesületre származható hátrá
nyokért csak annyiban szavatolnak, ha azok ellen az értesüléstől 
számított 15 nap alatt óvást nőin emelnek.

Előadója és jegyzője az egyesület jogtanácsosa.
Működéséről a közgyűlésnek előadója utján évenként 

jelentést tesz.
C) Igazgatóság.

47. g. Az egyesületnek legfőbb kormányzó cs végrehajtó 
szerve az igazgatóság. Tagjai: az egyesület elnöke, két alelnüke, 
jogtanácsosa, főfelügyelője, a választmányok elnökei és a köz

gyűlés állal a budapesti rendes tagok sorából 3 évre megválasztott 
tizenkét igazgatósági tag. Az egyesület elnöke és két alelnöke 
egyszersmind az igazgatóságnak is elnöke illetve alelnökei.

48. §. Az igazgatóság hatásköre;
a) az egyesület vagyonával rendelkezés;
b) költségvetési tervezet és zárszámadások előzetes tár

gyalása és minden év márczius 1-jéig a számvizsgáló-bizott
sághoz áttétele ;

c) készítendő ügyrend szerint az egyesületet érdeklő összes 
fontosabb és a jelen alapszabályok által különösen is hozzá utalt 
ügyeknek intézése;

cl) főfelügyelő és a központi iroda segédszemélyzetének meg
választása, ezek és a választmány ügyvezetők illetményeinek meg
állapítása. — A főfelügyelő a rendes tagok sorából választandó.

49. 8. Az igazgatóság minden hónap utolsó hetében ülést 
tart, melyre a jogosultak 8 nappal a kitűzött határidő előtt a 
tárgysorozat közlése mellett meghívandók. Négy igazgatósági tag 
kivánatára az elnök 3 napon belül rendkívüli ülést tartozik 
egybehívni.

50. §• Az egyesületet harmadik személyekkel és tagjaival 
szemben az igazgatóság képviseli. Az egyesületet kötelező aláírást 
az elnök egy igazgatósági taggal együtt eszközli.

51. §. Az üléseken elnök, vagy alelnökök egyike vagy a 
megjelentek közül a legidősebb elnököl. Érvényes határozathoza
talhoz legalább 5 tag jelenléte szükséges.

A határozat szótöbbséggel hozandó, szavzatogyenlőség esetén 
az elnök dönt.

Az igazgatósági ülések jegyzőkönyveit a. felügyelő vagy 
helyettessé vezeti, a következő ülésen felolvassa, az elnök és két 
igazgatósági tag hitelesíti ; minden választmánynak 8 nap alatt 
egy-egy példány megküldendő.

52. jj. Az igazgalóság alapszabályellcnes rendelkezéséért a 
közgyűlésnek felelős.

D) Számvizsgáló-bizottság.
53. 8- A számvizsgáló-bizottság hat rendes és három pót

tagból áll; kebeléből elnököt választ, ki tárgyalásait vezeti.
Minden évnegyed utolsó hetében rendes ülést tart, melyeken 

felvett jegyzőkönyveit az igazgatósághoz átteszi.
Érvényes határozathozatalhoz legalább három tag jelenléte 

szükséges. A számvizsgáló-bizottság tagjai a főnökök, sőt a szak
iparral üzleti összeköttetésben álló kereskedők köréből is 
választhatók.

54. 8- A számvizsgáló-bizottság az igazgatósági üléseken 
részvételi joggal b ir ; az egyesület ügykezelését minden irányban 
ellenőrzi; e czélból kebeléből az egyesület könyveinek, iratainak 
és pénztárának felülvizsgálására tagjait úgy a központi irodába, 
mint a választmányokhoz bármikor kiküldheti, évenkint legalább 
kétszer a központi vagyonkezelést tüzetesen felülvizsgálja, a netán i 
rendellenességek megszüntetésére az igazgatóságot, választmányokat 
záros határidő alatt felhívja; az évi költségvetési tervezetet és 
zárszámadásokat minden év márcziusában felülvizsgálja, észre
vételeit az igazgatósággal közli s a közgyűlésnek jelentést tesz. 
Ha az egyesület vagyonát veszélyeztetve látja, a szükséges bizto
sítási intézkedések megtétele, esetleg rendkívüli közgyűlés össze
hívása iránt haladéktalanul intézkedik.

(Vége küv.)

Törvények. Rendeletek.
A ki asztali bor elnevezése alatt a jelleg közelebbi meg
jelölése nélkül olasz bort hoz forgalomba, kihágást nem 

követ el.
A m. kir, belügyminiszter 1001. évi 1013. számú határozata. 

K. vármegye közönségének. B. P. n—i lakos, korcsmáros ellen, 
bornak hamis elnevezés alatt történt forgalomba hozatala miatt 
folyamatba telt kibágási ügy, vádlott fellebezése folytán hivatalból 
felülvizsgáltatván, a következő harmadfokú Ítélet hozatott: A vár
megye alispánja által 1000. évi május hó 17-ik napján 97. kih. 
sz. a m—i járás főszolgabirája elsőfokú Ítéletének felebbczolt ré-
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szében való helybenhagyásával hozott másodfokú büntető Ítélete, 
mely ugyanis az 1893. évi XXIII. t.-cz. végrehajtása tárgyában 
kiadott 53,850/97. számú kereskedelemügyi miniszteri rendelet 
8. §. B) pontjának e) alpontjára fektettetett, megsemmisittetik s 
vádlott ellen a további kihágási eljárás beszüntettetik, mert vád
lott azon cselekménye, hogy az eladó J. testvérek hegyaljamádi 
borkereskedő ezég által vádlottnak .asztali bor“ elnevezés alatt, 
tehát minden jelleg kitüntetése nélkül szállított bort, szintén „asz
tali bor“ gyanánt, tehát jelleg megadása nélkül, általános elne
vezés alatt hozta forgalomba, az 1893. évi XXIII. t.-cz. végrehaj
tása tárgyában kiadott 1897. évi 53,850. sz. kereskedelemügyi 
miniszteri rendelet 8. §. B) pontjainak sem c), sem f )  alpontjában 
említett kihágást nem képez.

Ásványvizeknek palaczkokba töltése munkaszüneti napokon 
nem végezhető.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1902. évi január hó 
0-én 1733. sz. a. hozott határozatával egy ásványvizforrástulaj- 
donos ellen a vasárnapi munkaszünet meg nem tartása miatt 
folyamatba tett kihágási ügyből kifolyólag m. évi november hó 
15-én 38,622. sz. a. keit fölterjesztésére a következőkép határozott: 

•Ásványvizeknek palaczkokba töltése az 1884: XVII. 
t.-czikkbe foglalt ipartörvény rendelkezései alá tartozik, minélfogva 
ezen művelet csak az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről 
szóló 1891 : XIII. t.-cz., illetve az ezen törvény 3. §-a alapján ki
adott miniszteri rendeletek által felállított korlátokon belül gyako
rolható vasárnap és Szent-lstván király napján. Minthogy pedig 
az idézett törvény 3. §-a alapján kiadott rendeletekben az. ásvány
vizeknek palaczkokba töltése nincs felsorolva azon foglalkozások, 
illetve iparnemek közt, melyek munkaszüneti napokon is végez
hetők, ásványvizeknek palaczkokba töl!őse vasárnap és Szent- 
lstván király napján nincs megengedve.*

MEGHÍVÓ.
A „Magyar Országos Pinczér-Egyesíilet“

1902. évi márczius hó 5-én d. e. 9 órakor
a B udapesti P in c sé r-E ^ y le t körhelyiségében (Vili., 
Koreprsi-út 9/a f. em.)

rendes évi közgyűlést
tart, melyre alólirott fenntartó bizottság az ország 
összes piuczéregyleteteit és az egyesület tagjait tisz
telettel meghívja.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlést megnyitó beszéd;
2. Megbízó levelek beszedése. Szavazókénessé" 

igazolása;
ő. A 135071 9Ü1 Va. sz. belügyminiszteri ren

delettel jóváhagyott alapszabályok ismertetése;
4. Egyesületi ügyrend jóváhagyása;
5. Az alapszabályok alapján a tisztikar meg

választása ; '
6. Csatlakozó egyesületek bejelentése;
7. Választmányi székhelyek'kijelölése;
8. Indítványok:
(A tárgyaltatni óhajtott indítványok legkésőbb 

február 26-áig a fenntartó bizottsághoz ÍV Váezi- 
könít 72., II., 8.) beküldendők);

9. Közgyűlés berekesztése;
„ i \ r .  O .  I* . E .« «  fenlartó-bizotlsága.

K alm ár Fábián s. k„
titkár.

S/.iirs Lajos s. k.,
elnök.

N Y I L A T K O Z A T !
Főpinczér

u r a k n a k ,  a  k i k  l e g a l á b b  Í O O  d r b
W  Adria-Szeletei
r e n d e l n e k ,  m ű v é s z i  k i v i t e l ű  s z á -  

m o l ó - c z é d u  I á i n k  b ő i
ingyen és bérmenfve

s z í v e s e n  k ü l d ü n k .
100 drb fiumei Adria-Szelet,

(a legfinom abb csem ege),
• e • • 1 4  k o ro n a . • • • •
ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

B u f f e t - c z i k k e i n k r ő l
tessék árjegyzéket kérni.

SzétkiYldés c sa k is  u tá n vé t elle
nében.

i tacao- cs w o ia fle g y a r
(R É SZVÉ N Y -TÁ R SA S Á G ),

E  I  XJ M  E .

Közgazdaság.
B o rk iá llí tá s  E g e rb e n . A/, idei nyáron nagyszabásn 

borkiállítás lesz Egerben, mely három nagy csoportra fog oszlani. 
Elsőben lesznek : a búr és mellékterményci (konyak, pálinka, 
törköly stb.), másodikban : borászati és szőlöszeti eszközük, gépek, 
továbbá szüretelő edények: harmadikban: szőlő, gyümölcs és 
zöldségnemüek. A kiállítás érdekében legközelebb felhívás megy 
az egervidéki bortermelőkhöz. Az államtól támogatást fognak 
kérni, Darányi ignácz füldmivolésügyi minisztertől pedig azt, hogy 
vagy személyesen nyissa meg a kiállítást vagy pedig küldjön 
helyettest a képviseletében.

" Az o lasz  bo r vám ja . A kereskedelmi szerződések 
előkészítésére hivatott olasz bizottság a Banca d'Italia római pa
lotájában már hónapok óta hetenkint három ülésben tárgyalja 
az uj vámtételeket. Rómából táviratozzák, hogy a borvámokat 
már letárgyalták s a bizottság egyhangúlag kimondotta, hogy az 
osztrák-magyar bor-klauzula megújítását legelső sorban kell kö
vetelnie az olasz kormánynak. Luzzaltinak a belföldi fogyasztás 
növelésére vonatkozó indítványait rendre elvetették.
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— B orvásár Szegszárdon. Villány kezdeményezését, 
melylyel vásárokon árusították a termelők a boraikat, most Pécs 
városának bortermelői akarják követni, hogy tu! adjanak nagy 
borkészleteiken, melyekre vevők nem jelentkeznek. Alig értesül
lek ezen tervről a szegszárdi bortermelők, a kik nincsenek kü
lönbül a pécsi termelőknél, ők is mozgalmat indítottak egy bor
vásár rendezése tárgyában és hihetőleg meg is valósítják a ter
vet. Alaposan megváltoztak az idők. A villányi és szegzárdi bor
nak előbb világpiacza volt és elkelt az az utolsó cseppig. Kiku
tatták azt a termelők pinezéjében. Most kinálniok kell a bort, 
még sem akad vevője. Ezért folyamodnak most itt is, ott is a 
borvásár eszméjéhez és ha már elvesztette a borkereskedelem 
eddigi jelentőségét, reméljük, hogy a borvásárok nem hoznak a 
termelőknek újabb csalódást.

— K ézp i-polyánai ásványv iz-részvén ytársaság
van alakulóban 200,000 Ií. alaptőkével (1000 drb 200 koronás 
részvény). A vállalat a „Vónus“ ásványvizet hozná forgalomba. 
Alapiló Hailósy Jenő volt fürdőigazgató.

Kérdések és feleletek.
> ha 
róla

Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszsziik 
azokra olvasóink részéről válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
3. sz. kérdés : Jogában áll-o az adóhivatalnak elöleges intés 

nélkül italmérési illeték-hátralékért azonnal végrehajtást foga
natosítani ?

4. sz. kérdés : Hogyan lehet az eczetesedni kezdő bort 
megjavítani'?

Feleletek:
Felelet a 3. sz. kérdésre : Igen. Mert az italmérési illeték a 

közadók módjára hajtandó he, még pedig azzal a külömbséggel, 
hogy mig az egyenes adóknál az adózó fél előbb megintendő, 
addig az italmérési illetéknél a végrehajtás minden megintés nél
kül foganatosítható.

Felelet a 4 .sz.kérdésre : Az eczetesedni kezdő boron legtöbb 
esetben már nem lehet segíteni. Tiszta mészcsapadékkal az eczetes- 
séget csökkentheti ugyan, de ezzel a bor egyéb savai is megfogy
nak, ami nem kívánatos, lta a bor azonnali fogyasztásra már nem 
alkalmas, legjobb abból vagy pálinkát főzni vagy oczetet csinálni. 
A dohos bort kellemetlen izétől néha úgy lehet megszabadítani, 
ha a hordóba egy kevés finom olajat öntünk, a hordót többször 
meghengergetjlik és azután egy pár napig állva hagyjuk. Utána 
az olajat felöltés által megint el lehet távolítani.

Hasznos tudnivalók.

Élelem-hamisitók.
Aliiig a székesfőváros tiszti főorvosának havi jelentései 

liónapról-hónapra a legnagyobb dicsérettel és elismeréssel emlé
keznek meg a vendéglőkben és kávéházakban használt élelmi
szerek és élvezeti czikkek kifogástalanságáról, tisztaságáról, addig 
másrészt az élelmiszerhamisitások mindegyre jobban szaporodnak. 
A hatóságok most már nemcsak az apróbb tej stb. hamisításokat 
kiséri figyelemmel, de sújtó hatalmát azokkal is érezteti, akik az 
élelmiszerek egyéb fajainak hamisításával foglalkoznak. Aktuális 
jelentősége van e tárgyban a Magyar Hírlap alábbi közleményé
nek, melyet — iparunkra való jelentőségénél fogva — egész ter
jedelmében közlünk.

Az emberi kapzsiság sokféle fajtája közt alig van vissza- 
taszitóbb, mint amely mások testi épségének a rovására, és állandó 
veszélyeztetésével, az élelmiszerek hamisítását választja boldo
gulása forrásául.

Lehetetlen, hogy jó szive legyen annak, aki tudatosan ós 
szándékosan lioz forgalomba olyan árut, ami az emberi szerve
zetnek ártalmára van, s ami betegséget okozhat. De ha nem okoz 
is egyenesen eféle b a jt: kárát vallja a vevő már azzal, hogy 
drága pénzéért haszontalan, elrontott, értékében többó-kevésbbé 
csökkentett holmit kénytelen étkezéséhez felhasználni. Alii ebben, 
— mint eladó, •— rosszhiszemű, lelkiösmcretlen, vagy csak kötiy- 
nyclmü is: azt olybá kell tekinteni, mint a közegészség igazi ve

szedelmét, és minden eszközt fel kell használni vele szemben, 
hogy eléggé meg sem bélyegezhető üzelmei lehetetlenné váljanak.

Budapest fő- és székváros ellenőrzésre hivatott közegei, 
főkép az utóbbi időkben példásan teljesítik idevágó kötelessé
güket. A főváros közigazgatási bizottságának ma is módjában 
volt egy sereg élelem-hamisitó ügyében ítélni, akik közt súlyosan 
visszaeső bűnösök is vannak. Egy szalámigyárost, valami «JTcrc 
.4. és f i a i t  ezéget kétszáz korona birsággal sújtott a bizottság, 
mert ez a ezég a szalámi gyártásból fenmaradt csontott kifőzte 
s az igy nyert zsiradékot disznózsír közé keverve, bocsátotta 
forgalomba. A derék ezég még fellebezni is mert az elöljáróság 
első marasztaló enyhébb határozata után. Most aztán a felsőbb 
fórum alaposan ráhúzta a vizes lepedőt. így járt egy sereg tej- 
bamisitó is, névszerint: B o r o s  Rozsőné vásárcsarnoki árus, L ö w y  
Mór, nagytétényi tejtermelő, akit három rendbeli tejhainisitásért 
525 koronával bírságolt meg most a főváros. — B i z m a y e r  Mihály 
szatócsot a pénzbírságon kívül még egy napi elzárással is súj
tották, — büntetést kapott ezeken kívül K a s z a n itz lc y  Antal, S c h rö tt  
Edéné, N á th á n  Anna, M o h r  Károlynó, S z ö n y i  Lőrincz és M a u s e r  
Márton.

Nyilvánosságra hozzuk a neveket is, mert egyrészt a pel
lengére állítás méltán éri ezeket a lelkiösmcretlen embereket; 
de meg szükséges, hogy a közönség óvatossá tétessék s a ve
vőknek módjukban legyen védekezniük megrontóik ellen, ha mind
járt a közönség részéről ez a védekezés nem is igen állhat egyéb
ből, mint hogy nem vásárol azoknál, akikről tudja, hogy élelem- 
hamisitás miatt hatósági eljárás alatt voltak s ennek során bün
tetésben is részesültek.

Mai napság — sajnos — annyira elterjedt már minden
nemű fajtája az élelem-hamisításnak, hogy kivált a szegényebb 
sorsú ember, — akinek nincs módjában, hogy elsőrangú, teljesen 
megbízható s igy esetleg drágább czégeknél vásároljon, — szinte 
kétségbeeshet amiatt, hogy a legtöbb élelmiszer, ami nélkül nem 
is tengődhet, hamisítva van. Főképen a tejtermék, meg a zsir 
hamisítása öltött veszedelmes mérveket. Oly kolyvalékokat kap 
ezen a ezimen a szegény vásárló, hogy ezer csuda, ha csupán a 
gyomrát rontja el, s egyébként nincs az clcte közvetlenül vesze
delemben. Ámbár aki esztendők során ilyen hamisítványokkal 
táp lálkozik, annak az élete is feltétlenül megrövidül általa.

A tejfélén meg a zsiron kívül hamisítanak még a kapzsi 
árusítók sok mindent, például kávét, lisztet, ezukrot, fűszert, — 
eladnak romlott vagy romlásnak indult tojást, húst, vadat, úgy 
hogy ugyancsak nyissa ki a szemét, aki a megcsalatást ki akarja 
kerülni, föltéve, hogy egyáltalában van szakértelme a hamisítvá
nyok és a romlásnak indult dolgok felösmerósére.

A főváros, mint már kiemeltük, dicséretes szigorral bánik 
a közveszélyes kereskedőkkel és árusítókkal; de mi nem győzzük 
ennek a kérdésnek a fontosságát még igy is hangsúlyozni; még 
többet szeretnénk elérni, mint csupán azt, hogy a hamisítók pénz- 
büntetéssel Bujtassanak.

Mi ebben a dologban a legnagyobb szigort kérjük s egészen 
odáig megyünk, hogy azt, akit szándékos tervszerű élelem-hami- 
sitással alaposan lehet vádolni, akire az ily vád rábizonyítható: 
egyszersmindenkorra tiltassék el annak a bizonyos élelmiszernek 
árusításától, vagy akár minden élelmiszerrel való kereskedéstől 
is, mert szinte bizonyos, hogy aki megpróbálja egygyel, az meg
próbálja mással is, ha szerét ejtheti.

Ebben a dolologhan mi semmiféle irgalmat nem üsmeritnk 
a csalók és hamisítók irán t; — mert az ö szivükben sincs irga
lom a közönség iránt. Hisz' megszámlálhatatlan azoknak a kisde
deknek a tömege, akik azért pusztulnak el, mert a tej, amit ki
apadt emlüjü anyjuk, esetleg keserves keresetéből vásárol nekik: 
hamisított. Az ilyen hamisított tej okozza leghamarabb a bél- 
hurutot, ami a csecsemők egyik nagy élelveszedclmc,

Ezenkívül pedig nyílt táblát kellene tartani a vásárcsarno
kokban, amelyen a megbüntetett hamisítók neve köztudomásra 
adatnék. Akor majd óvakodnának azok, kik keresetűket nem 
akarják veszélyeztetni, hogy a megbélyegzést kikerüljék.

A nagy közönség tisztességes érdeké az első. Azt a lelki- 
ösmorcllen és szívtelen üzérkedésnek ettől a különösen ártalmas 
fajtájától mindenáron meg kell menteni —*—

Hirdetési reratumkat lapunk •Haséinak kecses figyelmébe ajánljuk.
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Vegyes hírek.
Vidéki szaktársaiuklioz azzal a kérelemmel for

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

Felvilágosítással szakm abeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d í j m e n t e s e n  szolgálunk. V álaszt kivano 
levelekhez kérjük a válaszbélyeget csatolni.

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

H á tra lé k o s  e lő fizető inket és mindazo
kat, kik a részükre küldött m utatvány szám o l 
hozzánk vissza nem ju tta tták , tisztelettel felkeljük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

— A kereskedelm i és iparkam arák szak  
vélem ényei a képesítési ügyben. Az iparvtörvény 
köszöbön álló revíziója alkalmával Hegedűs Sándor keres
kedelemügyi miniszter egy egész sor kérdésre kiterjesz
kedő kérdőivet terjesztett a kér. és iparkamarák elé 
véleményadás végett. E kérdésekre, melyek közt a minisztei 
a vendéglős-iparnak képesítéshez kötését illetőleg is kikérte 
a kamarák véleményét, most adják meg válaszukat a kamarák 
így a szegedi és kolozsvári kamara f. évi január havi teljes 
ülésében tárgyalta a kérdéseket és elfogadta az iparoszlály 
azon javaslatát, hogy a kereskedelemügyi miniszter kérdé
sére véleményezze a szállodai, vendéglői és kávéházi ipái 
egységes képesítéshez kötését. Amily örvendetes reánk 
nézve a szegedi és kolozsvári kamara állásfoglalása, époly 
kellemetlen és lehangoló a miskolezi és temesvári kamara 
határozata, melynek értelmében a szállodások és vendég
lősök ama régi igyekezete, hogy iparuk az engedélyhez 
kötött ipari foglalkozások közé soroztassék, keresztülvihetetlen. 
Nem szándékozunk a miskolezi és temesvári kamara hatá
rozatát bírálat tárgyává tenni, mivel egy befejezett ténnyel 
állunk szemben. Ellenben a határozatok ellentétességéből úgy 
látjuk, hogy a többi kamarák sem fognak a reánk nézve oly 
kiváló fontosságú kérdésben egyöntetűen dönteni. Ep ezért 
a legkomolyabban felhívjuk vidéki kartársainkat és különösen 
az ipartársulatokat, hogy minden erejük és befolyásuk latba- 
vetésével igyekezzenek arra, hogy a székhelyük területén 
működő kamarák a képesítéshez kötés mellett foglaljanak 
állást. Mivel a kamarai székhelyek közül Budapesten kivül 
Aradon, Debreczenben, Győrött, Kassán, Nagyváradon, 
Pozsonyban, Sopronban és Pécsett ipartársulatok is vannak, 
mi sem könnyebb mint az, hogy ha máskép nem, hát tár
sadalmi utón a kamarákat a vendéglősök közóhajának meg
felelő álláspont elfoglalására bírjuk, annyival is inkább, 
mivel ez is alapját fogja képezni a miniszteri döntésnek. 
Még most nincs késő, de itt a legfőbb ideje, hogy 
elvégre vidéki ipartársulataink is némi életjclt adjanak 
magukról.

— A borltaladó leszá llítása . Az OMGE szőlészeti és 
borászati bizottsága legutóbb tartott ülésén Rubinelc Gyula elő
terjesztette az aradvármegyei gazdasági egyesület memorandumát,

melyben a boritaladó leszállítását s a szeszfogyasztási adó eme
lését kéri a kormánytól. Kifejtve az OMGE e kérdésben elfoglalt 
álláspontját — pártolásra ajánlja a memorandumot. A vita során

Károly mozgalom indítását tartja szükségesnek, hogy az 
állam jövőben m< adja bérbe az ital- és fogyasztási adó beszedés, 
jogát. G«1<jóczij Károly, Rubinéit Gyula, felszólalásai után a bizottság 
elhatározta, hogy az aradmegyei gazdasági egyesület memoran
dumának azon részét, hogy a boritaladó 50 százalékkal leszálht- 
tassék, pártolókig lerjeszli a kormányhoz.

— B udapest szék esfőváros k ö z e g é sz sé g ü g y i á l
lapota  1901. év i deczem ber hóban. A tiszti főorvos rendes 
havi jelentése ismét kedvező képet ad a székesfőváros vendég
lőinek és kávéházainak kifogástalan közegészségi viszonyairól.
A kerületek tiszti orvosai a múlt év utolsó hónapjában 142 
kávéházat és kávémérést, 100 vendéglőt, 230 korcsmát és 15 
szállodát vizsgáltak meg s mindenütt a legnagyobb rendet talál
ták. Az élelmi és élvezeti czikkeket, tápszereket s italokat ven
déglőben és korcsmában 412 esetben, kávéházban 164 esetben, 
a főzőedényeket vendéglőben és korcsmában 374, kávéházban 
124 cselben vizsgálták meg és mindenütt a legnagyobb rendet 
és tisztaságot találtak.

— B orvizsgáló  b izo ttságok . A földmivelésügyiminiszter 
a mesterséges borok készítésének és forgalomba hozatalának tilal- 
mazásáról szóló 1893: XXIII. törvénycikk 11. §-a értelmében 
alakított állandó borvizsgáló szakértő bizottságok tagjává az 1002. 
évre a következőket nevezte k i: a budapesti borvizsgáló bizott
ságba : Apostoli József kir. tanácsos földbirtokost; Forster Géza, 
az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület igazgatóját; Görgey Gyula cs. és 
kir. kamarás, tállyai földbirtokost; Hertclendy Ferencz földbirto
kos országgyűlési képviselőt és Lindmayer Ferencz székesfővárosi 
törvényhatósági bizottsági tagot; a kolozsvári borvizsgáló bizott
ságba báró Jósika Gábor cs. és kir. kamarás, országgyűlési kép
viselőt ; Simay Ferencz földbirtokost; dr. Szentkirállyi Ákos gaz
dasági tanintézeti igazgatót; Tokaji Lászlót az erdélyi gazdasági 
egyesület titkárát és Weisz Józsefet, az erdélyi pinczeegylet 
igazgatóját.

— Czélszerü válla lk ozás. A m odern kor 
egyik legmodernebb vállalkozásával állunk szemben, mely
a szállodák, vendéglők és kávéházak fehérnemű ellátása terén 
uj kort alkotni van hivatva. A mostan alakult «Fehérnemű- 
kölcsönző vállalat» Budapest, VII., Erzsébet-körut 53, a kül
föld példája után indulva, elvállalja vendéglők, kávéházak 
és szállodák összes fehérnemű-szükségletének kölcsönkénen való 
kielégítését. Ez oly módon történik, hogy a vállalat a szük
ségelt fehérneműt naponként, kitűnő minőségben, absolul 
tiszta állapotban bocsájtla a fogyasztó rendelkezésére, még 
pedig oly árban, mely alig haladja fe lü l a szokásos mosó-dijat.

A vendéglő-, kávéház- és szállodatulajdonos megtakarítja 
a fehérnemű beszerzésére szükségelt nagy összeget, a fehérnemű 
romlása következtében a mindig újból felmerülő készlet- 
kiegészítés nagy költségeit s olcsó áron a legkényesebb ige
nyeltnek is megfelelő fehérneműt kap.

H a meggondoljuk, hogy a fehérnemű otthoni mosása 
vagy házból kiadása mennyi költséggel és vesződéssel jár, 
továbbá, hogy nagyobb bankettok alkalmával minő nehéz
séggel küzd a szállodás vagy vendéglős, aki csak a rendes 
napi fogyasztáshoz szükségelt fehérneművel van ellátva, úgy 
a í Fehérnemű ■kölcsönző vállalat» által nyújtott előnyök 
olyanok, hogy mindenesetre érdemes, hogy szakköreink
firr\rp»lmr\L'**F íi u ti l l t i la t  fr>1é fnrHifs:nl,r

Vezessük be í i z  aeetylenvilágitást!

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

I készülékek, elsőrendű munkakivitel.
ltöltsógvetések díjtalanul. Calciumcarbid-elailás. |

Megrendeléseknél kérjük tisztelt esőinket mindig lépőnkre Uvetkeemi.
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— M egh ivó . A Budapesti Szállodások, Vendéglősük és 
Korcsmárosok Ipartársulata és a Budapesti Pinczér-Egyle által 
1902. évi február hó 10-én a „Royal” nagyszálloda összes ter
meiben közösen rendezendő jotékonyczélu bálra. Bálanya: Petá- 
novits Józsefné. Személy jegy 3 írt. Családjegy (1 ur 3 hölgy) 
5 frt. Az ipartársulat részéről: Petánovits József rendező-bizott
sági elnök, id. Kammor Ernő tiszteletbeli elnök. Gundel János 
bálelnök. Gittek Frigyes tiszteletbeli elnök. Wirth Ferenez alelnük. 
Fürst Tivadar pénztárnok. A pinezór-cgylet részéről: Sziits Lajos 
elnök. Kalmár Fábián jegyző. Gelbmann András pénztárnok. Aczél 
Miksa alelnök. Kezdete 9 órakor. Felülfizetések a jótékony czél 
iránti tekintetből, köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztat
nak. A tiszta jövedelemnek a vendéglősök ipartársulatát illető 
fele a szakiskola fentartására fog fordittatni. A tiszta jövede
lemnek a pinczér-egyletet illető feléből 15° o a szakiskola fenn
tartására, 25% az orsz. v., k. és pinezérnyugdijintézet javára, 
00% a pinczér-egylet betegsegélyző- és temetkezési pénztára 
javára fog fordittatni. Jegyek a meghivó elömutatása mellett 
válthatók: az ipartársulati irodában (IV., Himző-utcza 1.),- a 
pinczér-egylet irodájában (Vili., Kerepesi-ut 9/b. 1. em .; Fürst 
Tivadar pénztárnok urnái (IV. kér., Vármegye-uteza 1. sz.) továbbá 
minden szállodában, vendéglőben és este a pénztárnál. Rendező- 
bizottság az ipartársulat részéről : Aich János, Appl János, 
Barabás József, Bittncr Alajos, Bittner József, Blaschka István, 
Bokros Károly, Brückner József, Burger Károly, Buzik András, 
Bessenyei Géza, Braun Jakab, Braun Nándor, liarta Béla, 
Berkovitz János, Czottel Gyula, Döcker Ferenez, Deutsch J. 
Károly, Doktor László, Ebner Ferenez, Ehmann Pál, Ebm János, 
Feith Tamás, Fenkl Gyula, Förster Konrád, Foltin Antal, Francois 
Lajos, Trancois Cézár, Friesz József, Fejér Gyula, Glück Erős 
János, Gürsch Ferenez, Gregorits Ferenez, Hell József, Horváth 
János, Holstein Zsigmond, Holstein Ármin, Höllriegl György, 
Herzer Konrád, Hruska János, lllits József, Jahn Ede, Janisch 
Alajos, Jelinek Anlal, Karikás Mihály, Kapsz József, Kapy Miklós, 
Kerscliáncz Ferenez, Kilár János, Klivényi Ferenez, Klosz Hermann 
Koch József, Kovács E. M., Krist Ferenez id., Krist Ferenez ifj., 
Koczor Rezső, Körber Ferenez, Kucsera Richárd, Kuncz Ferenez, 
Kuncz Károly, Kommer Ferenez ifj., F. Kis Lajos, Lippert Lajos, 
Lobmayer M. K., Löffelmann Vilmos, Lüwenslein Nándor, Máday 
Alajos, Malosehik Antal, Maloschik János, Marschal József, Mayer 
Ferenez, Mayer József, Mehringer Rezső, Mössmer Ferenez, Müller 
Antal, Molnár István, Moszer Károly, Neisiodler Géza, Nősek 
Ignácz, Novotny Károly, Palkovitcs Ede, Pavelka Antal, Páris 
Vilmos, Petz Károly, Pelzmann Ferenez, Poppel Miklós, Prindl 
Nándor, Rajágh Lajos, Rácsky János, Reinprecht Rezső, Reiuprecht 
Alajos, líiegl Gusztáv, Salacz Nándor, Seich Károly, Simon Pál, 
Skoupil József, Soneckcr Sándor, Solti (Időn dr., Spcrl Flórig, 
Sprung János, Stadler Károly, Steger Károly, Stöekl Tamás, Sturm 
József, Schaffhauser Endre, Schnell József, Schmidt Rezső, Schmilt 
Károly, Schwarzer Ferenez, Svertetzky Gáspár, Tóth József, 
Teasdalc Ottó, Törley R. József, Vinczc Lajos, Vagner Vilmos, 
Wampetits Mátyás, Wampetils Ferenez, Waldsteiner J., Weisz Antal, 
Wilburger Károly, Wirth Ferenez ifj., Wurglits Vilmos. A tánez-ren- 
dezésf Freund A. ur szívességből vállalta el.Rcndezőbizotts a pinczér- 
egylet részéről: Alt József, Arany János, Adamek Károly, Ágh 
Antal, Ambrus István, Böhm Emil, Balika György, Bernhardt 
Ferenez, Baar József. Balázs János, Braun Lipót, Bartakovits 
István, ifj. Bokor Ferenez, Beek Mihály, Bauch Károly, Babista 
József, Czurnmtlhl István, Csernák József, Csizmadia János, 
Csornák Mihály, Daninger Sebestyén, Daninger György, Dolfíing 
Frigyes, Elő József, Eli Lajos, Eberhardt Gábor, Erdőssi János, 
Kndrédi Sándor, Forintos Gáspár, Friedlilnder Sándor, Fábik 
Antal, Forintos Dénes, Figler József, Feuereisen Géza, Fuchs 
János, Geisztlingor Endre, Géczy Kálmán, Givizer Károly, Gönye 
Ede, Gebauer Antal, Grosz Samu, Ging Pál, Gál Andor, Gömbös 
János, Gottlieb Lajos, Henzel Lajos, Hollmann János, üerkner 
Ferenez, Hoffer Ferenez, Horváth Sándor, Ilalper Pál, Hajba 
József, llartl Pál, Horn Elek, Holcsák János, Hiteid János, 
Imenesek János, Jankovits Ferenez, Krassy Bódog, Kiss Henrik, 
Kaszás Lajos, Kranitz Gyula, Koltay József, Koltay Kálmán, 
Kiűzi Antal I., Kinzl Antal II., Kittel Nándor, Kovácsik Ignácz,

Koch Gusztáv, Künig Jakab, Kommer Béla, Kolb Gusztáv, Kőrössy 
József, Keresztesy Mátyás, Knapp András Klaffl János, Kohu 
Pál, Kiégi István, Kassay József, Lukacsek Ferenez, Liltmann 
József Lippnik József, Langhaus Ágoston, Lukács Sándor, Mayr 
József, Mirth József, Módra Kálmán, Moor Ferenez, Mraz Mihály, 
Mately Mihály, Mitrovátz Adolf, Mihola István, Nagy István, 
Németh Sándor, Niek Hugó, Neumann Béla, Neumann Fülöp, 
Oszuszky István, Ólmosi József, Oszuszky György, Oszwald 
Ferenez, Payer Lajos, Patonay Géza, Pulvermann József, Poplan 
Zsigmond, Pausz János, Palugyai Károly, Prohászka Károly, Perl 
Ferenez, Pántol Márton, ltiesz Gyula, Rupp Károly, Rezső Mihály, 
Reling József, Rulf Rezső, Szabó fmre, Skalitzky Károly, Simon 
János, Schreiner Anlal, Schreiner Lajos, Szép Lajos, SzayorBéla, 
Stangl István, Sorger József, Schnell Gyula, Schmidt József, 
Szeilf Alajos, Schick Adolf, Szlavik József, Spesny Gusztáv, 
Schiller Ferenez, Sehnitta Antal, Schöck Lajos, Spesny Imre, 
Sárközy Ferenez, Színek Lajos, Tiefenbiiek János, Tilscher János, 
Tobl Sándor, Tassy Lajos, Takács István, Tapler József, Ting] 
Lajos, Turcsányi Samu, Unterreiner Vincze, Ullmann Károly, 
Végh Miklós, Varga István, Varga Ferenez, Werler Lajos, Wutti 
Ágoston, Weiuhappel János, Wichodil Jenő, Wirth Ferenez, Weber 
József, Weiland Antal, Wciss Ferenez, Zidarits Ödön, Zimmerl 
Ferenez, Zimányi József.

A budapesti kávésipartársulat vá lasztm ánya
f. hó 10-én tartotta a közgyűlést megelőző ülést, melyen egyebek 
között Ncmai Antal elnök és Kemény Géza titkár előterjesztették 
a társulat múlt évi működéséről szóló jelentést. A terjedelmes 
és minden kérdésre kiterjedő jelentést a választmány élénk tet
széssel fogadta és Némái Antal elnöknek egész éven át kifejtett 
buzgó működéséért köszönetét szavazott, biztosítván öt legteljesebb 
és föltétien bizalmáról; Kemény Géza titkárnak pedig a jelentés 
alapos kidolgozásáért elismerését nyilvánította. Határozatba ment, 
hogy a közgyűlés márczius 10-én, délután G órakor az István- 
főherczeg szállodában tartassák meg; a közgyűlést lakoma követi, 
4 koronás téritekkel. A választmányi ülést nyomban követte 
Wcingruber Ignácz elnöklete alatt a kijelölő bizottság ülése, melyen 
a közgyűlésen betöltendő állásokra ejtették meg a kijelölést.

— A fo g y a sz tá s i szövetk ezetek  káros hatása ellen 
felhangzott panaszok tanulmányozása czéljából a kereskedelmi 
miniszter által kibocsátott kérdőívre érdekes feleletet találunk az 
aradi kereskedelmi kamara jelentésében, mely szerint a kamarai 
kerületben tizenhat fogyasztási szövetkezet áll fenn, a melyek 
1899., 1900. és 1901. években alakultak. A legtöbb szövetkezet 
Aradmegycben alakult. A fogyasztási szövetkezetek létesítésére 
nem a falvak lakosságának helyzete, nem a közszükséglet veze
tett, hanem egy kívülről jövő mozgalom, melyet aztán a népre 
ráerőszakoltak. Ezt a mozgalmat a „Hangya” fogyasztási szövet
kezet indította és növelte nagyra az által, hogy a vidéki gazda
sági egyesületeket magának megnyerve, nagy propagandát indított 
a községek jegyzői, lelkészei és a megyei birtokosok bevonásával. 
Kiderült, liogy e szövetkezetek túlnyomó része nem csupán tag
jaival áll üzleti összeköttetésben, de bárki részére is árusítja a 
közszükséglet összes czilckeit, felölelve az italmérést és a dohány- 
árusítást is. Ily körülmények közt ezek a fogyasztási szövetkeze
tek végzetes hatással vannak a vidék kereskedésére és korcsmáira : 
a nép, vezetőinek erkölcsi nyomása alatt a szövetkezeti boltok
ban vásárol, a kereskedők és korcsmárosok is tönkre mennek mel
lette. A kamara e jelentést oly javaslattal terjeszti a kereskedelmi 
miniszter elé, hogy a fogyasztási szövetkezetek által teremtett 
káros irányzattal szemben hasson oda, hogy e szövetkezetek 
csakis tagjaikkal kössenek üzletet.

— A „Budapesti K ávésipartársulat" tá rsa sv a cso 
rája. A budapesti kávésipartársulat f. évi február hó 4-ikén 
Förster Konrád váczi-köruti vendéglőjének díszes berendezésű 
különtermében tartotla meg rendes havi társasvacsoráját. Némái 
Antal elnök, Markai Mór alelnök, Holstein Zsigmond pénztáros, 
Berger Leó ellenőr, Stowasser József, Hevesi József, Morvái Fe
renez, Kaiser Miksa, Orüneck Gusztáv, Sztanoj Miklós és Gold- 
berger Salamon képviselték a kávésokat, Biatnik Rudolf, dr. So
mogyi Lajos és Winter Miksa a máskor nagy számban megjelent 
vendégeket. Jelenvoltak ezenkívül dr. Solti Ödön orsz. nyugdíj

Hirdetési rostunkat lapunk elveiéinek becses figyelmébe ejánljnk.
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egyesületi jogtanácsos és Kemény Géza kávésipartársulati titkár 
is és lapunk szerkesztőségének tagjai. Tizennyolcz jelenlévő közül 
hét tehát ncm kávés volt! Elrettentőén kis szám ! Ha ezt a szá
mot egybevetjük a kávésipartársulat tagjainak s a kávésiparral 
üzleti összeköttetésben álló iparágak nagyszámú képviselőinek 
számával, a kiknek pedig egyaránt erkölcsi kötelességük volna a 
vacsorák állandó látogatása, ha számba vesszük azt a nagy visz- 
szaosést, mely a múlt évi vacsorák élénk látogatottságával szem
ben mutatkozik: elkedvetlenedve kell gondolnunk arra a mivel 
sem törődő rettenetes indoloncziára, mely az ipartársulat tagjait 
elfogta s elöbb-utóbb nemcsak a társulat hivatalos működését 
fogja megbénítani, nemcsak a társulat vezetőinek munkakedvét 
fogja aláásni, de végeredményében a társulat társadalmi instilu- 
czióinak is nyakát fogja szegni. A legenyhébb kritika keresett 
szavai is oly lesújtó Ítéletet vonnának maguk után és ha ma •— 
tizenkét órával e vacsora után — nem akarjuk ezt az Ítéletet 
határozott formába önteni, csak azért tesszük, mert reméljük, 
hogy a közel jövőben e tekintetben változás fog beállani. Némái 
Antal elnök a vacsora derekán az újonnan alakulandó idegen- 
forgalmi egyesület érdekében mondott tartalmas beszédet, melyre 
Harkai Mór, majd F. Kiss Lajos reflektáltak. A figyelemmel hall
gatott beszéd következőleg hangzott:

Tisztelt Uraim !
Sok országot, sok várost bejártam, sok-sok szépet láttam; 

láttam városokat sok millió lakossal, láttam városokat a nagy 
tenger partján, láttam olyanokat is, melyek körül voltak véve 
nagy, magas hegyekkel, de mikor haza jöttem és magamtól azt 
kérdeztem : láttál-e Budapestnél szebb fekvésű várost, az egyik 
oldalán a kincseket érő nagy síksággal, a másikon a remek kilá
tást nyújtó termékeny hegylánczczal, kellemes és kedves kirán
duló helyeivel, a két városrész között fekvő impozáns Dunával, 
Európának legnagyobb hajózható folyójáral ? Azt kellett kérdésemre 
válaszolnom, hogy sok szépet láttam, de ennél szebbet sehol és 
soha. Lehet, hogy ez csak egyéni Ítéletem és lehet, hogy elfogult 
vagyok, de én úgy találom a dolgot, a mint mondtam.

Az olyan utas, a ki már járt a nagy világban, nagyon jól 
tudja, hogy azok az emberek, a kik a külföldi nagy városok ut- 
czáin járkálnak, nem mind oda valók; sok idegen van egyik
másik városban, ezek pedig sok pénzt hoznak, a mi a forgalmat, 
jólétet nagy mérvben emeli.

Igaz, hogy van ok arra, hogy ezen városokat annyian lá
togatják ; egyiknek annyi a műkincse, régisége, hogy hónapok 
kellenek hozzá, hogy az ember mindent lásson, a másik pedig 
oly természeti szépségekkel van felruházva, hogy azért bámulják. 
Ámde nemcsak azért mennek ilyen helyekre az emberek töme
gesen, mert ott sok látni való van, hanem azért is, mert ott jól 
érzik magukat, az ottani lakosság mindent elkövet a turisták, az 
utazók érdekében. Vannak emberek, a kik Rómában, Nápolyban, 
Volenczében, a Schweizban vagy Salzkammerguthan már 10-szer 
is voltak a fent nevezett okoknál fogva.

Most fel teszem azt a kérdést, hogy miért nincs ez nálunk 
is igy? Igaz, hogy nincs annyi látni való, mint az cmlitett váro
sokban és helyeken, de azért érdemes egy pár napra ide is el
jönni. Itt van a mi városunk gyönyörű fekvése, a Margit-sziget, 
az uj országház, a budai hegyek környéke, hírneves gyógyfür
dőink, stb., sth. Azt hiszem azonban, a baj ott van, hogy keve
sen ismerik e várost, vagyis, hogy senki sem gondolt arra, mi
ként kellene több reklámot csinálni.

Mostanában nálunk is kezdenek mozogni, az általam igen 
tisztelt polgármester ur már hosszabb idő óta tárgyal több olyan 
polgártársunkkal, kiket ez az ügy érdekel, szeretnének a bajon 
segíteni, egy egyletet óhajtanak alakítani, melynek hivatása lesz 
az idegenforgalmat istápolni, gyámolitani, emelni. Az ilyen munka 
kiadásokkal jár, sok pénzt kell teremteni az egyletnek és ezt 
leginkább úgy szerezheti be, ha azok, kik érdekelve vannak, be
lepnek tagokul. Azt hiszem, mi kávésok első sorban vagyunk 
érdekeivé és tekintettel arra, hogy a tagsági dijak úgy vannak 
szabva, hogy az senkinek sem kerül nagy áldozatába, kérem a 
‘szte t budapesti kávés urakat, társulatunk tagjait, hogy a saját 

jo e fogott érdekükben is lépjenek tömegesen az egyletbe- mu- 
tassuk meg, hogy mi is tudunk áldozni a közjóért.

1902. február 15.

e kérésemnekAzon reményben zárom szavaimat, hogy 
meg lesz a várt hatása.

Isten éltesse Önöket!
Tudósításunk nem volna tökéletes, ha meg nem emlékez

nénk külön a Förster Konrád vendéglőjéről is, melyben kávésaink 
először fordultak meg testületileg. A gazdag virágdiszszel ellátott 
télikerten, a konyha kitűnőségén s az italok kiválóságán kivitl 
kellemesen lepte meg kávésainkat a gazda figyelmes szeretotre- 
méltósága, melylyel vendégeiről gondoskodott.

Vacsora után a társaság feketére ment egy kávéházba.
— „Vannak — nincsenek “ Avagy hogyan pártol

ják az osztrák konkurrenciát fentartani akaró kávésok az uj 
« Vannak» kártyát. Mert nem a magyar iparpártolás a fő, 
hanem az a lényeges, hogy konkurrenczia legyen. A konkur- 
renczia pedig csak úgy élhet meg, ha pártoljuk. Tehát a 
jelszó: ^pártolni kell a hazai ipart még ha —- osztrák is»! 
A minapában történt, hogy egy kedélyes úri társaság verő
dött össze egy király-utezai jóhirü kávéházban és a társalgás 
az uj kártyagyárról folyt. Folyt persze a jó hegyleve is és 
igy nem volt híjjá a kedélyességnek sem. A társaság egyik 
tagja •— notabene: országos nevű iró-ember —  nem éppen 
dicsérőleg nyilatkozott a «Vannak» kártyáról, a mi ellen 
a házigazda kávés a legerélyesebb hangon tiltakozott, sőt 
annyira elragadta heve, hogy kijelentette, miszerint ő más 
kártyát nem is tart, mint csak a «Vannak» gyárét.

E közben érvekkel akarta meggyőzni a társaságot, 
hogy nincs jobb kártya a «Vannak»-nál.

Az iró, a ki elismert szaktekintélynek vallotta magát 
a kártyaismeret terén, annyira meghátrált a kávés állí
tásai előtt, hogy m egrendelt egy játszma «Vannak»-ot.

A kávés nagy előzékenységgel siet a kasszához, hogy 
maga hozza a kártyát. A bájos kaszirosnő előrakja az egész 
kártyakészletet. A kávés egyre izgatottabban vizsgálja az 
egyes csomagokat. Kutat, keresgél. De hiába. Kipirulva, 
szégyenkezve jön vissza az asztalhoz és kijelenti, hogy éppen 
ma vitték el az összes «Vannak» kártyákat a körúti fürdőbe 
mosdatni és sajnálja, hogy «V annak ' — nincsenek. Tableaux.

— A budapesti k á v ésseg éd ek  b e te g se g é ly z ö  p én z
tárának ig a zg a tó sá g a  a múlt évi október hóban tartott ülésen 
megbízta az elnökséget, hogy a tagsági járulékok és a tagokat 
megillető táppénzek fölemelése ügyében indokolt javaslatot ter- 
jeszszen elő. Némái Antal elnök és Kemény Géza titkár most 
terjesztették be kimerítő jelentésüket, mely az igazgatóságnak 
márczius havi ülésén kerül tárgyalás alá.

— A  derék győriek . A Győr sz. kir. városi 
vendéglősök, italmérők és kávésok ipartársulata f. évi 
január hó 23-dikán tarto tt tánczvigalma —  mint lapunkat 
értesítik úgy erkölcsi, mint anyagi szempontból rendkívül 
sikerült. A nemes czélok: országos nyugdijegyesiiletünk 
alapjának gyarapítása és a győri vendéglőslanoncziskola 
létesítése, melyeknek érdekében minden szépért és jóért 
lelkesedni tudó derék győri kartársaink ezúttal letették 
mindennapi gondjaikat, a fényes sikerű bálnak igen sokat 
köszönhetnek s követendő mintául szolgálhatnak más vidéki 
kartársainknak, hogyan kell a köz érdekeit szolgálni. 
A győri vezérek Pősch Nándor, Kttster Géza s akit ehelyütt 
legelői kellene említenünk, a mulatság fáradhatatlan főren
dezője, Herczegh Ferencz hálás és hasznos m unkát végeztek, 
melynek legszebb ipari intézményeink fogják hasznát látni. Raj
tuk kivül elismeréssel és köszönettel gondolunk Ott E rnő urra, 
ki 300 koronás alapítványt te tt a győri szakiskola alapja 
javára. Mojzer Antalra, iparunk e régi kipróbált harezosára 
s velük összes társaikra is, kik a bál sikerét biztosítani 
segítettek. A bál rendezősége a következő kim utatás köz
lésére kérte fel lapunkat:

Kimutatás.
Győr sz. kir. városi vendéglősök, italmérők ós kávésok 

ipartársulata által 1902. január 23. tartott bálon felülüzettek: 
Wagner Samu 4 K., Weisz Hermán 5 K., Lakner István 2 K , 
Münz Ferencz & K., Tosch Károly Hautzinger Ádám 2 K.,

_____________________________________Markovsky Lajos 2 K., Csukovits István 2 K., Hanich József 3 K
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Templa Dezső 5 K., Singer Adolf 5 K. Putzer Olló 1 K. Németh 
Ferencz 2 K., Markovski János 2 K., Dunkler György 3 K., Stadlcr 
János 10 K., Fleischman Zsigmond 2 IC, Posch Nándor 7 IC, 
Gönczöl Antal 3 K., Kiss István 1 IC, Wolli Pál 5 K., Bergor 
József 1 K„ Csükly Lajos 6 K., l'erger Károly 2 K., Románok 
Ferencz 5 K., Czebolh János 2 K., Hammer Sándor 1 IC, LelTler 
Béla 2 K., Jakus Imre 5 K., Grósz József 7 IC. Rujtás Kármán 1 
K„ Tosch János 4 IC, Csillag Pál 1 K., Hcrczeg Ferencz 5 IC., N-
N. 2 K„ Kiss József 1 IC., Fehér László 2 IC., Kovács Béla 2 IC., 
Héberling Ferencz 2 IC.. Falb Mátyás 2 IC., Mizsán Alajos 2 IC., 
Opitz Károly 5 IC, Stach György 10 K., Varga László 2 K., Nagy 
Gyula 3 IC., Königsberg Zsigmond 2 IC., Pernitz Lajos 3 IC., Szabó 
Jénos 2 K., György Márton 5 IC., Kováts József 2 IC., llilbert 
Károly 7 K., Posch Vincze 5 IC., Németh József 4 K. 20 f. Polgár 
Pál 4 IC., Káldy Lajos 5 IC., Németh Lajos 3 K., Latesz Jakab 
20 K., Beck Ferencz 1 IC., Domsits János 2 IC.', Kramwclier Elek
0 IC., Kuster Béla 1 IC., Kuster László 1 K , Fodor Pál 1 IC., 
•Szabó Vincze 1 IC., Szabó Elek 1 K. Bakoss Miklós 3 IC., Kovács 
Jenő (Bécs) 5 K., Folkner Károly 5 IC.. I-Ieberling Adolf 5 K., 
Tóth Pál 2 IC., Dreiszker József 10 IC., Eőry Kálmán 1 IC., Gerő 
testvérek 1 K., Pleisehner N. 3 IC., Lukovits János 10 IC., Shojber 
Márton 5 IC., Lukárdy Tamás 2 K., Gyárfás Pál 20 K„ Marschall 
Kálmán 2 IC., Ilauser György 1 IC., Meixner Mihály 15 IC. Marschall 
Pál 6 IC., Marschall Mihály (Ővár) 4 IC., Szánló Fülöp 1 K., 
Biringer Károly 5 IC., Várady Ármin 7 K., Váradi Béla 7 IC., 
Rózsa Jakab 1 K., Leitner István 2 IC., Papp József 2 K., Raab 
Lajos 6 IC., Buchler Lukács 2 K. Marossffy Dezső 2 K., Tóth 
Mihály 2 IC., Mike János 2 K., Varga János 2 IC., Schuch Ferencz
1 IC., Marschall Ödön 2 IC.. Thaler Károly 2 K., László József 2 
IC., Ilubert J. E. (Pozsony) 20 K., Törley József (Budapest) 20 IC., 
Belatini Braun (Budapest) 10 K., Domány József (Arad) 5 IC. 
Schuster Ernő (Bpest) 10 K., Prükler Mágyas 3 IC., Tüske Sándor 
5 K. Slern Sámuer 2 IC., Gliick Frigyes (Bpes) 5 IC., Broscr János 
5 IC., Nitsinger Árpád 3 IC.

Ezen alkalommal külön a Győrött felállítandó Piaczér-Szak- 
iskola javára adományoztak : Ott Ernő ur 300 IC., Mojzer Antal 
ur 100 K., Kuster Géza ur 15 K., Erhardt Antal ur 10 IC. 
A bál bevétele volt 1099 IC. 20 f. Kiadás 761 IC., maradt tisztán 
338 K. 20 f. Ebből 159 IC. 10 f. az orsz. nyugdijegyesület, a Szak
iskolára pedig a fenti adományokkal 594 IC. 10 f. fordittatik.

Mely adományokért úgy az orsz. nyugdijegyesület, valamint 
a szakiskola előkészítő bizottsága részéről őszinte köszönetét 
mond Herczeg Ferencz elnök, Kuster Géza pénztárnok.

— E g y  m unkás kitüntetése. Mint már meg
írtuk, az Országos Iparegyesület igazgatósága Frenczel 
Jánosnak, a kassai Schalkház-fogadó kávéfőzőjének az ezüst 
munkásérmet adományozta. A kitüntetést f. évi január 26. 
adták át a kassai kereskedelmi és iparkamara dísztermében, 
előkelő közönség jelenlétében. D cil Jenő a kamara titkára 
m éltatta meleg szavakkal a kitüntetett munkás érdemeit és 
hálával emlékezett meg az országos iparegyesületről, a mely 
érdemes munkások kitüntetésével alkalmat ad ilyen szép 
ünnepekre. Ezután átadta Frenczel-nek az ezüst érmet és a 
hozzávaló okmányt. Sipos Andor Gyula kegyeletes szavakat 
szentelt a nemrég elhuny Schalkhdz L ipót emlékének, majd 
Seress Márton, a vendéglősök egyesületének elnöke kérte 
fel D cil Jenő kamarai titkárt, hogy a jelenvoltak köszö
netét tolmácsolja Gclléri Mórnak, az országos iparegyesület 
igazgatójának, a kinek közbenjárására kapta meg a jubiláns 
munkás ezt a kitüntetést. Az ünnepelt meghatottan köszönte 
meg az elismerést.

— A boroshordók és borospalaczkok h ite le s íté se
tárgyában a szegedi szállodások cs vendéglősök ipartársulatának 
legutóbb tartott közgyűlésén egy közérdekű kérdés került szőnyegre, 
mely a boroshordók és borospalaozkok hitelesilóse tekintotében 
évek óta fennálló ama panaszokra vonatkozik, hogy a kisebb ter
melők nem tartják bo a törvénynek azon intézkedését, mely szerint 
bárom évenkint hitelesittotni kell a hordókat, amiből az követ
kövezik, hogy a borkereskedő vagy korcsmáros átveszi a régi 
űrtartalom jelzésével a megvásárolt bort vagy pedig rákényszeríti

a termelőt az edény újonnan való süttetésére. Ha az előbbit 
cselekszi, akkor kiteszi magát annak, hogy 15—20, esetleg 30 
literrel is kevesebb italhoz jut, mint amennyit a régi hitelesítés 
alapján megvett és kétszeresen kifizet. Tudniillik, egyszer az ela
dónak, másodszor pedig a fogyasztási illeték által. S igy nemcsak 
nem nyer a megvett bormennyiségon, hanem még könnyen rá is 
fizethet. Ha pedig az utóbbit választja, akkor az eladóval kerül 
kellemetlenségbe. További panasz tárgyát képezi a termelők által 
dugaszolt üvegekben forgalomba hozott bor értékesítése. A ter
melők saját termésű borukat fél- és egyliteres üvegekben árulják 
s ezután a különféle illetékek alul fel vannak mentve. Azonban 
som az üvegek hitelesítése dolgában, sem pedig abban, hogy 
esetleg a vett borokat is „saját termés” ezégére alalt hozzák 
forgalomba, senki őket nem ellenőrzi. Pedig kerül az illetők között 
olyan is, akines alig terem 20—30 hektoliter bora és mégis egész 
éven át árulja az italt. Ebből azt lehet következtetni, hogy a vett 
bort is „saját termés” czim alatt árulja és ekképpen a különféle 
erhekkel alaposan megtisztelt üzletemberek érzékenyen károsulnak. 
Az újabban kelt miniszteri rendelet 1902. márcz. 1-től kezdve 
kötelezi ugyan valamennyi üvegesbort áruló termelőt is arra, hogy 
az üvegeiket hitelesítsék ; mégis — az e téren előfordulható vissza
élések megszüntetése czéljából — a szegedi ipartársulat elhatá
rozta, hogy fülir a Magyar vendélősök országos szövetségéhez és 
kéri a fontos ügynek országos mozgalom tárgyává tételét.

— H ym en-hirek. Klein Ede salgó-tarjáni vasúti vendég
lős vasárnap váltott jegyet Graumann Malvin kisasszonynyal, 
Graumann Lipót gyöngyösi kereskedő kedves leányával. — Kitl- 
berger Béla, az „Első Magyar Részvény-Serfőzde” tisztviselője 
Kőbányán, eljegyezte Moórott Szcmer Retti kisasszonyt, özv. 
Szauer Jánosné kedves és müveit leányát. — Abrahamovits Adolf 
mezö-kövesdi vendéglős eljegyezte Galduschek Malvinkát Mező- 
Csáthról. ■— Schncller Ferencz, a miskolezi Seper nagyszálloda 
főpinezére eljegyezte Burgermeister Tiniké kisasszonyt, Burger- 
meister Venczelnek, a budapesti „Predeal” szálloda tulajdonosá
nak leányát. — Szabó Károly pénzügyigazgatósági irodatiszt el
jegyezte Karger Rózsikat, Karger Sándor derék nagyváradi ven
déglős müveit és kedves leányát. — Szabó Kálmán, a józsef-téri 
Wagner József-kávéház fizetőpinezére Budapesten, eljegyezte Derkay 
Margit kisasszonyt. — Illich Lajos, a pécsi posta- és távirda- 
igazgatóság tisztviselője, eljegyezte Gubár Margitot, Gubár József 
vendéglős leányát Karloviczáról. — Jurái Imre, Nagyczenk köz
ség derék vendéglőse, eljegyezte néhai Kémet Antal vendéglős . 
kedves leányát Fraknón.

— A  „Szeged i F in czér-E g y let“ Jurdnovics Ferencz, 
Kass János, Danczinger János diszelnökök védnöksége alatt 1902. 
évi márczius hó 5-én a Tisza-szálló összes termeiben jótékony- 
czélu zártkörű tánezvigahnat rendez. A tánczvigalom tiszta jöve
delme a Szegedi Pinczér-Egylet könyvtár-alapja és a létesítendő 
Országos Pinczér-Egylet és a szegedi népkonyha javára forditta
tik. Belépti-dij : személyjegy 2 korona, családjegy 4 korona, pá
holy 8 korona. Jegyek kaphatók a Kass-vigadóban, az Európa- 
szálloda éttermében, a Pilseni-kávébázban, az Ádám-mulatóban, a 
pinczér-egylet iroda-helyiségében. A vigalmi-bizottság követke
zőleg alakult meg : Kovács József elnök, Rosner Sándor, Einfall 
Károly, Peel György alelnökök, Ketli Károly pénztárnok, Randvégh 
József, Lichtner Gyula ellenőrök, Skultély Lajos jegyző, Ádám 
Ödön főrendező, Kovács Róla zenerendező, Horváth Ferencz, 
Polgár Mihály, Csuka János, Schöfll Viktor, IClinkhammcr Sándor, 
Muladi Sándor, ICohn Vilmos, Szalay Lajos, Aranyitzky István, 
Dornhöffer József, ICohn Sándor, IClucsik Ferencz, Knutits József, 
Rózsa Péter, Popper Mihály, Turcsek János, Manoli Sándor, 
Weisz Miklós, Hegyháti Sándor, Gladits György, Adorján Ödön, 
Valoesay Ferencz, Hangi János, Blum József, Krisán Márton, 
Brudermann Jakab, Bauer József, Baón Dezső, Jokosz Ferencz, 
Tanczig János, Kirschner Gyula, Szilágyi Lajos.

— E g y  pohár p ezsgő . A német császár, aki már annyi 
megragadó példát adott alattvalóinak a hazai ipar támogatására, 
újabban újra bámulatos bizonyítékát adta mindenre kiterjedő figyel
mének. A hivatalos közlemények ugyanis arról adnak hirt, hogy 
a császár jachtját, amelyen öcscse Henrik herczeg az Egyesíilt-

W r4et«si rovatunkat lapunk alváséinak becses figyelmébe ajánljuk-
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Államok elnökének látogatására fog utazni a császár tlirckt rende
letére német pezsgővel fogják megkeresztelni. A német nemzeti 
öntudatnak és erőnek ily megnyilatkozása adja meg magyarázatát 
a német ipar óriási fellendülésének, de eszünkbe juttatja a magunk 
szegénységét is. Egy pohár pezsgő nem sok, de a németek hatalmas 
császárja Amerikában is német pezsgőt tetet öcscse asztalára. 
Ez legalább is ér annyit, mint az a sok vezér és közgazdasági 
ezikk, túszt amit nálunk a magyar ipar pártolása czéljából össze
írtak és elszavaltak franczia pezsgőszó mellett, de nem csak 
annyit, hanem többet is, mert azzal az egy pohár pezsgővel együtt 
a német pezsgőipar fog bevonulni Amerikába. Ez maga is megéri 
azt a kis utazást.

— A tem esvári sz. kir. városi szállodások, v en 
déglősök  és korosm árosok ipartársnlata f. évi január hó
9-én délután 4 órakor lartotta meg rendes évi közgyűlését a vá
rosháza nagytermében, melyen az ipartársulalí tagok közül Lenz 
János, Schubert Péter, Kazanits J'erencz, Szolár János, 7ieichfeld 
Adolf, Melz János, Braun János, Schrottmayer József, Zimmerer 
Miklós, Saruga Lajos, Haunold János és Payer Ottó vettek részt. 
A közgyűlés megnyitása előtt az eddigi ipartársulalí elnök, Lcnz 
János kijelenlte, hogy ezen tisztségről lemond, s tekintettel arra, 
hogy azt már több év óta viseli, nagyon óhajtja, hogy a köz
gyűlés helyét egy fialalabb erővel töltse be, mivel kötelességei
nek megtisztelő állásában különben sem képes oly mérvben meg
felelni, a mint azt az iparfársulatnak érdekei megkívánják. Az 
elnök kijelentései után Szolár János, az iparlársulati tagok ne
vében árra kérte a lemondani szándékozó elnököt, hogy lemon
dását vonja vissza, mire — főleg miután még két ipartársulati 
tag is hasonló értelemben szólalt fel — Lenz János kijelentette, 
hogy meghajolva a közóhaj előtt, egyelőre megmarad az elnöki 
tisztségben. Az elnökhöz hasonlóan Schubert Péler alelnök is> 
ki különösen az egyesületnek az elmúlt évben tartott zászlószen- 
telési ünnepélye körül kifejtett fáradhallan ügybuzgalmával, va
lamint az által, hogy működése programmjába a „Vendéglősök 
Országos Szövetsége" eszméjének terjesztését és a „Szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek orsz. nyugdíj- 
egyesülete" temesvári választmányának megalkotását is felvette, 
igen nagy érdemeket szerzett magának, s különben is ^Temesvárt 
nemcsak mint ipartársulalí alelnök, hanem mint pinczér-egyleti 
elnök is, mint szakavatott, ügybuzgó és egész ember tölti be, 
szintén lemondott tisztéről. A közgyűlés élénk tiltakozása da
czára csak igen nehezen tudta Schubert Pétert Jemmdásának 
visszavonására bírni, a ki erre kijelentette, bár akarva, nem 
akarva, meg kell maradnia az alelnöki tisztségben, nem hiszi, 
hogy sokoldalú elfoglaltsága folytán sokáig meg fog abban ma
radhatni. Ö különben is elérte legfőbb vágyát akkor, midőn az 
ipartársulat zászlószentelését, mely egy oly fényes ünnepély ke
retében folyt le, melyre még az utódok is méltó büszkeséggel 
fognak tekinthetni — megérhette és ezentúl már csak azért ki
van fáradni és dolgozni, hogy a vendéglősük országos kongresz- 
szusa, mely 1903-ban az ipartársulat meghívása folytán Temes
várt lesz megtartva, minél fényesebben sikerüljön. Ha ezt is 
elérte, akkor feltétlenül lemond alelnöki lisztéről. Erre megejtet
ték a többi választásokat is. Kazanits Ferenczet második alel- 
nöknek, Metz Józsefet pénztárnoknak, Schreiber Lajost titkárnak, 
Saruga Lajost, Haunold Jánost és Reichsfeld Adolfot ellenőrök
nek egyhangúlag és nagy lelkesedéssel választották meg. A vá
lasztmány tagjai lettek : Schcnk Flórián, Witzenctz Márton, Tőim
mel János, Dreclisler Nándor, Meister János, Sehrauder Antal, 
Keppich Ármin, 11 indhager Gyula, Schrottmayer József, Braun 
János, Paycr Ottó, Reischcl Péter és Dózsc Döme. A választott 
bíróság tagjaivá a főnökök részéről Payer Ottót, Sehrauder Antalt 
és Gráf Antalt, az alkalmazottak sorából Tóth Kálmánt, Scliwarz 
Móriczot és Gombás Józsefet választották meg. Ezután Schubert 
Péter indítványára elhatározták, hogy a zászlószentelés, illetve 
zászlóbeszerzés történetét meghatják s a társulat irattárában 
megőrzik. Minthogy lllits Gyula, ipartársulati pénztáros állásáról 
lemondott, a könyvek s a pénztár átvételével Metz József pénz
táros cs Schrottmayer, Reichsfeld választmányi tagokat bízták 
meg. A közgyűlés jegyzőkönyvét Solár és Reichsfeld választmányi 
tagok fogják hitelesíteni.

— M ozgalom  a szabad borkim érésért. A borkimérés 
szabad gyakorlatának elnyerése ügyében Scholtz Ede, ágfalvi 
sopronmegyei lelkész, mozgalmat indított, melynek czélja a megye 
egyes községeinek választottaiból bizottságot alakítani, mely a 
kűzségok rég óhajtott kívánalmainak érvényt szerezzen. Már eddig 
is a következő községek csatlakoztak az ágfalvaiak által meg
indított akcziólioz : Somfalva, Fraknó-Váralja, Újtelek, Locsmánd, 
Petűfalva, Borbolya, Rétfalu, Zemenye, Márcz-Nádasd, Vulka- 
Pordány, Lajta-Szt.-Miklós, Nyék, Siódra, Otlova, Kertes és 
Darufalva.

— A szabadkai p in ozér-egy le t tá n czv ig a lm a  al
kalmával, mint lapunkat utólag értesítik, az előző számban ki
tüntetett felülfizetökön kívül Paul György 1 kor. 60 f., Krausz 
és Fiselier 0 kor., Mayer Mór 10 kor., Aczél Miklós (Budapest) 
5 kor. és Biermann Jakab 1 kor. 20 Iliiért adományozlak. A 
tánczvigalom tiszta jövedelme 350 kor. 19 f. volt, mely összegből 
150 koronát az országos nyugdíjalapra, 150 koronát a szabadkai 
pinczér-egylet pénziára és 50 kor. 19 Iliiért a fehérkereszt-egylet 
javára fordítottak.

— Finczér-bál. A temesvári pinczér-egylet f. é. február 
hó 6-án pinczér-bált rendezett a józsefvárosi „Arany oroszlán" 
helyiségében. A rendezőség élén Schubert Péter elnök, Halmágyi 
Arnold egyleti titkár állottak. Báli rendezők Schvvarz Mór elnök, 
Rusz József alelnök, Agora Árpád, Kapeller Mihály, Bugái József, 
Erhardt Károly, Horváth Lajos, Pfalzer László, Sauer János, ifj. 
Hornischer János voltak.

— B aleset. Sajnálatraméltó baleset érte f. évi január 
27-én Temesváron Witzenctz Mártont, a „Koronaherczeg" szálló 
derék bérlőjét. A mint ugyanis a jégveremben foglalatoskodott, 
a csuszamlós talajon elbukott, miközben jobb karján és lábán 
komolyabb sérüléseket szenvedett. A beteg állapota ma már a 
körülményekhez képest kielégítő.

— M egbüntetett szeszesita l-h am isítá s. A belügy
miniszter nagyfontosságu, elvi jelentőségű határozatot hozott: 
elmarasztalt egy italmérőt azért, mert szeszből esszencziák, éte- 
rikus olajok és égetett ezukor hozzáadása által hideg utón állí
tott elő pálinkákat és azokat az alatt a név alatt árusította, a 
mely nevet a belekevert esszenczia viselt. A belügyminiszter Íté
lete szószerint Így hangzik: „2643/1901. sz. Kih. v/d. H. M. d—i 
lakos, italmérö ellen, szeszesitaloknak hamis név alatt forgalomba 
hozatala által elkövetett kihágás miatt az 1892. évi 53,236. számú 
pénzügyminiszteri rendelet 29. és 30. §-a alapján folyamatba tett 
kihágási ügy vádlott felebbezése folytán felülvizsgáltatván, a kö
vetkező III. fokú Ítélet hozatott: a városi tanácsnak 1900. évi 
aug. hó 16. napján 7537. kih. szám alatt a rendőrkapitányi első
fokú Ítélet indokolásánál fogva helybenhagyatik, mert az ujra- 
felvételi eljárás folyamán megtarlott tárgyalás alkalmával éppen 
a marasztalt fél által bejelentett és kihallgatott G. 1. tanúvallo
másából kitünöleg marasztalt fél a saját beismerése szerint is 
szeszből esszencziák, éterikus olajok és égetett ezukor hozzá
adása által hideg utón előállított közönséges pálinkákat a felek
nek azon név alatt árusította el, a mely nevet a belekevert esz- 
szenczia viselt, stb. A miniszter meghagyásából: Dr. Sélley, tb. 
min. tanácsos."

— A boritaladó le szá llítá sa . Pest vármegye Gazdasági 
Egyesületének közgazdasági szakosztálya ülést tartott, melyen 
Arad városának a boritaladó leszállítására vonatkozó, a képviso- 
lűliázhoz intézett fölterjesztéseit tárgyalták. Elhatározta a szak
osztály, hogy az igazgató-válaszlmányl felkéri, hogy a boritaladó 
leszállítása, illetőleg a bortermelők termelt borainak kicsinyben 
való eladliatása tárgyában az illetékes helyekre intézzen föl- 
terjesztést.

— H a lá lozás. Árgyán György, volt dévai vendéglős, 
élete 47-ik évében f, hó 0-án, hosszas szenvedés után elhalt 
Nagy-Ágon. F. hó 8-án temették el nagy részvét mellett.

— M akkay Zsigm ond oszággyülési képviselő védnök
sége alatt Glatz István vendéglőjében (Vili. kerület, Práter-utcza 26.) 
48-as függetlenségi asztaltársaság alakult, mely már is szépszámú 
tagokkal bir. Az asztaltársaság központjává készül lenni a kerület 
ellenzéki érzelmű polgárainak.
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-  A  szeg ed i p in ozóregy let f. évi január hú lű-ikán 
éjjel tartotta meg ren d e s  é v i k ö zg y ű lé sé t az Európa-szálloda kü
löntermében J u r a n o v ic s  Ferencz elnöklete alatt, melyen az egylet 
tagjai kevés kivétellel majdnem mind megjelentek. A közgyűlés 
tárgysorozata a kővetkező volt: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári 
jelentés. 3. Az évi zárszámadások előterjesztése. 4 . Felmentvé
nyek megadása s az uj tisztikar megalakítása. 5. Az egyleti ügy
nöki ügy rendezése, (i. Indítványok. Kiváló érdeklődést keltett a 
közgyűlés iránt azon körülmény is, hogy a napirendbe dr. S o lti  
Ödönnek, a „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és 
kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülele" jogtanácsosának az egye
sület jelenlegi helyzetéről tartandó felolvasását is felvették. J u r a 
n o v ic s  Ferencz elnöknek nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyi
tója után R a n d v é g h  József titkár előterjesztette évi jelentését, 
melyből kitűnik, hogy az egylet a múlt évben 1 rendes és 2 
rendkívüli közgyűlést és 3 választmányi ülést iurtott és hogy 
28 pártoló és 155 rendes tagja volt. Tagsági dijak fejében be
folyt 1242 korona 37 fillér, melynek ellenében az alapszabályok 
betartása mellett 1293 korona 40 fillér kiadás, illetve 51 korona 
03 fillér tulkiadás volt, a mit főleg az egyleti könyvtár berende
zésének lehet tulajdonítani. Az egylet törzsvagyona 1736 korona 
14 fillér. A titkári jelentés végül megemlékezik az egyletnek a 
Sz. V. K. P. és K. Orsz. Nyugdijegyesületének 1901. évi szep
tember 3-ikán tartott közgyűlésén képviseltetésérő), valamint ama 
munkásságról, melyet az egylet az orsz. pinczér-egylet létesítése 
érdekében megindult mozgalom elősegítése érdekében kifejtett 
Meleg hangon emlékezik meg ezután a jelentés a szegedi pin- 
czér-egyletnek az 0. P. E. létesítése érdekében kifejlett kezde
ményező és fentarlú működéséről is. A jelentés tudomásul vé
tele után K c t l i Károly pénztárnok az évi zárszámadásokat ter
jesztette elő, melyeket a közgyűlés az e czélra kiküldött bizottság 
jelentése alapján helyesléssel tudomásul vett. S k u l té ty  Lajos 
könyvtárnok jelentését a közgyűlés szintén tudomásul vette. 
A könyvtár 91 kötetes. A tisztikar felmentvényének megadása 
után az uj választmányt alakították meg. Elnökké általános he
lyeslés mellett újból J u r a n o v ic s  Ferenczet, alelnükké Á d á m  Ödönt, 
pénztárnokká K e th  Károlyt, titkárrá R a n d v é g  Józsefet, segédtit
kárrá S k u l t é t y  Lajost, gondnokká J a k o b o v its  Ferenczet, segédjévé 
A d o r já n  Ödönt választották meg. Rendes választmányi tagok 
lettek: K o v á c s  József, R o z n e r  Sándor, P o p p e r  Mihály, F i n fa l l  
Károly, K ö v e s s // Nándor, póttagok: T ű r é se k  János, A r a n y i t z k y  
István, K o v á c s  Béla, P e r l György, K l in k h a m m e r  Sándor és D ö n -  
l/o fe r  János. G y e n e s  János egyleti ügynököt ezen állásában egy 
évre meghagyták. Ezután következett dr. Solti Ödön előadása 
az országos nyugdijogyesület hasznáról és nagy jelentőségéről, 
melyet a közgyűlés feszült figyelemmel és többször élénk éljen
zéssel kisért. Miután a közgyűlés az elnök indítványára előadó
nak megjelenéséért jegyzőkönyvi köszönetét mondott, a közgyű
lés az elnök éltetésével véget ért.

— A m illiom os p inezér. A minap néhány újság azt a 
hirt tálalta föl a szenzácz.ióóhes világnak, hogy a győri szárma
zású Somhegyi Dezső debreezeni pinezér egyszerre miliomossá 
lelt. A hir szérint meghalt Amerikában egy nagybátyja több millió 
dollárt hagyott a szerencsés pinezérre, aki már Budapestre utazott, 
hogy innen ügyvéddel együtt az örökség fölvételére Amerikába utaz
zék. A hírből annyi igaz, hogy Somhegyi elutazott Dcbrcezenböl, de 
nem Budapestre, hanem Szabadkára és ott a Szóchenyi-kávélmzba 
állt he. A milliomos örökség mese, amelyet a pinezér állítása 
szerint egy debreezeni detektív eszelt ki, pillanatnyi örömet és 
hirlelcn keserves csalódást okozva a fiatal embernek.

— N yilatkozat. K o s te le z k y  E. utazási Író lapunk szerkesztő
ségében megjelenvén annak közlésére kért fel, hogy ő mint a 
huszonegy év óta fennálló „Miftelcuropeischer Fremdenführer" 
szerkesztője a „Netier Mitlcleuropeischer Fremdouführer" nevű 
zuglap szerkesztőségével nem azonos.

— M egrendszabályozott pinezérnök. Nagybecskerek 
város legutóbb tartott tanácsülésében fölolvasták a kávéházakban, 
vendéglőkben és korcsmákban alkalmazott pinezérnök, pénztáros- 
nők és kávésleányokról alkotott szabályrendoleti-tervezetet, melyet 
a képviselőtestület csekély változtatásokkal egyhangúlag foga
dott el.
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E lité it borham isító. A fiumei kir. kormánylanáos 
múlt évi deczember hó 30-dikán tartott ülésén Mover Giorgio 
fiumei borkereskedőt mesterséges borok készítése és forgalomba- 
hozatala miatt az 1893. évi XXI11. t.-cz. alapján 100 írt pénz
bírságra itelte. Az elitéit ezenkívül a vegyelemzési költségek fejében 
16 frt 07 krt. us a már meg nem levő mesterséges borok egyen' 
értéke fejében 890 frtot köteles a szegényalap javára fizetni.

Jég-gyár és m osóintézet T em esvárott. C sú szn é k  
József nagykereskedő és D o zsc  Döme vasúti vendéglős Temes
váron egy jéggyár és mosóintézet létcsilését tervezik. Az uj in
tézmény a közel jövőben lép a megvalósulás stádiumába.

— N ém etországi ipari n ovella  a h elyk özvetitö  
ipar tárgyában. Az 1900. évi junius hó 30-iki német ipari 
novella által a cselédszerző vagy helyközvetitö ipara engedély 
alá eső iparnak mondatott ki. A z  engedély  m e g ta g a d a n d ó  a ttó l, a  
k in é l o ly  té n y ek  m e r ü ln e k  fe l ,  a  m e ly e k  ö t a  s zá n d é k o lt  ip a r  ü zhe-  
tése te k in te téb en  m e g b iz h a tlo n n u k  tü n te t ik  fe l . A központi hatóságok 
felhalalmaztatnak, hogy az iparos jogosítványait és kötelezettségét, 
valamint az üzlet terjedelmét és körét rendelőiileg állapítsák meg. 
F e l v a n n a k  k ü lö n ö se n  h a ta lm a z v a  a  k ö zp o n ti  h a tó sá g o k , h o g y  ez 
ip a r n a k  vándor módon való gyakorlását, valamint a  vendég lő i és  
k o r c s m a ip a r r a l  v a ló  e g y e s íté s t k o r lá to z z á k  v a g y  m e g til ts á k . Oly 
cselédszerzök és helyközvetitök, a kik iparukat 1900. évi október 
hó 1-je előtt kezdték meg, az iparűzéstől eltilthatók, ha oly tények 
merültek fel, a melyek őket az iparűzés tekintetében megbizhat- 
lanoknak tüntetik fel. lta az eltiltás kimondatott, az iparűzés 
újbóli megkezdése c.ak az eltiltástól számítandó egy év leforgása 
után engedélyezhető. A cselédszerzök és helyközvetitök kötelesek 
a közvetítésért járó dijak jegyzékét a helyi rendőrhatóságoknak 
bemutatni és az üzleti helyiségben szembetűnő helyen kifüggeszteni.
A dijak bármikor megváltoztathatók ugyan, addig maradnak 
azonban érvényben, mig a váltuzás a rendőrhatóságoknak be nem 
jelentetik és a változott jegyzék az üzleti helyiségben ki nem füg- 
gesztelik. A cselédszerzök és helyközvetitök tartoznak továbbá a 
helykeresövel még az üzlet megkötése előtt közölni a fizetendő 
közvetítési dijat.

— Tokaj város czim ere és a tokaji konyak. Még
1890-ben történt, hogy Tokaj v. képviselőtestülete a városban 
létesitett Első-Tokaj-Hegyaljai Konyakgyárnak a hirhedt bécsi 
A b e le sz  ezégnek megengedte a város ezimerénck a gyár ezimkeibe 
leendő bealkalmazását bizonyos összeg lefizetése ellenében. Később 
a gyártól — mivel a közbizalom iránta megrendült — a város 
czimercnek használliatását elvonta. Ez ellen a gyár iélobbezést 
adott be a f. hó 14-iki közig, bizottsági ülés elé. A közig. biz. a 
felebbezést félre tette, mivel Tokaj v. képviselőtestületének a 
czimort átengedett határozata nem jogos, s pedig azért nem, mert 
határozatát törvényhatósági jóváhagyásra benyújtani elmulasztotta.

— H ogyan  büntették  hajdan a borham isítókat. 
A régi idők marezona emberei cseppet sem értették a tréfál, ha 
hamisításokról van szó. így az 1876-ik évben egy Ehrnt Jakab 
borpinezért a borhamisításért lefejeztek; a hóhér egyúttal nyil
vánosan kiöntötte összes borait. Ehrnt nemcsak gyakorlati bor
gyártó volt. de apostolkodott is a bőrgyártás terén, sőt könyvet 
is irt erről a tudományról. Lefejezése alkalmával a bőrgyártás
ról szóló könyvét a város piaczán elégették.

— E lfogo tt p inezér. V a l i n  Ferencz kassai pinezér már 
október óta állás nélkül volt s apróbb lopásokból tengette életét. 
A rendőrséggel már csavargás miatt több Ízben meggyűlt a baja, 
mig végre lopás miatt érkezett feljelentés ellene. Letartóztatták.

R ab lógy ilk osság  a korcsm ában. Borzalmas rabló
gyilkosságról ad hirt kanizsai tudósítónk. Homokon Z s ig r a i  
János korcsmárost L évi január 20-án kirabolták és családjával 
együtt megölték. A véres eset résztetei a következők: Hétfőn 
este két vidéki ember tért be Zsigrai korcsmájába, akik napszá
mosnak mondták magukat és állítólag munkáskercscs végett 
járnak. A két ember éjjeli szállást kért a korcsmárostól, mire 
Zsigrai az ivóban mutatott nekik helyet a kemencze mellett, 
hova a két ember, a mikor Zsigrai az ajtókat bezárta, lefeküdt. 
Éjszaka Zsigrai arra ébredt fel, hogy a szoba ajtaját, a hol ű 
és családja aludt, kívülről valaki feszegeti. Zsigrai erre felkelt s az

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk,
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ajtóhoz ment, hogy megnézze, ki van ott. A mint az ajtót felnyi
totta, a két idegen embert látta meg az ajtóban, kik egy balta
csapással letérhették. Ezután a két rabló Zsigrainét és a mellette 
alvó három éves kis fiát verte agyon a haltával s a gyilkosság 
után feldúlták az egész lakást s a mi pénzt találtak és egyéb 
értékesebb tárgyat, azt magukkal vitték. Zsigrai hajnalfelé magá
hoz tért s ekkor kivánszorgott az utczára, hol segítségért kiáltott. 
A járó-kelők kíi/.ül többen bementek a vértől itatott szobába, hol 
Zsigrainét és kis fiát halva találták. A csendörség még korán reg
gel megjelent és kihallgatta a korcsmárost. A gyilkosokat sikerült 
a csendőrségnek elfognia Bukó Ferencz és Vidd Mihály beroki 
lakosok személyében, kiknél az elrabolt tárgyakat is megtalálták.

— Komáromi vendéglősök  kü ldöttsége a k eres
kedelm i s p én zügyi m inisztereknél. Komáromot az I. osz
tályú városokba helyezték át, a katonaság nagy számára való 
tekintettel. A komáromiakat ez a határozat persze nagyon súlyosan 
érinti, már csak azért is, mert a katonaság maga vág s igy a 
húsfogyasztási adó tulajdonképen csak a polgári lakosságot terheli. 
Most mozgalom indult meg, hogy a város újból a második osz
tályba helyeztessék vissza. A mozgalmat a komáromi vendéglősök 
kezdeményezték, kiknek küldöllsége a múlt héten tisztelgett Hegedűs 
Sándor kereskedelmi és Lukács László pénzügyminiszternél. 
A küldöttséget Sárküzy Aurél főispán vezette. Tagjai voltak : 
Domány János polgármester, Sárkány Perencz főkapitány. Miiek 
Dezső és Zechmeister János biz. tagok ; a vendéglősök küldötteiként 
pedig Bubica György, Horváth Béla és Hanzelmayer Pál vendég
lősök. Mindkét miniszter biztosította őket jóakaratukról, de hatá
rozott Ígéretet egyik se tett.

— V ándor-csárdások. Csak nemrég irtuk meg lapunkban, 
hogy a soproni vendéglősök kénytelenek voltak mozgalmat indítani 
a városok vándor italmérői ellen. Az ember azt hinné, hogy e baj 
csak szórványosan fordul elő, hogy olyan foglalkozás, mint a bor
mérés, nem tűri meg a „vándor" jelzőt. Pedig hát nem úgy van. 
Alig látott napvilágot fenti hírünk s már is hasonló panaszt hal
lunk Pécsről, hol a pénzügyigazgató jóvoltából, no meg a kor
mányzat liberális gyakorlatából kifolyólag szintén vannak igazi 
vándor-vendéglősök, akiknek helyhez kötött üzletük nincs is, hanem 
fölkeresik a vásárokat és ott mérik a gondüző nedveket, a bort, 
a sört, no meg a pálinkát. Ez természetes sehogy sem tetszik a 
vásártartó községek vendéglőseinek, mert hiszen elég emberek 
volnának ők maguk is erre a czélra és azulán meg: az ő adójuk 
már a vásári jövedelem beszámításával állapíttatott meg; ha 
tehát ök — tekintettel a városokra, nagyobb adót fizetnek, amint 
hogy fizetnek is, világos, mint a napfény, hogy a vándor-csárdások 
az ü jogos jövedelmeiket csorbítják, üzletüket rontják. De nem 
csak Pécsről, hanem Baranyamegye több pontjáról érkeztek már 
e tárgyban hozzánk panaszok. Az ily természetit ügyek orvos
lásának legjobb módja, ha az illetők sérelmesnek tartják a vándor
csárdások működését, forduljanak ez ügyben az illetékes hatósá
gokhoz vagy ha ez is eredménytelen volna, iratkozzanak az illőtök 
be tagoknak az országos vendéglős szövetségbe. Annak lesz rá 
gondja és módja is, hogy panaszaik a legilletékesebb fórum: a 
miniszter elé kerüljenek.

A pinezérnőnek szemei annyira megzavarodtak, hogy orvoshoz 
kellett folyamodnia mig Angyal Anna ellen panaszt emeltek a 
rendőrségnél.

— E lfogo tt szólhám osnö. Egy ügyes szélhámosnö 
ugyancsak becsapott egy főpinezőrt. Sopronból írják lapunknak, 
hogy ott egy szélhámosnő felkereste Henyl Jánost, az ottani ka
szinó föpinezérét és tőle azon ürügy alatt, hogy ő egy a főpin- 
czérrol jóbarátságban élő bécsújhelyi korcsmáros neje, 130 koro
nát csalt ki, valamint távozóban a főpinezór 200 koronát érő 
télikabátját is elvitte. A gráczi rendőrségnek sikerült a szélhámos 
delnőt elfogni és kiderítették, hogy Simandli Emíliának hívják, 
ruszti születésű, 35 éves. Vele együtt letartóztatták szeretőjét, 
Czenk Jánost is, a ki segédkezett neki bűnös munkájában. A je
les pár Gráczlmn is több szélhámosságot követett el.

—- D iener a la  K londike. Az amerikai milliomosok 
nem szeretnek unatkozni ós mindenféle eredeti dolgot találnak, 
hogy mulatságaikat az újság ingerével fűszerezhessék. Egy ilyen 
ötletnek köszönhette létrejöttét az aranyásó bankett „diener a la 
Klondike", melyet a new-yorki tőzsde egyik nagysága rendezett. 
Az éttermet e célra durva vitorlavászon segélyével óriási sátorrá 
változtatták át, melyben az asztalok helyét hordókra helyezett 
gyalulatlan deszkák pótolták. A mindkét nembeli vendégek ; kik 
aranyásó jelmezekben jelentek meg, helyeiken a csupasz deszkán 
czintányérokat, fakanalakat és ezekhez méltó villákat és késeket 
találtak. Apinczérek hosszuszárn, zsíros csizmákban topogva jöttek 
he és nagy zajjal lökdüsték le az asztalra a szimpla ételeket. 
Hogy teljes legyen az illúzió, minden vendég, ha az előtte álló 
üveg tartalmával megismerkedni óhajtott, sajátkezíilcg volt kény
telen annak a nyakát leütni.

— M okány M iklós erdélyi turógyáros bárányhus eladási 
hirdetését ajánljuk vendéglőseink figyelmébe.

— B orvásár. Ezen czim alatt lapunkban foglalt hirdeté
sekre felhívjuk összes olvasóink figyelmét!

Ü V E G G Y Á R I  T E L E P E K
l l l B O lŐ t t

SGHRE1BER J. és UNOKAÚCSGSEI
BUDAPEST, IV.

llcg'l posta-utca 10. (félemelet).

Nagy raktár
ü v e g á r u k b a n

vendéglők
és ká véh ázak  ré s zé re .

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

— A „Kis É lczlap “-nak. melynek edd igeié hat száma 
jelent meg, minden újabb száma, úgy tartalomra, mint kiállításra 
nézve szebb és jobb az előzőnél. Legújabb 6-ik száma egysze
rűen meglepő. A „Kis Élczlap" ma a legelterjedtebb magyar élcz- 
lap, a mit csak az által tudott ily rendkívül rövid idő alatt el
érni, hogy pompás kiállítás és kitűnő tartalom dolgában a „Kis 
Élczlap“-pal más lap a küzdelmet fel nem veheti. — Előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 40 fillér, egész évre 8 korona.

— V erekedő pinezérnö. Bizony nagy baj az, iia valaki 
szerelmes, nagyobb ha kelten szeretnek egyet, de legnagyobb az, 
ha két szerető a festett világ foslett női közül kerül ki, ilyen kis 
szerelmi drámának játszódott le az utolsó felvonása nemrég az 
aradi \asártóren január hó 11-én. Szereplői Izakovics Ida pinezérnö 
es Angyal Anna. Az eset úgy történt, hogy Angyal Anna bosszút

DIADAL -PEZSG Ő B O R

EBERHARDT ANTAL

B U D A F O K .

t o l t á l 1' Szántó Imre borkereskedőnél
[\]l lUYLCll. Budapest, V., Harminczacl-utcza 3.

megakadályozta \olnn, egy marék paprikái, vágóit a szeme közé.

M e g r e n d e lé se k n é l k é r jü k  t i s z t e l t  o lv a s é in k a r k i in d ig  la p u n k r a  h iv a tk o z n i.
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Magyarázat s
B o rvá sá r.

mindiB .17. eladó no\c, utána következik lakása és utolsó posta, ezután a borfaj megnevezése, mennyisége 
hektoliterekben, ára hektoliterenként.

B ács-M artonos, Báes-Boüroghincgye.
Faragó Ábel rizling, 1001. 15 hl. 28 K. 
Kováts Pál rizling, 1001. 20 hl. 20 K. 
Lázár Ferencz siller, 1001. 50 hl. 20 K. 
Fehér Mihály siller, 1901. 1(1 hl. 24 K. 
Kovács Lukács siller, 1901. 40 hl. 20 K. 
Kovács Ferencz siller, 1901. 20 hl. 20 K. 
Faragó János rizling, 1901. 50 hl. 20 K. 
Faragó Fábián rizling, 1601. 30 hl. 20 K. 
Faragó Péter rizling, 1901. 45 hl. 20 K. 
Iloós Béla siller, 1001. IS hl. 30 K. 
Kromits Vlájlió siller, 1901. 30 hl. 20 K. 
Eleven János siller, 1901. 24 hl. 26 K. 
Telek Mihály siller,, 1001. 30 hl 20 K. 
Bicskei Jovákné O-Kanizsa, siller, 1901. 

32 hl. 20 K.
Dobó Szilveszter siller, 1001. 25 hl. 20 K. 
Dudvarszki Márké Ada, siller, 1901. 40 hl. 

30 K.
Vállai Károly Ada. siller, 1901, 30 hl. 30 K. 
Kijacski Daniján Ada, siller, 1901. 10 hl. 

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

30 hl. 00 K., mézes fehér 30 hl. 50 K.

Bajm ok, Bács-Bodrogmegyo.
C.zettl József siller bor 4 hl. 24 K.
Czeiffer János vörösbor 5 hl. 20 K., siller 

bor 5 hl. 24 K.
Benkovits Mihály siller bor 3 hl. 24 K. 
Walter Andrásné vörös bor 5 hl. 20 K., 

siller bor 10 hl. 24 Ií.
Bickert János siller bor 4 hl. 24 K.
Walter Pál vörös bor 20 hl. 20 K., 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.
Tcknyős János vörös bor 3 hl. 20 K., siller 

bor 7 hl. 20 K.
Tc'knyös József vörös bor 5 hl. 20 korona, 

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

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

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

korona, sillci bor 15 hl., 24 Ií. 
Budánovits Albertnó vörös bor 6 hl. 20 Ií..

siller bor 10 hl. 24 Ií.
Faltom Mihály siller bor 10 hl. 24 Ií. 
Tcknyős 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 lí.
Wolf Ferencz vörös bor 6 hl. 20 korona, 

siller bor 15 hl. 24 K.

K a ty m ár, Bács-Bodrogmegyo.

Till Imre asztali, 1001.. 60 hl, 30 IC.
Maycr N. János asztali, 1001., 50 hl., 36 IC. 
Htein Vilmos asztali, 1001., 40 hl. 30 lí. 
Braun János asztali, 1901., 40 hl. 24 Ií. 
llarti Bernát asztali, 1001., 32 hl. 24 IC. 
Steiner József asztali, 1001., 30 hl. 24 IC. 
Schnitzer Márton, ászt., 1091., 30 hl. 24 K. 
.láger Jakab asztali, 1001., 20 hl. 24 IC. 
ISteinor György asztali, 1901.. 18 hl. 24 IC. 
Jung Márton asztali, 1901., 15 hl. 24 IC. 
Mandits Jakab asztali, 1901., 12 ld. 24 IC. 
Bipp János asztali, 1901., 12 ld. 24 K. 
Vaczity Sztánkó asztali, 1901., 11 hl. 24 IC. 
Pcntz Jánosné asztali, 1001.. 11 hl. 24 K. 
Iltlnpfnor Antal asztali, 1901., 10 ld. 24 IC. 
Puhl Miklós asztali, 1001., 10 hl. 24 IC. 
Tobler Márton asztali, 1901., 10 ld. 24 IC.
Eifriod Gottfried ászt., 1001., 10 hl. 24 K.
Federer József asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Bau István id. asztali, 1001., 10 hl. 24 IC.
Steiner György asztali, 1001., 10 hl. 24 IC.

Bcrger Pál asztali, 1001., 10 hl. 24 IC. 
Stertz Antal asztali, 1001., 10 hl. 24 IC.
Illesd István asztali, 1901., 10 ld. 24 IC.
Beicht Lőrincz asztali, 1001., 10 ld. 24 IC.
Landgraf Jakab asztali, 1901., 10 hl. 24 IC. 
Rauschcnberger Sebestyén asztali, 1001., 

10 hl. 24 lí.
Krékity Péter asztali, 1001,, 10 hl. 24 K. 
Pcntz János iíj. ászt., 1901., 10 hl. 24 K.
Schmidt József asztali, 1001., 10 hl. 24 K.
Pahl Jánosné asztali, 1001., 8 hl., 24 K. 
Berger Jakab asztali, IDOL, 8 Ld., 24 K. 
Glocker János asztali, 1901., 8 hl., 24 IC. 
Iíaszwein Bálint asztali, 1901., 7 hl., 24 lí. 
Berger András asztali, 1001., 6 hl., 24 K. 
Manesz János asztali, 1001., 5 hl., 24 IC. 
ICiihn Mátyásné asztali, 1001., 5 hl., 24 IC. 
Kölni Jakab asztali, 1001., 5 hl. 24 IC.
Bell Imre asztali, 1001., 5 hl. 24 K.
Zorn Márton asztali, 1001., 5 hl. 20 IC. 
Vujkov Ferencz asztali, 1901., 5 hl. 24 IC. 
Becker Jánosné asztali, 1001., 5 hl. 24 K. 
Mandits Ágoston asztali, 1901., 5 hl. 24 K. 
Kühn János asztali, 1001., 5 hl. 24 K. 
Malos Alajos asztali, 1001., 5 hl. 24 K. 
Manesz József aszlali, 1001., 5 hl. 24 IC. 
Ilefner István asztali, 1901., 5 hl. 24 K. 
Zorn Mátyás asztali, 1001., 4 ld. 24 IC. 
Albert Ferencz aszlali 1901., 4 ld. 24 Ií. 
Sain Bolto asztali, 1901., 3 ld. 24 Ií.

Jankóvácz, Bács-Bodrogmegye.
Pámet Antal 041. sz., siller, 1001., 35 hl., 

seprőstől 24 Ilii.
Ágócs István 10. sz., siller, 1001., 20 hl. sep

rőstől 24 1111.
Sarok György kiserdő, siller, 1901., 20 hl. 

seprőstől 24 íill.
Pippany Mihály 540. sz., idei siller, 10 hl. 

seprőstől 18 üli.
Szűcs András 1042. sz., siller, 1901., 0 id. 

seprőstől 20 íill.
Tóth Péter (zombai) 640. sz., siller, 1901. 

15 bl. seprőstől 32 föl.
Huczek Pál 30/e. sz., siller, 1001., 18 hl. 

seprőstől 24 Íill.
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., siller,

1901., 13 111., seprőstől 20 fillér.
C.sima Imre 751. sz., siller, 1901., 17 hl. 

seprőstől 24 fillér.
Kovács Antal 765. sz., siller, 1001., 5 hl. 

seprőstől 24 fillér.
Czimber Mihály 1092. sz., siller, 1901 ,4  hl. 

seprőstől 24 fillér, vörös 5 ld. seprős
től 24 fillér.

Pós János 342. sz„ fehér, 1001., 20 hl. 
seprőstől 24 fii ér.

Török Ferencz 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, 1001., 12 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Miskolczi Mihály 910. sz., fehér, 1901,, 13 
hl., seprőstől 24 fillér, siller 30 hl, 
seprőstől 24 fillér.

özv. Dávid Józsefné 425. sz., siller, 1901., 
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.

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

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

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

Ddgi Imre 1153. sz., siller, 1001., 6 ld. 
seprőstől 24 fillér.

Urfi Anlal 430. sz., siller, 1001., 30 ld. 
seprőstől 24 fillér.

Iíasziha 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., fi hl. sep
rőstől 24 fillér.

Szommer Péter 1198. sz., siller, 1001., 
20 hl. seprőstől 24 fillér.

Náesinák 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 56G. sz., siller, 1901., 150 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kovács István (fajszi) 701. sz., siller, 1001.,
10 hl. seprőstől 24 fillér.

Szemücs Mihály 401. sz., siller, 1001., 70 
hl. seprőstől 24 fillér.

Csernák István 669. sz., siller, 1001., 20 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kárász Anna 1053. sz., siller, 1001., 40 hl. 
seprőstül 24 íill.

Maruzsa András 1039. sz., siller, 1001.,
11 hl. seprőstől 20 fill.

Zámbó Mihály 1087. sz., siller, 1001., 58 hl. 
seprőstől 24 Íill.

Szántó József 146. sz., siller, 1001., 33 hl. 
seprőstől 24 fill.

Király Mihály 028. sz., siller, 1001., 0 hl. 
seprőstől 24 fill.

Tóth János 1152. sz., siller, 1001., 18 hl. 
seprőstől 24 fill.

Ilalla István 807. sz., siller, 1901,, 20 hl. 
seprőstől 24 fill.

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

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

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

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

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

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

dinka és mézes fehérrel.)
Frejdinger-család 1901., 100 ld. 20—30 fill.
Borger-család 1901., 200 hl. 20—30 fill.
Lutz-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Krisztmann-család 1901., 100 hl. 20—30 íill.
Szuyer-család 1901., 100 hl. 20 — 30 Íill.
Bógner-család 1901., 100 hl. 20—30 fill,
ICúber-család 1001., 100 hl. 20—30 fill.
Brand-család 1901., 200 hl. 20—30 fill.

Kém, Bács-Bodrogmegye.
Geszvein István fehér, 1901., 20 hl. 24 K.
Vancsura István fehér, 1901., 40 hl. 24 K.
Brecska Anlal fehér, 1901., 40 hl. 24 K.
Ilalblender Tamás fehér, 1001., 80 hl. 26 K.
Vancsura Mátyás fehér, 1901., 50 hl. 28 Ií.
l'ittl János fehér, 1001., 30 hl. 30 K.
Kelt Frigyes fehér, 1901., 20 hl. 24 Ií.
Vancsura János fehér, 1901., 40 hl. 26 K.
Szommor Márton fehér, 1901., 40 hl. 20 K.
Klein Ferencz fehér, 1001., 80 hl. 28 K.
Stcgner János fehér, 1901., 30 hl. 28 lí.
Hirmann Miklós fehér, 1901., 60 hl. 30 K.
Melcher Tamás fehér, 1901., 30 hl. 20 Ií.
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Vancsura Pál fehér, 1901., 50 hl. 32 K. 
Vancsura József feliér, 1901., 40 hl. 2(1 K. 
Vancsura Illés fehér, 1901., 40 hl. 26 K. 
Vancsura Mihály fehér, 1901., 30 hl. 26 ív.

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

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

30 K.
Schecer 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 Anlal rizlingi fehér, 1901., 5 hl. 

34 K.
Illaskovits János (loboda) kadarka vörös, 

burgundi vörös, 1901., 3'/2 hl. 34 K. 
Gri'inbaum Péter burgundi vörös, 1901., 

20 hl. 32 K., rizlingi fehér 20 hl. 32 K. 
Mester Pál kadarka vörös, 1901., 3 hl. 26 K. 
Ingusz Lipót rizlingi fehér, burgundi vörös 

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

5 hl. 34 IC.
Franci; József kadarka vörös, 1901., 4 hl. 

24 K.
Hódi István rizl. fehér, 1901., 15 hl. 34 K., 

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

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

magyarádi vörös 25 hl. 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., 

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

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

30 K.
Ilittgasser János rizl. fehér, 1901., 55 hl. 

32 K.
Zatykó András kadarka siller, 1901., 14 hl. 

28 K.
Partos András vegyes, 1901., 35 hl. 26 K. 
Juhász János vegyes, 1901., 14 hl. 26 IC. 
Vámos Mihály kadarka siller, 1901., 15 hl. 

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

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

Cservenka. Bács-Bodrogmegye.

Itauch Péter Tájbor, 1901., 80 hl. 30 üli. 
Schumacher József fajbor, 1901., 150 hl 

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

34 íill.

Ó -Futtak , B ács-Bodrogm., újvidéki járás.

Subarás Sztevan siller, 1901., 11 hl. 50 íil. 
Marits Milos siller, 1901., 6 lil. 40 fdl. 
Sovlyák Jevrem siller, 1901.. 7 hl. 30 íil. 
Badovanov Sztevan fehér és siller, 1901., 

9 hl. 40 fii.
Bukinacz Mila feli. és siller, 1901., 7 hl. 40 fii. 
Barlh Márton siller, 1901., 4 hl., 30 íill. 
Badovanov Gyóka siller, 1901., 4 hl. 30111. 
Benezsán József siller, 1901., 3 hl. 40 fill. 
Schubert György siller, 1901., 4 hl. 36 fd. 
Sovlyak Milivoj siller, 1901., 3 hl. 36 fii. 
Kendi Fercncz siller, 1901., 5 hl. 30 íil. 
Matz Miklós fehér és siller, 1901., 5 hl. 

40 fdl.
Fischcr Béla siller, 1901., 6 hl. 32 fd. 
ICurjakov Milos fehér és siller, 1001., 5 hl. 

40 fd.
Szamolánvi Mihály siller, 1901., 7 hl.30fd. 
Ohrenov Milos siller, 1901., 3 hl. 36 fii.

I Baics Lázár siller, 1901., 2 Id. 40 Íil. j Haasz József siller, 1901., 6 hl. 30 íil.
' Kopp István siller, 1901., 2 ld. 37 fd. 

Dittrich Fercncz siller és fehér, 1901., 10 
hl. 40 fii.

Mirkovits Pál siller, 1901., 2 hl. 40 íill. 
ICoturov Zsiván siller, 1901., 2 hl. 40 fdl.

B egecs, Bács-Bodrogmegye.

Niukov Lyuba 81. sz , fehér, 1901., 1 hl. 
20 K.

Vászlics Sztevan 52. sz., vörös, 1901.,
1- 50 hl. 22 K.

Dragujlov Gyóka 206. sz., vörös, 1901.,
2- 50 hl. 20 IC.

Ninkov Pánta 111. sz., fehér, 1901.
Vászils Pánta 74. sz., vörös, 1901., 1 hl 

20 K.
C.sékacz Jovan 3. sz., vörös, 1901., 10 hl. 

20 IC.
Zsákits Mlaven 101. sz., vörös, 1901. 
Dimitrievics János 111. sz., vörös, 1901., 

1 hl. 20 IC.
C,zvein Tódor 50. sz., vörös, 1901.
Vrbaski Vásza 14. sz., vörös, 1901., 1 hl 

20 IC.
Frci Mihály 140. sz., fehér, 1901.
Vászils Száva 342. sz., vörös, 1901., 1 hl.22 K.
Pavkov Sztován 303. sz., vörös, 1901., 2 hl. 

20 IC.
Latyaracz Szteván 321. sz., feliéi', 1901., 

1 hl. 20 IC.
Vászits Iszák 75. sz., vörös, 1901., 5 hl. 

22 K.
Násztics Szvetozár 54. sz., vörös, 1901., 

4 ld. 20 IC.
Mirkov Milicza 30. sz., fehér, 1901., 1 hl. 

20 IC.
Radanov Péter 09. sz., vörös, 1901., 1 hl. 

20 IC.
Pávkov Milán 377. sz., fehér, 1901., 1 hl. 

20 IC.
Csolits Szima 29. sz., vörös, 1901., 1 hl. 

20 IC.

U j-F u tták , Bács-Bodrogmegye.

ifj. Jochimsthál Ádám fehér és siller, 1901., 
50 hl. 30 IC.

Krén János fehér és siller, 1901., 20 hl. 
30 IC.

Barth János siller, 1901., 10 hl. 30 K.
Érti Antal siller, 1901., 15 hl. 30 K. 
Lautenbach Jakab siller, 1001., 15 hl. SOK. 
Helfrieh Bálint siller, 1901., 10 hl. 30 IC. 
ifj. Reith Márton siller, 1901., 15 hl. 30 K. 
Kern Fercncz fehér és siller, 1001., 30 h l 

30 IC.

Z enta , Bács-Bodrogmegye.
(A kitüntetett bor mind m. évi termésű, túl
nyomó részben siller, fehér nagyon kevés 
van, ára hektoliterenként 30—40 K. között 

váltakozik fogyasztáson kívül.)
Dudás István 020. sz., 5 hl.
Tajkov Sándor 1411. sz., 2'5 hl.
Dévily Nikola 1818. sz., 2'5 hl. 
Branovacsky Tósó 016. sz., 2 hl.
Földi János 1741. sz., 4 hl.
Fodor Péter 2906/14. sz., 4'5 hl.
Jablonszki Imre 2906/24. sz., 2 hl.
Göblös Miklós 2729. sz., 2 ld.
Szávity Szevér 2618. sz.., 4 hl 
Boros Gyevi Albert 2670. sz., 1-5 hl. 
llürkecz István 1335. sz., 3'5 hl.
Madarászi Gergely 1535. sz., 2'5 h l 
Papp János Mihály 2639. sz., 2'5 hl.
Deák Mihály 1583. sz., 0'5 hl.
Csernák András 75. sz., 7'5 hl.
Rúzsa Ferencz 2699. sz., 5 Ifi.
Fodor Mihály 2900/29. sz , 5 hl.
Szép Jánosné 1837. sz., 2 hl.
Juhász Elek 1420. sz.., 1 ld.
Pcczárszky Márké 2486. sz., 4 hl

Borgyoski Mladen 2717. sz., 7'5 hl. 
Kalmár József 2555. sz., 1 ld.
Lálity Vélykó 1341. sz„ 5 ld.
Csetle Menyhért 2747. sz., 4 hl.
Csetle Ferencz 2747/a. sz., 4 hl.
Gyenes Péter 2500/b. sz., 5 hl.
Lakatos Albert 1625. sz., 2'5 hl.
Kopasz Gergely 2364. sz., 2 hl.
Takács János 1889. sz., 1 hl.
Vas Ferencz 2906/22/2. sz., l'ö ld. 
Benedek György 397. sz., 0'5 hl.
Szlávnity Péter 1416. sz., l'ö hl.
Salamon Dénes 264. s z , 1 hl.
Gruin Milosné 1350. sz., 0'5 hl.
Malisza Ignáez 229/a. sz., 2 hl.
Mester Lajos 509. sz., 6 hl.,
Szorcsik Pál 1029. sz., 10 hl.
Újházi Péter 419/a. sz., 7'5 hl.
Pálinkás Mihály 163. sz., 1 hl.
Keczeli M. János 2785/3. sz., I hl. 
Szécsonyi István 282. sz , 15 hl.
Barna János 2785/22. sz., 5 hl.
Dragity Péter 960. sz., 0 5 hl.
Borgyoski György 1182. sz., 3'5 hl. 
Branovacsky Tómóné 363. sz., 7'5 hl. 
Kraszli József 272. sz., 7'5 hl.
Lövei János 324. sz.., 3 hl.
Retter Mihály 43-6. sz , 15 hl.
Forgács István 624. sz., 2'5 hl.
Szlávnity Krszto 917. sz., 5 hl.
özv. Szlávnity Tanaszné 1185. sz., 1-5 h
Olajos Ignáez 1763. sz., 5 hl.
Kiss Simon 1094. sz., 5 hl. 
iivetovits Mihály 2094. sz. 3'5 hl.
Nagy M. Kuli György 2774. sz., 2 hl.
Sik Frigyes 1334. sz , 2 hl.
Gere Imre Ferencz 2662. sz., 3 hl. 
Kopasz Gábor 2365. sz., 4 hl.
Rúzsa Menyhért 2377. sz , 3 hl.
Kopasz M Mihály 1S24. sz., 1 hl. 
lCraguj Vólykóné 2708. sz., 1 hl. 
Branovacski Nikola 1204. sz., 0'5 hl. 
özv. Böhm Károlyné 916. sz., 12 hl. 
Erdujhelyi Menyhért 1114. sz., 45 hl. 
Vukov Andria 2701. sz., 2'5 ld.
Preszly Károly 3/b. sz , 0'5 hl.
Kikirics Sándor 1419. sz., 11 hl.
Tasi Ferencz 1761. sz., 4 hl.
Halász Jánosné 1773. sz., 3 hl.
ICcczely M. István 2789/2. sz„ 1 hl.
Hál nt Tóbiás 1223. sz., 4 hl. 
dr. Huszágh Nándor 547. sz., 30 hl. 
Keczeli M. Mihály 2377. sz., l'ö hl. 
Keczeli M. Balázs 2377. sz., 0'5 hl. 
Patócs György 2589. sz., 3'5 hl.
Olajos Vineze 478. sz„ 2 hl.
Fischer Miksa 926/a. sz., 14 hl.
Tolmácsy Márton 837. sz., 8 hl.
Biró János 2185. sz., 2 5 hl.
Rácz Szabó Pál 2140/a. sz., 4 hl.
Tóth Róza 2157. sz., 1 hl 
Reszler Lajosné 1636. sz., 4 hl.
Tóth István mélykúti 1481. sz., 3'5 hl. 
Fényszarusi András 829. sz., 2 hl. 
Kazinczi András 2753. sz., 15 hl.
Kaszás Fcroncz 1997/100. sz., 3 5 hl. 
Matkovics Béla 357. sz., 4'5 hl.
Molnár Gábor Károly 2701/a. sz., 2 hl. 
Tómity Jóczó 2722. sz., 2 5 hl 
Szlávnity Mitó 2423. sz., 0 '5  hl.
Boros Gyevi Lukács 2672. sz., 2'5 hl. 
Göblös Péter 2729/c. sz., 2 hl.
Göblös György 2729. sz., 5 hl.
Szarka Illés 2746. sz , 2 ld.
Papp Pál 2753. sz., l 'ö  hl.
Tómity Nonád 2722. sz., 3 hl.
Mucsy György 2541. sz., 10 ld.
Borgyoski Blagoje 2495. S'/.., l'ű hl.
Jitger István 1263. sz., 3 hl.
Kopasz István 2267/b. sz., 2'5 ld.
Győré Mihály József 2760/b. sz., 1 hl. 
Újházi István 2623/a. sz , l'ö hl.
ICnczely M. Ignáez 2377. sz., 1 hl.
Bábin György 2418. sz., 0 '5 ld.
Ördög Pál 2178. sz., 2'5 hl. 
llomolya Anlal 13. sz., P5 hl.
Miskei Péter 2681. sz., 2'5 hl.
Barsi András 2751. sz., 4'5 hl.
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Kraguj Stóvó 2002. sz., Pö hl.
Sztaity Stévó 2724. sz., 3-5 hl.
Csipák István 2531. sz., 4 hl.
Pánity György 15. sz., 2 hl.
Harsányi János 25 sz., l -5 hl.
Jedlicska István 19. sz., 1-5 hl.
Bán Lajos 18. sz., 5 hl.
Vadócz Jánosné 1090. sz., 2'5 hl.
Fodor János 2213. sz. 10 hl.
Cziráky Zsigmond 2215. sz., 10 hl.
Deák Ferencz 2213/d. sz., 3'5 hl. 
Burányi György 2250. sz., 2 hl. 
Stepancsov György 2307. sz., 1 hl. 
Kazinczi Mihály 2624. sz., 12 hl.
Tóth Mátyás 101/35. sz., 1 hl.
Koncz István 903/a. sz., 15 hl.
Kazinczi Menyhért 2770. sz., 3 hl. 
Rúzsa András 2378. sz., 1 hl.
Boros Lukács 281. sz., 1 hl.
Kalmár Miklós 2655. sz., 3'5 hl.
Pólyák Lajos 2637. sz., 2 hl. 
Gyorgyevánszky György 771. sz., 14 hl. 
Lantos István 372 sz., 4 hl.
Lantos Ferencz 1224. sz., 4 hl.
Pólyák István 2646. sz., 3'5 hl.
Pólyák Mátyás 2650. sz., 6 hl.
Renner József 313. sz., 5 hl.
Csetle András 2740. sz., 2 hl.
Juhász Ferencz 071. sz., 1 hl.
Nagy Mihály János 1078. sz., 5 hl. 
Kopasz Antal 147. sz., 5 hl.
Tómity Rádó 2723. sz., 4 hl.
Fajka Ferenczné 1963. sz., 15 hl. 
Sárvári János 2052. sz., 0'5 hl.
Örszabó Péter 2098. sz., 3 hl.
Nagy István Némedi 2762. sz., 1 hl. 
Farkas Baráti József 486. sz., 4 hl. 
Mikes Mihály 1500. sz., 3 hl.
Tari Ferencz 1808. sz., 5 hl.
Reinholcz Antal 258. sz., 5 hl.
Csabai Gábor 1740. sz., 0'5 hl. 
Branowecski Milivoj 2472. sz., 6 hl. 
Périty Krszta 2700. sz., 8 hl.
Tóth Lukács 493. sz., 3 hl.

Habram János 070. sz., 3 hl.
Hitri Mihály 704. sz., 2 hl.
Göblös János 507. sz., 5 hl.
Boros Pál 008. sz., 5 ’hl.
Bábin Stévó 2418. sz., 4-5 hl.
Burány Bálint 2301. sz., 1-5 hl.
Fehér Antus András 2212/b. sz., 1 hl. 
Fehér Antus Máidon 2112. sz., 2 hl. 
Borbély Gergely 2139/a. sz., 3 hl.
Vas József 404. sz., 1-5 hl.
Hitri Lajos 1778. sz., 1 hl.
Pólyák Flóri 2118/f. sz., 1 hl.
Kalmár Mátyás 24SC. sz., 2'5 hl.
Fodor Mihály 2216/7. s/.., 0'5 hl.
Kalmár Ferencz 2633. sz., 2 hl.
Horváth Imre 505. sz., 2'5 hl.
Borosgyevi Ferenczné 637. sz., 5'5 hl. 
Matykó Mátyás 223. sz., 1 hl.,
Manly Vászó 2730. sz., 3 hl. ’
Marity Milán 27.31. sz., 3 hl.
Lálity Imre 921. sz., 2 hl.
Nagy Lukács Mélykúti 2581. sz., O'ő hl. 
Kalmár Antal 328. sz., 1 hl.
Fodor Mihály Madarasi 2093. sz.,. 0'5 hl. 
Pusztai Endre 39. sz., 2. hl.
Tóth István 2906/25. sz., 0’5 hl.
Horváth Zsigmond 1162. sz., 0'5 hl. 
Tóth Abonyi Antal 381. sz., 0'5 hl. 
Bergel Gyula 564. sz., 7'5 hl.
Varga Illés 250. sz., 2 hl.
Deutsch Adolf 511. sz., 4 hl.
Kalmár István 2654. sz., 0'5 hl.
Olajos Antal 1640. sz., 1 hl.
Papp János Pál 318. sz., 1 hl.
Bóbán Márton 2637. sz., 3 hl.
Hevér Ferencz 409. sz., 1 hl.
Barsi József 1770. sz., 2 hl.
Borgyoski Kuzmann 2471. sz., 2 hl. 
Bicskei Vendel 2583. sz., 1 hl.
Horti János 2601. sz., 2'5 hl.
Flesch Miksa dr. 512. sz., 15 hl.
Peczár Márké 2471. sz., 0'5 hl.
Kocsis Orbán Szürke 2697. sz., 0'5 hl. 
Ungár Ferencz 2845. sz., 2 hl.

Örszahó István 2698. sz., 3'5 hl. 
özv. Mucsi Menyhértné 542. sz., 5 hl. 
Vibirál Dénes 782. sz., 7 5 hl.
Vuils Vazul 5 hl.
Borgyoski Szávó 2534. sz., 0 hl.
Lengyel István 2067. sz., 3 hl.
Birczlin Iván 2475. sz., 5 hl.
Borgyoski Knszta 2471. sz., 1 hl.
Pernyész János 2900 20. sz., 3 hl.
Burány Péter 292. sz., 3 hl.
Szegedi István 2206/b. sz., 1 hl.
Molnár Gábor Lajos 897. sz., 3 hl.
Miskei Antal 2675. sz., 10 hl. 
ifj. Kalmár István 2906,21. sz., 1 hl.
Vuits György 2098. sz., 7 hl.
Rechner Konrád 303. sz., 11 hl.
Csizik Lázár 636. sz., 4 hl.
Csizik Ferencz 1197/99. sz.., 1 hl.
Kalmár Péter Mihály 2655. sz„ 2 hl.
Újházi Antal 2637. sz., 1 hl.
Szakmán János 2600/31, sz„ 5 hl.
Forgács János 1790. sz., 2 hl.
Piszár János 2652. sz., 5 hl.
Gergely István 2151. sz , 0’5 hl.
Sztaity Jászó 950. sz., 10 hl.
Trabajkó Illés 2850/7., sz., 0'5 hl.
Fajka Pál 1784. sz., 0'5 hl.
Miskei Péter 44. sz., 5 hl.
Miskei István 2701/3. sz., 5 hl.
Tóth Dávid 48. sz., 5 hl.
Varga István Maksó 2789/29. sz.. 1 hl. 
Borgyoski Aczó 2725. sz., 10 hl.
Kalmár Menyhért 2555. sz., 0 5 hl.
Lakatos Péter 1528. sz., 1 hl.
Németh János 1204. sz., 0'5 hl.
Horváth József 1615. sz., 2'5 hl.
Birczlin Lukács 2428. sz., 8 hl.
özv. Nagy Mélykúti Imréné 640. sz., 1 hl.
Kopasz Ferencz 2367. sz., 2'5 hl.
Boros György 342. sz., 1 hl.
Papp Antal 2314/b. sz. 0’5 hl.
Hevér Kelemen 43. sz., 1 hl.

7 hl. 120 korona, ménesi kit. fehérbor 
1888. 14 hl, 64 kor., ménesi fehér 1897. 
40 hl. 76 kor., ménesi kitűnő rizüng 
1900. 6’5 hl. 40 kor., magyarádi kit. 
fehér 1990. 42 hl. 46 kor., magyarádi 
jeles fehér 1900. 74 hl. 40 kor.

Bauer Károly, bortermelő és vendéglős 
Pápa, Somlói 1876. 240 K.

D. Nagy István Nagy-Léta, fehér 200 hl.
A szerkesztőség ad felvilágosítást. 

Mayorsberg Salamon Csorna, somlói 1895. 
10 hl. 200 K.

Községi elöljáróság Dantova, Bácsin., ho
moki bor 2500 hl. Felvilágosítással a 
tulajdonos elöljáróság szolgál. 

Dreisziger Károly Pápa, Veszprémin. 1880-as 
somlói 10 hl. 200 IC. 1868-as somlói 
6 hl. 240 K.

Mányoky J. Kecskemét. Kadarka, 300 hl. 
30 IC.

Reiner Jakab Kecskemét. Homoki 300 hl. 
26 K. Rizling 200 hl. 32 K.

Szontiványi Gábor, nagybirtokos Déva, 
Hunyadmegye. Marosmenti asztali bor 
(rizling, járdovány, furmint szőlőből ke
vert) 60—90 hl. 50 korona.

Uradalmi Intczőség, Lászlovszky Kálmán 
gazdatiszt Előszállás, vasúti állomás. 
Rizling, 1900. évről 300 hl. 50 korona.

Dr. Vendel János, megyei főorvos Makó 
1901. évről Rizlingi '(sat.) 70—100 hl. 
60—80 korona.

Dr. Fráter Gyula Szeged, Takaréktár-u. 3. 
Mustos fehér, kadarka, ujbor 40 kor., 
rizling, ujbor 46 korona burgundi, uj 
vörös, gyógybor 60 korona.

Pataky Sándor ev. r. lelkész Ér-Körtvélyes 
vasúti állomás. Dakar, rizling, vörös és 
fehér karbonét fajborok és asztali borok 
1894-től kezdve minden évről 150—160 
hl. 52—76 korona.

Sárkány István Kaskanlyu v. á. Kis-Körös. 
A vevőt itt előleges értesítésre kocsi 
várja. Minták is kaphatók!! 1900. ős

1901. évi olasz rizling 4—4 hl. 75 és 
65 korona, 1000. kövi dinka 8 hl. és 
1901. kövi dinka 16—20 hl. 50—50 K,

Dr. Szabó Antal ügyv., v. ügyész Nagy- 
Kőrös 1899. sajáttermésü fehér 120 hl. 
50 korona

Kolozsvári Károly föld- és szőlőbirtokos 
Szathmár szathmárhegyi igen finom, 
nehéz, óbor 5'20 hl. 200 korona, szat- 
márhegyi igen fin. 8 éves, 3’20 hl. 
170 korona.

Hauer H., birtokos Puszta-Bojár, u. p. 
Harta. Kitűnő fehér, kétszer fejtett 
siller 35 hl., világos siller 35 hl., ki
tűnő vörösbor 7 hl. Az árak a tulaj
donosnál vagy a pestmegyoi gazd. egye
sület titkáránál (Budapest, vármegye
ház) tudhatok meg.

Meistrovich János, bornagytermelő: Valódi
ságáért, évszámért felelős. Hordók el
adatnak vagy kikölcsönöztclnek. Arad, 
ménesi kitűnő vörös gyógy-bor 18S8

Üzleti hírek.
Givizer Károly a Hungária-szállodának több éven át köz

kedveltségnek örvendő főpinezére Budapesten átvette a Baumann- 
félc vendéglőt Budapesten. — Klecker Alajos vendéglős Buda
pesten a Teréz-körut 1. sz. házban létezett Pálma kávéház helyén 
diszes berendezésű uj vendéglőt, bor- és sörcsarnokot nyitott. 
—  Klimó József általános kedveltségnek örvendő vendéglős kar- 
társunk az államtól bérbe vette a Csorbái tavat. — Az Otthon 
írók és hirlapirók egyesületének vendéglőjét Budapesten Bódé 
Adolf vette át. — Pratsoher József vendéglős átvette Brádon a 
• Korona, szállodát, — Frelfeld Mór miskolezi vendéglős átvette 
ugyanott a Pannónia sörházat és éttermet.

Bérletek.
Vendéglő bérbeadás. A mezőtúri Központi Kaszinó ven

déglőst keres. Bővebb értesítés nyerhető Jakucs Gábor kaszinói 
elnöknél ugyanott. — Szálloda bérbeadás. Az érsekujvári Arany
oroszlán szálloda bérbeadó. Évi házbér 3500 forint; leltárleváltás 
7000 frt. A szállodában 19 szoba, étterem, sörcsarnok, tánezterem, 
udvar, istálló, csapszék stb. van. Értekezhetni a jelenlegi bérlő
nél Lichtscheindl Gyulánál ugyanott. — Szálloda-bérlet. Azonnal 
bérbeadandó Lippán a Magyar Király szálló ízléses berendezéssel 
együtt. Értekezhetni lehet Bondy és Társa sörfőzdéjében Lippán. 
—  Bérbeadó korcsma. Egy 60—70 éven át fenálló s jó forga
lomnak örvendő korcsmahelyiség bérbeadandó, esetleg kedvező 
feltételek mellett szabad kézből eladó. Bővebbet Jakab Imrénél 
Pécs, Sörház-u. 3. sz.

U r ie té o l m i t n l u t  b f u k  elveséinek becses figyelmébe ajánljuk.
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Egy 1600 koronába került

lakaréktii zliely,
keveset használt, 5 0 0  koronáért el

adó. Hol? megmondja

W o rb e s z  B f la  czukrász, VJI,, I z a b e l la - té r  5. sz .

m
©

8

H
Egy 1:3000 lakossal bíró városban, a vasúti 

állomás közvetlen közelében, 80 lépés távolság
ban az indóházlól, illőivé azzal szemben lévő 
vendéglői üzlet házzal együtt azonnal eladó.

A vasúton érkező és elutazó utasok száma 
130 ezer egy évben, 9 nagy lóidomitó istálló.

Ezen üzlet jó forgalmú, de családi viszo
nyok és óhajtandó más vállalat miatt a tulajdonos 
eladni határozta. A czim megtudható e lap kiadó
hivatalában.

&

Q  W ö b e r - s z á l l o d a  N agyváradon, @
í f  te lje s  b eren d ezésse l szabad kéz- ®® .... , . ,  ®  H bol eladó. @
O Bővebbet ugyanott a tulajdonos- O  
Q nénál. ©

© © © © © © © © Q © © © ©

•ló i jö v ed e lm ező

:.v#9 vendéglő,
jó keresetnek örvendő v e n d é g sz o b á k k a l, májustól arány
lag olcsó bérért k ia d ó . Az üzlet a keleti pályaudvar érke
zési oldalán, legélénkebb forgalmi bolyén van.

Felvilágosítást ü g y n ö k ö k  k iz á r á s á v a l

Breznay Geiza házgondnok
ad

K ü lső  K erc p e s i-iii b ., III . cm . 3 3 . szám .

Ries és Berkovits
BUDAPEST, Kerepesi-ut 66.

cs, és kir. szab. nikkel-ón-szifonkupak- és gépgyár.
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek,

vízszűrők és sörnyomókészülékek.=  Újdonság! = —
Higiénikus, minden visszaélést kizáró

I  „ U N I C U I T  szifonfejek 1
K ies és B erkovits szabadalma.

elsőrendű
cseh  sz ik v izü vegek .„ I D E Á L 44

Ries és Berkovits szabadalma.
ELŐNYÖK i Sarokelcsorbulás és p iszok 
lerakodás kizárva. Továbbá legnagyobb  
exp lozióellen tá lló  k ép esség g e l bírnak.

Legizlésesebb fagon.

Csak akkor eredeti és 
valódi, hogyha az 

ü v eg  alja a fenti véd 
je g y g y e i van ellátva.
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Pálinka-eladás.
C s o n e iá i lo i i  K aszn n ilzk ,*  ll.'-nos pálinkafőző

nél szabadkézből e la d ó  mintegy s  l i e r t o l i t r r  v a ló d i 
k is ü M tts  t ö r k ö ly ,  S ' , 2  h e k tó  v a ló d i l i a r a e z k .  4  
h e k t o l i t e r  v a ló d i sz ilv a  é s  :»0 l i t e r  v a ló d i :t éves 
ö s z ih a r a c z k  p á l i n k a .

V i l ln n .v í  b o r v i d ó k .
A legkitűnőbb sajáttermésü borokat, Rizlinget, vörösbort 6s 
Schillert szállít 2u év óta alulírott. — A készlet 1 5 0 0  
hektoliter egészben vagy részletekben olcsón eladó. Esetleg

egy óvadékképes képviselő
kerestetik az évi 1500—2500 hektoliternyi termés eladására.

J a n ts its  S á n d o r  h o r t ^ r n yö ó  *’

P é c s e t t
a H a l - t é r  :í. s z á m  abatt lévő

ven d ég lő  bérbeadó, esetleg  örök áron eladó.
Bővebb felvilágosítást ad:

JÁRÁNYI JÓZSEF pinczóregyleti ügynök PÉCSETT.

#  K erestetik  *
A  U
▼  legalább 2000 korona óvadékkal rendelkező, szakavatott ▼

♦ f ő p i n e z é r ,  ►
'jj0  ki egy felsőmagyarországi nagyobb város ós megye- 
v,'4 székhely, 12 szobából álló szállodai, valamint étterem, É 
t^ t  árnyas kert, nyári étkezővel és nagy tánczteremmel
▼  ellátott üzletet elszámolás mellett vezetné; ezen üzlet p f  
^ bérbe is vehető. Bővebbet c lap kiadóhivatalában. (L.

♦ i  *■s - *■ "•< i
a  m  ' 'mjtjw' w jm " "-mm: "mm" "WJim" w.mw "mm" "m m '

RÓZSA SZÁLLODA K ö r m e n d .

O lesó  s z ó l tá k , jő  k o n y h a , k i t ű n ő  s ö r ö k ,  v a ló d i 
---- ------------ h a ta lo m id é lv i  h e g y i k o ro k .  »—

I l a e k o r  • l á n o m .  tulajdonos.

A j á n l k o z á ^ .
Fiatal ember, ki hasonló minőségben a kül

földön hosszabb időn át alkalmazva volt, jártas 
a szállodai üzletvezetésben, magyar, német 
és franczia nyelven beszél és ir, szállodai alkal
mazást keres. C.zime a kiadóhivatalban tud
ható meg. L

—  —  . . ---------------------------------- . -------

D l a d ó  k á i r é t i á s .
Aradon egy igen jól menő kávéház betegség miatt azonnal 
átvehető. Évi bér 1000 frt. Napi bevétel 40—*5 frt pénztár
könyv szerint kimutatható. Czim a kiadóhivatalban (S. I. A.).

M j l  É lei.
Kiméről (csapos) állást keresek

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

Fővonalon fekvő községben, E r d é l y b e n  
(országos és heti vásárok, járási székhely, 
bíróság, csendörség, pénzügyőrség stb.) 
emeletes szálló és vendéglő,
benne casinó 80 rendes taggal, bérbe
adó. Az üzlet teljesen felszerelendő. Czim 
a kiadóhivatalban. M.

. . . .

E ladó v e n d é g lő .
Jó forgalmú, elegáns közönség által látogatott, 
teljesen berendezett vendéglő, a főváros leg
élénkebb forgalmi vonala közelében eladó. Czim 

a kiadóhivatalban, F

Egy vidéki szálloda,
1 0  szobával, étterem, söresarnok, tánezterem, csapszék, tágas 
udvar stb. 3500 frt bérért — 7000 frt leltár — családi viszo
nyok folytán a z o n n a l  b é r b e a d ó .  Felvilágosilást ad „L.

Gy.“ jelige alatt e lap kiadóhivatala.

Egyszer fejlett, kitűnő minőségű

150 h ek to liter , finom feh ér  a sz ta li bor 
eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt:

Dr. Kovács József, Budapest, V., Sas-utcza 16.

Alapítva IHUVImn.

L a p p ert S í i t á i
liíi’la p líÖ x v e tito  i r o d á j a

Budapest, VI., Váczi-körut 29. szám.
Elfogad előfizetéseket a világ összes lapjaira eredeti árak mellett.
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A

B U D A P E S T ,
VI!. kér., Dob-utcza 9 0 .

cs. és kir. udvari tekeasztal-gyár.
Fordító-, karambol-asztal

is gyermck-tekeaszlalok
minden kivitelben.

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

szesebb kivi
telig.

Összes 
tekeasztal- 

berendezések.

S EIFER T H EN R IK é s  F IA I B  É  C  S ,
V. Bez., Mittersteig Nr. 2 8 .

Á rjegyzékkel d íjm entesen szo lgálu n k . ■§• cs. és kir. szab. jégszekrénygyár.
Ajánlják legújabb és legjobb szerkezetű jégggel hűthető szekrényeiket
meszarosuK, iiuiiiuot.iv, 
vendéglősök, kávésok és

ozukrászok részére.
Eagylaltkészitö

g é p e k .
Fagylalttartó

készülékek.
Ivóviz-hütök. 111

Teljes vendéglő- és sön-
tés-berendezések 

a legjutányosabb árban.

Naponta friss, szép, kövér, cca 5 kg.-os

M n y h u s t  szállít
Mokány Miklós, turógyáros

(K öpecz , E rd é ly .)

I drb vételnél postán á Kor. 5.60 
5 „ „ vasúton á 5.60

ifj. fjaggenmacherH* Sörfőzde

fS za ío n S ö n ] 
la Iá fa S ö r]

^ y A ffiT ^ T rö u tg

Megrendelési helyek: Duaapssren VKá d ir-urcza 5 . 
Has genma cherjtőbá ny a-;-Hagg enmache r Budafok.

A valód i és a leg job b  orvosi szaktekintélyek 
által ajánlott

I L O N A

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
Y I I .  kei*. Egr*cssy-ut 3©/c. készül.
Kapható minden füszerkereskedésben és vendéglőben. , , ,

Szíveskedjék a ezégre figyelni.

Christofle & Cie
cs. és kir. udvari szállítók

legmagasabb kitüntetés minden kiállításnál.
Magyarországi főraktár:

WADLSTEINER F.-iÉl
üveg-, porczellán-, fayence- és majolikaáruk

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

(u Ilung’ái'in szállodávíil szemben.)

„Christofle11 a valódi ezüst egyedüli pótlója.
12 leves kanál K. 83' 
12 villa „ 38'
12 kés „
12 kávéskanál „
12 cscmegokóa „
12 csemcg'evillft „
12 csomegjckan. „

33 — 
34*— 
17*— 
30-— 
30*— 
80’—

1 levő sni érő 
1 tej mérő „
1 főzelékcs kan. „ 
1 kompotos kan. „ 
1 m ártásm érő „ 
1 ezukorporkan.,, 
1 lialftskoszlet „ 
4 palaczkalj „

K. 11*— 
„ 0-50

. O 8*—7'- 
0*50 
7*— 

10*—  
17*—

1 m ustártartó  K. 
1 kettős sólnrtó  „
1 salátakészlet „
1 folvágókészlct 
1 cztikorfog-o „ 
1 oczetolaj-állv. „
1 kabarc tt-v illa  „

II*—
4-50

12*—
14*—
8-50

24*—
3*-

Piatnik Nándor és Fiai
já ték k á rty a -g y á r

BUDAPEST, VII. kér., Csengeri-utcza 11.
TELEFON No. 412.

r n O R H E G Y I  F .  «B ami"
ezelőtt I.iiposs.y F .  é s  T á r s a

Ipalaczkozott bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea
f ő r a k t á r a

BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)
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 hirneves bortermelőktől a Jég- 

jutányosabb áron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan te ljesitte tn ek . M
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