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Pénzüg^igazgatási mizériáig.
Irta: Dr. SOLTI ÖDÖN.

Lapunknak közelmúlt számaiban (1902. márcz. 15. 
és ápr. 1.) megjegyzéseink kapcsán közöltük a magas 
pénzügyi kormány 90,632/901. sz. rendeletét és ennek 
intézkedéseit melegen üdvözöltük.

Tényleg méltán ragadta meg figyelmünket e ren
ddel, méltán emeltük ki az ismeretlenség homályából, 
a rendeletek özönéből ép ezen rendeletet, melyben ily 
fajta kitételeket is olvashattunk: „Helytelen és a lelek 
zaklatására alkalmas az az eljárás stb. . . JVbcsoda 
öröm, micsoda változás! Felderült a jobb idők hajnala 
fölöttetek boldog vendéglősök, a pénzügyminiszter ur 
ő nagyméltósága megsokalta végre alantas közegeinek 
zaklató eljárását, megsokalta a ti hátrányotokra követett 
visszaéléseiket és fegyelmi eljárással, költségekben ma
rasztalással és a többi mumussal úgy megfenyegette a 
pénzügyi tisztviselőket, hogy csak úgy vaczogott a . . . 
te fogad bele, szegény vendéglős!

Jól sejtetted, hogy e szigorú rendelet folytán az 
igazgató és biztos urak homlokán támadt redöket a te 
háládon fogják elsimítani!

Az itt. bemutatandó esetek, melyek lapunk elő
fizetőinek panaszából jutottak tudomásunkra, igazolni 
fogják a fenti balsejtelmet, de igazolttá teszik azon 
óhajunkat is, vajha ezen rendelet ne maradna egészé
ben írott mulaszt !

I.
R. S. szomolnoki vendéglős f. é. márcziusban azon 

panaszszal fordult szerkesztőségünkhöz, hogy 1901. évi 
szeptember elején a lőcsei m. kir. pénzügyigazgatóság
hoz üzletáthelyezési engedély iránt beadott kérvénye a 
jelzett időig elintézést nem nyert, igy ö és családja 
több mint 6 hónapon keresztül az éhcnhalüs veszé
lyének volt kitéve. Szinte hihetetlenül hangzott a panasz ! 
Hogyan?! Egy vendéglős, ki, mint az adott esetben, 
15 éven keresztül a nevére kiadott korlátlan kimérési
'iigcdély alapján szakértelemmel s polgártársai bizalmát,

"lismerését kiérdemelve gyakorolta iparát, egy ven
déglős, a ki 1 5  óv verejtékével megkuporgatott pénzecs
kéjén uj korcsmaépületet építtet, mely a közigazgatási 
és pénzügyi hatósági vizsgálat eredménye szerint töké
letesen megfelel úgy a törvény, rendoletek és statútumok 
kívánalmainak, mint díszére válik Szomolnok városának 
— kénytelen hónapokon át sikertelenül bclutkosni

Lőcsére az engedély sürgetése iránt, kénytelen a pénzügy- 
miniszter úrtól beadványokban, sürgönyökben hiába 
követelni jogának elismerését, kénytelen önhibáján kívül 
többször bírságot fizetni, kénytelen végezetül összetett 
kezekkel szemlélni, mint zárják bo üzletét s mint veszik 
ki kenyerét az ö és családja szájából: hát bizony 
mindez a panasz a bevezetésben említett rendelet 
fölötti ujjongásunk közepette, teljes hihetetlenül hang
zott! Utána jártunk a dolognak s meggyőződtünk 
arról, hogy előfizetőnk panasza szószerint való! A 
pénzügyminiszter ur dicsőségére legyen azonban mondva, 
hogy midőn ö Nagyméltósága a kérdést minden 
irányban megvilágító beadványomból meggyőződött 
arról, hogy R. J. vendéglőssel szemben a legnagyobb 
mérvű visszaélés és jogtalanság, sőt. törvényellenes 
eljárás követtetett: ezen beadvány folytán 3 napon 
belül ez évi május hó 16-án soron kívül kiadóit 
rendeletével legalább részben elégtételt szolgáltatott 
zaklatott kartársunknak s az ügy végleges elintézéséig 
az uj helyiségben italmérés gyakorlására ideiglenes 
engedélyi adott.

De hát mi késleltette és mi késlelteti még most 
is ezen igen egyszerű ügy elintézését?! Micsoda rugók 
működtek közre a lőcsei pénzügyigazgató urnái, sőt a 
magas pénzügyminiszter urnái is, hogy e kérdést, vájjon 
R. J. vendéglős áthelyezés iránti kérelme teljesittessék-e 
vagy sem, máig sem tudták véglegesen eldönteni?

Szomolnokról igen megbízható helyről szereztük be 
inl'ormácziónkat s e szerint a való tényállás a következő :

Szomolnok város képviselőtestülete a 80-as évek 
derekán, midőn az italmérési regále megváltásáról a 
verebek kezdtek csiripelni, a zipserekhez méltó élel
mességgel egy jó üzletre szánta el magát. Megvette a 
város területén volt négy korcsmaépületet a hozzájuk 
tartozó italmérési joggal együtt azon reményben, hogy 
az államosításkor kiutalandó kártalanításból marad egy 
kis haszon. Nem is csalódott. Szomolnok község terü
letére vonatkozó regálejogért és a négy korcsmaépületért 
fizetett az előbbi jogosultnak, ki az épületek tulajdo
nosa is volt, 120,000 koronát.

Az 1888. 36. t.-cz. alapján a regálejogért a kincstár 
225,600 korona kártalanítást fizetett. Tehát a mellett, 
hogy a község tisztán 105,000 koronát keresett ezen 
üzleten, ezenfelül megmaradt néki a négy korcsma- 
épület tehermentesen.

Csak gratulálni tudunk az érdemes képviselő
testületnek e szerencsés és fényes sikerű spekuláczióhoz.

Hirdetési rostunkat lapunk alváséinak kecses figyelmébe ajánljuk.
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Do ahhoz az eljáráshoz már egyáltalán nem gratulál
hatunk, a melyet a község ezen négy korcsma hasz
nosításánál követett és követ.

A megváltás után a község a négy korcsmaépü
letért együttvéve 2400 korona évi bért állapított meg.
EZ a bérösszeg maradt akkor is, midőn az egyik épület 
romba dőlt. Ez volt az első béremelés. Azonban múltak 
az évek s ezek teltével arányosan nőtt a község étvágya 
is. Előfizetőnktől, a ki kezdetben 1200 koronát fizetett 
az egyik korcsmahelyiség bére fejőben, fokozatos emelés 
után 1901 október l-löl már 2300 kor. évi bért köve
teltek, a mi annál kevésbé volt indokolt, mert a düle- 
dcző épület javítására egy fillért sem akartak áldozni s 
mert se a lakosság lélekszámú, se az idegenforgalom 
nem emelkedett, sőt a viszonyok általán rosszabodtak.

De hát még ez is rendjén lenne. Utóvégre a köz
ség tulajdonos. Tehet az ingatlanával, ami tetszik ! Kér
het annyi bért, amennyi neki jól esik s a kinek nem 
tetszik a béremelés, álljon odébb !

Nohút R. .1. urnák nem tetszett; mert csak ter
mészetes, hogy a düledezö épületért a mai viszonyok 
közölt nem volt hajlandó 100°/o-al több bért fizetni, 
mint amennyit a jókarban való épületért a jobb idők
ben fizetett. Építtetett tehát magának egy alkalmas 
korcsmaépületet a főtéren és 1901. szeptemberében 
kérte a lőcsei kir. pénzügyigazgatóságot, hogy a hatá
rozatlan időre megadott korlátlan kimérési engedélynek 
áthelyezését ez uj helyiségre mielőbb engedélyezze.
A pénzügyigazgatóság és közigazgatási hatóság meg
ejtették a helyszíni szemlét, ennek során megállapítot
ták, hogy az uj helyiség ellen sem közigazgatási, sem 
közegészségügyi, sem pénzügyigazgatási szempontból mi 
kifogás sem emelhető. Ez történt még a múlt év 
szeptemberében. Azóta napok teltek, hónapok múltak, 
de R. J. vendéglős máig is hiába várja az áthelyezés 
végleges engedélyezését. A tényálláshoz tartozik annak 
megemlítése, hogy Szomolnok területére, bár a lakosság 
lélekszámú a legújabb népszámlálás eredménye szerint 
sem több 2300-nál, a korlátlan kimérési engedélyek 
létszáma ötben van megállapítva. A létszám be volt 
töltve. Ennek daczára az R. .1. által elhagyott községi 
korcsmának uj bérlője azonnal kapott előzetes kimérési 
engedélyt, ellenben R. J. urnák, kinek volt kimérést 
engedélye, az uj korcsmában 1901. októbertől, ez évi 
május 16-ig absolute nem engedték meg a jog hábo- 
ritlan gyakorlását. Üldözték, bírságolták, végre márczius- 
ban bezárták üzletét és még csak azt se engedték meg, 
hogy a raktáron levő italkészletét kimérje.

A pénzügyigazgatóság mielőtt az áthelyezés kér
désében nyilatkozott volna, törvényellenesen felterjesz
tette az iratokat a pénzügyminisztériumhoz, itt hónapo
kon keresztül elintézetlenül hevertek, s mint Szomol- 
nokról értesülünk, a községből kirajzó deputátiók annyira 
mogpuhitották ő nagyméltóságának, a különben szigorú 
és törvénytisztelő pénzügyminiszter urnák szivét, hogy 
most a létszámnak kettővel felemelése iránt az el
járást folyamatba tették.

Nemde épületes jogállapotok!
Szomolnok 2300 főnyi lakossága hét korcsmában 

fog mulatni, holott a törvény betűje szerint már az 
előbbi öt engedélyt se lett volna szabad kiadni. Mit 
törődnek azzal, hogy s mint fog az a sok vendéglős 
elpusztulni, a fő, hogy a községnek az u. n. „erkölcsi 
testületnek“ sikerült a lőcsei pénzügyigazgatóság hatha
tós támogatása mellett egyik polgárát alaposan meg
károsítani és a fentiek után valószínűleg sikerül egy
néhány vendéglős existentiájának veszélyeztetésével, a 
törvény és rendelet súlyos megsértésével kivinni azt, 
hogy a létszám felemelése által még a bedőlt korcsmá
ját is felépítve, ismét négy városi korcsmában csináljon 
concurrontiát a vendéglősöknek, saját polgárainak.

Következő czikkünkben fogjuk kimutatni úgy az 
eljárásnak, mint e törekvésnek világosan törvénybe 
ütköző voltát s ha már R. J. urat nem kárpótolhatjuk 
a sok károsodásért, reméljük, hogy a pénzügyminiszter 
ur ö nagyméltósága a törvényt és saját rendeletét job
ban fogja tisztelni, mint a községnek mivel sem indo
kolt érdekét s megfogja tagadni a létszám felemelése 
iránt előterjesztett kérelmét.

(Folytatjuk.)

Qj\z\a\ó jelel?.
(F. K. L.) Az események szigorú logikája minden 

érvnél fényesebben bizonyítja napról-napra országos 
szövetségünk létesítésének és folytonos fejlesztésének 
szükségességét, s ha a pozsonyi vendéglősök kezde
ményezése folytán a M. V. 0. Sz. által az ottani bor
termelők visszaélései ellen inditott akcziótól el is tekin
tünk, a tordoi és nagyszebeni vendéglősök panaszai az 
ottani pénzügyigazgatóság ellen, a vendéglői iparenge
délyek Üzletszerű elárusitása miatt felfüggesztett nagy- 
becskereki rendőrkapitány, a Pécsről és Lúgosról a kitű
zések elszaporodása miatt felhangzó hangos jajszavak: 
a Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége természetszerű, 
ipari viszonyaink feltételezte megerősödésének képét engedik 
megalkotni.

Kellemesen lep meg bennünket, hogy éppen ma, 
midőn a „Szállodások Nemzetközi Egyesülete" szeptemberi 
közgyűlésének előkészítésével egy hatásában kifelé nagy
jelentőségű, s úgy iparunk szempontjából, mint nemzet- 
gazdasági és idegenforgalmi vonatkozásaiban is nem 
eléggé méltányolható fontosságú esemény elé indulunk, 
Szatmárról, ebből a határszéli városból, ahol Kalocsay 
Zsigmond áll őrt, az a hir jut cl'hozzánk, hogy 10 szál
lodás és vendéglős önként, minden külső kényszer vagy 
rábeszélés nélkül egyszerre lép a szövetség tagjai sorába, 
Temesvárott pedig a magyarság egy derék bajnoka 
Schubert Péter azzal biztatja kartársait az ipartársulatba 
lépésre, hogy méltán fogadhassák városuk falai közt az 
1903-diki szövetségi közgyűlést. Teljessé lesz a befelé 
irányuló munkásság, szervezkedés és fejlődés képe a 
debreczeni szakiskola láttára, melyet Márkus Jenő és 
Hauer Bertalan erős keze épített fel.

Emlékezünk rá, milyen riadó tapsvihar követte 
Stadler Károly szavait, midőn első országos kongresz- 
szusunkon találó szavakkal mutatott rá iparunk ama nagy 
hiányára, hogy minden más ipari mozgalommal szemben 
szervezetlenül állunk, hogy a legtöbb vendéglős ülhetett 
kézzel nézi a körülötte lefolyó eseményeket, némán tűri 
a hatóságok zaklatásait és visszaéléseit és csak akkor 
zudul, akkor jajdul fel, midőn ég már feje fölött a tető 
s veszendőbe megy a keserves, a mindennapi kenyér.

A lelkes beszédre évtizedes meddőség után ime a 
nagy mester, az idő adja meg az igazoló választ. Amire 
tizenhét esztendei gyülésezés, papír és tinta fogyasztás, 
lelkesítő szózat, jóakaró buzdítás és nemesczélu korholó 
szó nem volt képes, ime megvalósítja az élet, a minden
napi szükség és gond, a sivár jelen aggasztó gondja és 
a bizonytalan jövő. Akiket kötéllel sem lehetett a szövetség 
erős falai közé biztos védelemre bevenni, azok most 
maguktól keresnek olt mentsvárat, a modern utód nem 
tagadja meg a tudást, a tudás örök hatalmát és erejét, 
s akiknek elei ősi patópálosan hetyke nembánomsággal 
néztek a jövő elé, azok ma sietve sietnek országos 
nyugdijegyesületünk óltalomnyujtó védőszárnyai alá.

Az ujjáébrodés korának hajnala pirkad. Derűs piros 
fényét ürömmel köszöntjük, ürömmel, mert karunk szel
lemének, oly sokáig álmot aludt közvélemények uj irány
ban uj erőre ébredését látjuk benne, gyümölcsét egy 
fának, melynek oly sokáig nem volt virága, s amely most

Megrendeléseknél kérjük tisztelt elv ásóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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oly sokat Ígérőn hajtja lombgazdag ágait. A pírkadás 
éltető melegében erős gyökeret ver és erejében hatal
masan gyarapodik országos szövetségünk s az egész
séges szervezet nedvcsatornáin élet megy szét és egész
séges vér a nagy organismus alkotó részeibe, két nagy 
alkotásunk testébe: nyugdijegyesiiletiinkbe és virágzó 
szakirányú tanoncziskoláinkba.

Nem érünk rá kérdeni, melyiknek örülünk inkább, 
hisz nagy örömünkben még azt sem kérdezzük: „Miért, 
hogy erre eddig kellett várni ?“. Hiszen mindegyik közel, 
egyformán közel áll szivünkhöz. Édes gyermekei közt 
mely anya tesz válogatós különbséget'?

Vendéglőseink közérzetét iparunk elrettentő pan
gása rázta fel, s az a válság, melybe közgazdasági 
viszonyaink rohamos rosszabbodása s a mindegyre szapo
rodó állami és községi terhek nyomása alatt jutottunk 
el. A kényszer, a szükség, a kenyér gondja, a jövőtől 
való félelem, a jelen fokozódott igényei szólítják sorom
póba és szorítják jog- és segélykeresö kétségbeesett 
vendéglőseinket a szövetségbe, tanítják a tudás haszna 
megismerésére és jövője biztosítására az ifjabb nem
zedéket.

A mindent egybefoglaló központ ereje és hivatása 
iránti kétely eloszlott. El az első eredmény nyomán, 
mely a szervezet életképessége mellett szólt és a czini- 
kusok és .kételkedők tábora egyre szőkébb korlátfák 
közé szorul. A haladás és javulás ma még nem oly 
nagy, hogy általánosítani lehetne, de megvan. És ez már 
maga is sok. Bizonyság arra, hogy az alapelv, a foko
zatos fejlesztés és a részeknek az egészhez csatolása 
helyes volt, helyes a kiindulási pont is : az érdek- 
közösség, mely erősebben tart össze, mert az életből 
fakad, mint bármi más.

Ami rajtunk kívül esik: állam, város és társadalom 
a változást szintén csak tiszta örömmel nézhetik. Biztos 
és egyazon részük lesz az eredményben. Érintetlenül 
sem hagyhatja őket a tény, hogy a társadalom egy 
hatalmas és számottevő alkotó részében végre felébred 
a kari összetartás érzete, s hogy ezen ébredés állam- és 
községfenntartó, azok kötelességein és terhein könnyítő, 
azokat átvállaló intézményeket szül és tart fenn, intéz
ményeket, melyeknek hiányát ők maguk éreznék és
érzik is meg első sorban------ más iparágaknál. Jó volt,
hogy ezt iparunk egyik barátja oly őszinte nyílt
sággal mondta a legjobb helyen, az ország törvény- 
hozásában akárcsak vérünkből való vér.

Fontos államérdek, hogy e változásnál meg ne 
álljunk. Iparunk, mint a modern állami életben fontos 
tényező és számottevő alap annak háztartásában az 
általános fejlődés egyre fokozodó igényeinek csak úgy 
felelhet meg minden tekintetben, ha a változás által 
előidézett fejlődésének útjában meg nem áll. Az állam
nak bölcs és méltányos törvényhozási intézkedésekkel, 
a helyi hatóságoknak a helyi viszonyokkal számoló 
tényekkel, mindkettőnek áldozatkész jóakarattal kell 
szállodás- és vendéglösiparunk segítségére sietni s pedig 
nemcsak ipari, közadózási ügyekben, hanem társadalmi 
téren is társadalmi törekvéseink pártolása utján.

Ha ez is bekövetkezik, úgy a meginduló javulás 
iparunk történetében egy uj korszaknak kezdetét fogja 
jelenteni.

 ̂ „Vác3Í Polgári lövölde" vendég
lője folyó idényre kiadó. Inkább ponton ki
szolgálás, mint bér kívánatos. Értekezhetni
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A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
lpartársu!ata“

minden héten pénteken

T Á R S A S  R E G G E L I T
tart.

A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják :

1902. június hó 6-án Elmer .Ferencz vendéglőjé
ben (VI. kér. Aréna-ut. Kéményseprő).

1902. június hó 13-án özv. Steinbeisz Jánosné-n&\ 
(Vili. kér. Kis-stáczió-utcza 7. sz.)

1902. június hó 20-án ifj. Kriszt Ferencz ven
déglőjében (IV. kér. Kötő-utcza 10. sz.). mijj 11 m«i u 11111 m i m 11 ii 1111 u n m h 11111 m 111 Ti            íiiiin  
\í
\(
V  
\f 
\( 
\í 
\í \(
V
\íw
w
* 2

,,Hnngária‘‘édespaprikarj'““.3 S
H ím éi jo b b  p a p r i k a  n e m  lé te z ik .  5 kgos posta
csomagot utánvéttel bérmentve küld HAM IIHIM aHH 
HA.IOS, S zeg ed . Árak kilogrammonként: „Hungária** 
különleges édespaprika K. 2.60. Szegedi édespaprika K. 2.60. 
Szegedi legfinomabb rózsapaprika ab Szeged K. 1.— .Minden 
tőlem vett áru vegytisztaságáért szavalolok. —

W
\f\f
\f
\(
\f
\(

♦ TÁ RSULATO K  ♦
♦ EGYESÜLETEK ♦

Q „DTtagyar "Oenaéglősöl? Orsz. Szövetsége"  
közleményei.

A bortermelők visszaéléséi :*)
Nagyméllóságu Miniszter Ur ! Kegyelmes Urunk !

A pozsonyi szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és 
kávésok ipartársulata a .pozsonyi szűlőmüvesek egyesülete ellen 
panaszt terjesztett fel hozzánk azon eljárásért, hogy az egyesület 
a részére kiadott italmérési engedélyek alapszabály- és törvény- 
ellenes gyakorlása által az ipartársulat tagjainak kárt okoz. Hoz
zánk fordult tehát azon kérelemmel, hogy a panaszolt sérelmek 
sürgős orvoslása, az elkövetett súlyos törvényszegés megtorlása, 
jövőben meggátlása czéljából Nagyméltóságod erélyes intézkedését 
kérjük ki.

Kész örömmel teszünk eleget pozsonyi kartársaink ezen 
kérelmének annál is inkább, mert a kérvényben panaszolt sérelem 
nem lokális természetű, általában sújtja az iparunkat, károsan 
érinti szaktársaink megélhetését nemcsak Pozsonyban, de hazánk 
minden, föllép bortermelő vidékén.

A italmérósi törvénynyel szemben már több Ízben volt 
alkalmunk reá mulatni Nagyméltóságodnál beadott kérvényeinkben 
arra, hogy az minden általa érintett iparág érdekeit hathatósabban 
védi, mint szakiparunkét, melyre vonatkozólag pedig csaknem 
„lex speciális" jelleggel bir; annál élénkebben kell tehát tiltakoz
nunk minden olyan törekvés ellen, melynek czélja, hogy a tör
vényben nyújtott kedvezmények kiszélesítésével, a jelen concret 
esetben megkerülésével, a törvény rendelkezéseinek rosszhiszemű 
kijátszásával szaktársaink károsittassanak egész város, egész 
vidékek becsületes, súlyos adót viselő polgárainak, szaluársainknak 
megélhetése veszélyeztessék.

Kegyelmes Urunk!
Pozsonyi kartársaink különösen panaszolják:
1. A pozsonyi bortermelők az italmérési törvény súlyos 

megsértésével valóságos vendéglői ipart űznek.
2. Ugyancsak visszaélnek a kellectiv engedólylyel cs

*) Ezen beadványt, mely a pozsonyi vondéglősipartársulat 
panasza alapján került a pénzügyminiszterhez és nem tisztán helyi 
jellegű s az ország összes vendéglősei érdekeit védi, össszo 
olvasóink figyelmébe ajánljuk.

MlrAetéol r m t n k a t  lapunk •lvasllnak becsen Agy elmébe ajánljuk.
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3 , az illetékes pénzügyigazgalóság többszöri panasz daczára 
egyáltalán mit sem tett arra nézve, hogy a fenti úgy magán, mint 
eminenter államkincstári érdekeket is súlyosan sértő, törvény- 
ellenes eljárást megakadályozza.

Az 1. pontban panaszolt sérelmes eljárás nyilvánvalóan 
beleütközik az 1809. XXV. t.-cz. 1. §. és az utasítás 4. §-ába.

Az utasítás gondos áttanulmányozásából, ennek főkép 
3 . §. 1. pont és 6 . §. 21 . bekezdéséből megállapítható, hogy a 
törvény a bortermelőknek kizárólag azon kedvezményt óhajtotta 
nyújtani, hogy ezek saját termésű boraikat az évnek kisebb-nagyubb 
szakában — tehát nem egész éven át, folytonosan korlátolt kimérés, 
vagy kismértékben elárusitás utján eladhassák.

Mit jelent ez ? Jelenti azt, hogy a bortermelő saját termésű 
borát üzleti v. i. az engedélyokmányban megállapított helyiségében 
való fogyasztásra legfeljebb egy decziliteres poharakban (1. §. a. p.), 
vagy pedig zárt palaczkokban álló vendégeknek kiszolgáltathatja, 
illetve, hogy ugyancsak saját termésű borát csakis zárt edényekben 
kicsinyben üzleti helyiségen kívüli fogyasztásra eladhatja.

Mit látunk ezzel szemben a •/. a. beadványból? Látjuk azt 
Kegyelmes Urunk, hogy Pozsonyban minden bortermelő egyszers- 
mint korcsmáros is, a nélkül, hogy azokat a terheket is viselné, 
melyeket az italmérési törvény bőségesen reárak a vendéglős 
vállaira.

Különösen felhívjuk Nagyméltóságod ügyeimét a panasz 
azon részére, melyből kitűnik, hogy a bortermelők többnyire a 
közegészségre is veszélyes — helyiségeikben korcsmaasztalok 
körül ülő vendégek számára hideg, meleg ételt adnak és hogy 
ezek részére a bort nyilt edényekben ép úgy szolgáltatják ki, mint 
a vendéglős, kinek korlátlan kimérési engedélye van.

Jelezve van itt egy már igen súlyos visszaélés is, és ezzel 
áttérünk a 2-ik panaszpontra, mely csakis a végrehajtási utasítás
6 . §. 21. bekezdésének teljes félreértése vagy tudatos kijátszása 
mellett űzhető. Azt mondja a panasz, hogy Pozsony város terü
letén 30 bortermelő kapott korlátolt kimérési engedélyt, a mely 
engedély-okmányt az engedélyesek egymásközt visszatérő idő
szakokban továbbítják a czélból, hogy annak alapján azok is 
gyakorolják a kimérést, a kik engedélyt egyáltalán nem is váltottak, 
ilyenekért nem is folyamodtak.

Beszereztük a pozsonyi szőlőmtivesek egyesületének alap
szabályait, hogy ennek alapján a panasz alaposságát megbírál
hassuk.

Meggyőződtünk az alapszabályokból:
1. arról, hogy azok az italmérési törvény és utasítás betű

jével és szellemével ellenkeznek, hogy tehát az alapszabály törvény- 
ellenes ;

2 . arról, hogy ezen törvényellenes alapszabályban az egye
sület részére engedett jogosítványok a gyakorlatban kiszélcsit- 
tetnek és Így csak annál nagyobb a sérelem, mit a bortermelők 
szaklársaink hátrányára elkövetnek.

Az alapszabály 1. §-a határozottan ellenkezik az 1899. 
XXV'. t.-cz. 1. § a a 2-ik bekezdésével. Az alapszabályok 1. §-ában 
az egyesületnek engedélyezett 30 italmérési engedély alapján mint 
az A. a.-bán panaszolva is van. Circa 150 szólőmüves gyakorolja 
az ilalmérést, holott az idézett törvényhely betüszerinti értelme 
megköveteli, hogy minden engedélyes a nevére szóló engedélyt 
váltsa ki. Az utasítások 0. §-ának 21. bekezdése ugyanezt mondja 
specziell a bortermelőkre nézve.

Különösen panaszolják pozsonyi szaktársairik A. a. ide
mellékelt panaszlevelükben, hogy a pozsonyi szőlőtermelők ala- 
szabályaikban 1, 5. és 12, §§-aik és a italmérési törvény vonat
kozó §§-ainak súlyos megsértésével:

aj nemcsak sajáttermésíi, hanem vétel utján beszerzett 
boraikat is kimérik;

l) hogy az egyesületi szakosztály az engedélyt sorrend 
szerint olyan tagnak is kiadja, a ki azután az italmérést ezen 
czélra alkalmatlan, a közegészségre nézve veszélyes helyiségben
gyakorolja;

c) hogy áz ily engedélyek az idézett törvényhelyek meg
kerülésével, de főkép az utasítások 2 . §-a utolsó pontjának meg
sértésével az alkalmatlan helyiségben nem csupán a korlátolt ital

íl) hogy az engedélyek törvényellenes gyakorlása által sokkal 
több az engedélyek száma, mint a mennyi Pozsony város terü
letére a törvény 12. és az utasítások 9. §-ának alapján engedélyez
hető lenne ;

e) hogy végül úgy a rendőri hatóság, mint a pénzügyi 
igazgatóság ismételt panaszok daczára, mit som tesz a törvény
telen gyakorlat beszüntetése érdekében.

A panaszolt eljárás súlyosan sérti az államkincstár érdekeit 
is, de sérti a jogos magánérdekeket is, Így a kir. pénzügyigaz
gatóságnak kötelessége lett volna a panaszokat megvizsgálni, a 
bajokat orvosolni, az elkövetett és bejelentett törvényszegéseket 
megtorolni.

Minthogy nem tette, Nagyméltóságodhoz fordulunk és leg
mélyebb tisztelettel esedezünk:

Méltóztass'ék a pozsonyi szőlőmüvesek egyesülete és tagjai 
ellen panaszolt eljárást a pozsonyi vendéglősipartársulat kikül
dendő bizottságának bevonásával erélyes vizsgálat tárgyává tenni, 
itt a visszaélést megállapítani, a kinyomozott törvényszegőket szigo
rúan megbüntetni, az egyesülettől a különben is törvény ellenére 
engedélyezett 30 korlátolt kimérési engedélyt megvonni, a pozsonyi 
kir. pénzügyigazgatóságot pedig méltóztassék mindenekelőtt — ré
szünkről nagy örömmel üdvözölt 90032/901. számú magas rende
letének pontos végrehajtására, — különösen pedig szigorú fel
ügyeletre utasítani oly irányban, hogy egyrészt a bortermelőket 
ellenőrizzék, hogy ezek a korlátolt kimérést, kismértékben eláru- 
sitást csupán saját termésű boraikra vonatkozólag csakis az 
engedély-okmányban megállapított helyiségben, s főkép kizárólag 
csak az gyakorolhassa, a ki ily engedélyt kapott.

Azt is mondtuk, Kegyelmes Urunk, hogy e baj nem lokális, 
de általános jellegű. Ennek orvoslása végett méltóztassék az' üsszes 
m. kir. pénzügyigazgatóságok figyelmét körrendeletben felhívni a 
bortermelők visszaéléseire s méltóztassék őket szigorú felügyeletre 
utasítani, hogy a bortermelő csakis a törvényszabta módon az 
engedélyezett helyen s csakis az, a ki engedélylycl bir, gyakorol
hassa sajáltermésü borainak korlátolt kimérését.

Nagyméltóságod kegyes és igazságos intézkedését kérve
Budapesten, 1902. márczius hó 25-én.

a i,Magyar vendéglősök orsz. szövetsége.'

3  „Szálloclásol?, uenctóglősöl?, kávésok, pinczércl? és 
kávéssogédel? orsz. nvugdijogvesülefe11 közleményei.

Jegyzőkönyvi kivonat.
(Felvétetett Budapesten 1902. május hó 2-án a Sz. V. K. P. K. 
0. Ny. E, igazgatóságának a központi irodában d. u. </25 órakor 

tartott r. havi üléséről.)
Elnök a gyűlést megnyitván, felolvastatja a múlt ülés jegyző

könyvét, mely hitelesíttetett. JogtanácsosbemutatjaBudapest székes- 
főváros tanácsa által leküldött 109,063/Va. sz. 1902. április 4-én 
kelt belügyminiszteri rendeletet, mely az aradi közgyűlésen elfo
gadott alapszabálymódositásokal jóváhagyja. Tudomásul véletett. 
Jogtanácsos bemutatja a 793. sz. határozattal átutalt 18(10 kor. 
elszámolási okmányait s ezúttal 2250 kor. átutalását kéri. Tudo- 
domásul vétetett. Jogtanácsos jelenti, hogy az április 27-rc egybe
hitt igazgatósági ülésen az elnökség, tekintettel a házbérnegyed 
beálltára — 680 koronát utalt ki, a házbér és egyéb kiadások 
fedezésére. Bemulatja a háziúrnak 525, házmesternek 8 , •—• leve
lezőnek 30, Wendt és (la ezégnek az újonnan bevezetett szabály
szerűen bélyegzett könyvekért 72.50, Márkus Samunak jegyző
könyvek és nyomtatványokért 70 kor. összeg kifizetését elismerő 
nyugtatványokal, melyek betekintése után az igazgatóság a 
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. Jogtanácsos jelenti, hogy 
a budapesti pinczéregylet az idei vendéglős- és pinczér-bál jöve
delméből 743 korona 75 fillért adott át az egyesület részére. 
Tudomásul vétetett. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választ
mány a titkár F. Kiss Lajos édesanyjának hosszas betegeskedései 
majd elhunyta alkalmából e hóban ülést nem tartott. Elnök 
őszinte fájdalmát és részvétét fejezi ki a választmányi titkár urat 
ért ezen fájdalmas gyászosét alkalmából és indítványozza, hogy 
a titkár úrhoz részvétirat intéztessék. Az igazgatóság osztozik 
elnök fájdalmában s az indítványt elfogadva, annak végrehajtá
sával jogtanácsost megbízza. — Jogtanácsos bemutatja a kassai

mérést, de iparliatósági engedély kiváltása nélkül hideg és meleg 
ételek kiszolgáltatását is gyakorolják;

Megrendeléseknél kérjük tisztelt elvágóinkét mindig lapunkra kivatkeeuL
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választmány április 18-iki ülése jegyzőkönyvét. Az igazgatóság a 
jegyzőkönyvet tudomásul veszi. Jogtanácsos bemutatja a győri 
választmány április 7-iki ülése jegyzőkönyvét. Tudomásul vétetett. 
Jogtanácsos bemutatja az aradi választmány jegyzőkönyvét, 
tudomásul vétetett. Jogtanácsos jelenti, hogy a központi takarék- 
pénztár jelentése szerint a szegedi választmány tagdíj bevétele 
április hóban 228 kor. 54 fillér volt. Tudomásul vétetett. Jog
tanácsos bemutatja a budafoki „Unió" gyufagyár levelét, melyben 
ajánlatot tesznek a „Pinczér gyújtóhoz" hasonló gyártmány pár
tolása esetén egyesületünk támogatására.

Az igazgatóság, tekintettel a nevezett „Unió" általános 
gyujtógyár ellen lefolytatott és a hírlapokban részletesen is közölt 
hatósági vizsgálat eredményére, tekintettel arra, hogy a vizsgálat 
alapján megállapítottnak tekinthető, hogy nevezett gyárnak fűrész 
védjegyű s a hazai ipar támogatásának hangzatos frázisa alatt 
forgalomba hozott gyárlmánya tulajdonkép osztrák ipartermék és 
Így károsítása a becsületes magyar iparnak, másrészt tekintettel 
arra, hogy a temesvári gyujtógyár által magyar munkások verej
tékével, magyar munkáskéz díjazásával előállított „pinczér gyújtó* 
úgy legújabban választmányaink és egyéb oldalról is elismert 
qualitása mint olcsósága tekintetében minden igényt kielégít és 
egyesületünknek is folyton emelkedő anyagi hasznot biztosit: az 
„Unió" gyár ajánlatát visszautasítja; erkölcsi tekintélyének egész 
súlyával már csak a magyar iparpártolás szempontjából is a 
„Pinczér gyújtót" fogja támogatni, egyben felkéri a választmányi 
elnököket, hogy a választmányi ülések alkalmával, a tagokat a 
pinczérgyujtó pártolására esetröl-esetre hívják fel. Több tárgy 
nem lévén, elnök az ülést berekeszti. Kmft. A jegyzőkönyv hite
léül : S z á llo d á so k , ven d ég lő sö k , kávésok , p in e zé r e k  és ká véssegédek  
o r sz á g o s  n y u g d ije g y e s ü le te .

Ct „Budapesti kávísiparfársulat" közleményei.
Jegyzőkönyv.

fFölvétetelt Budapesten, 1902. évi május hó 12-én a budapesti
kávésipartársulat választmányának rendes üléséről.)

Jelen voltak : N é m á i  Antal elnök, H u r k a i  Mór alelnök, 
H o ls te in  Zsigmond pénztáros, Á r v a y  Ottó Ede, B r ü c k  Károly, 
D re c h s le r  Béla, G ru b e r  Károly, G riinecle Gusztáv, H e s z m a n n  
Károly, S z ta n o j  Miklós, T ih a n y i  József választmányi tagok, K ö b e it  
Gyula, S c h re ib e r  Hugó, W e r th e im e r  Lajos felügyelő bizottsági 
tagok, K e m é n y  Géza titkár.

15. Némái Antal elnök üdvözli a választmány tagjait, ezek 
között különösen Köbeit Gyula urat, ki ezúttal először van jelen 
a választmány ülésén; reméli, hogy teljes odaadással és buzga
lommal fog a választmány munkájában részt venni. Az ülést 
délután félnégy órakor megnyitván, a múlt ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Heszmann Károly és Schreiber Hugó urakat 
kéri fel.

1G. Kemény Géza titkár olvassa az 1902. évi február hó 
10-én tartott választmányi ülés jegyzőkönyvét, mely észrevétel 
nélkül hitelesíttetett.

18. Titkár jelenti, hogy a legutóbbi választmányi ülés óta 
uj tagok gyanánt: Treu Frigyes, Danielovits Sándor, Takács 
János, Steiner József, Czrnogaracz Szilárd, Fantó Henrik és 
Breutcr Sándor léptek b e ; üzletük megszüntetése folytán pedig 
kiléptek : Szántó Béla, Wox Hermann, Schuller Károly, Jelűnek 
Adolfné, Klauber Gyula, Feiclit Károly, Prack Antal, Grósz Ödön. 
Végül kilépésüket bejelentették : Molnár Adolf rendes és Glasner 
Ede pártoló tag. A jelentés tudomásul vétetvén, Glasner Ede ur 
levélben fölkérendő, hogy a társulat kebelében mint pártoló tag 
továbbra is megmaradni szíveskedjék.

19. Elnök jelenti, hogy Bastár János volt ipartársulati tag 
meghalt; az elnökség a gyászoló családhoz részvétiratot intézett 
és a társulatnak a temetésen való képviseletéről gondoskodott. 
A választmány e jelentést tudomásul veszi és az elhunyt kartárs 
emlékét jegyzőkönyvbe iktatja.

20. Elnök jelenti, hogy az uj mérsékelt járdafoglalási díj
szabás a miniszteri jóváhagyást már elnyerte és életbe is lépett. 
Összegezi még egyszer a kérdéses ügyben tanúsított eljárását és 
kiemeli, hogy intézkedése folytán azok a tagok, akik a f. évre 
még a magasabb díjszabás szerint fizettek, a különbözetet hiva

talból vissza fogják kapni. Jelenti ezzel kapcsolatban, hogy a 
székesfőváros tanácsa a társulat kérelmére kivételesen megen
gedte, hogy a f. évben a járdát a korai húsvéti ünnepekre való 
tekintettel, márezius 30-ától kezdve lehetett elfoglalni. Az elnök 
jelentése köszönettel tudomásul vétetik.

21 . Elnök jelentése, mely szerint Kleiner Ármin ur a tár
sulat hivatalos helyiségeinek fűtésére egy kocsi pirszenet adomá
nyozott és hogy ezért levélben mondott köszönetét, helyesléssel 
vétetik tudomásul.

22 . Tilkár jelenti, hogy a f. évre pártoló tagsági dijaikat 
befizették a magyar gázizzófény r.-t., Mezey Géza, a pilseni 
polgári serföző, Glasner Ede, Piatnik Nándor és a budapesti 
légszeszgyárak igazgatósága, utóbbi a hivatalos helyiségben 
fogyasztott légszesz árát térítvén vissza. Tudomásul szolgált.

23. Elnök jelenti, hogy napirendre tűzte flarkai Mór alelnök 
urnák a f. évi rendes közgyűlés által a választmány elé utalt azt 
az indítványát, mely szerint a segélyalap gyarapítása érdekében 
perselygyüjtés rendeztessék. Minthogy a jelenlevő alelnök ur ezt 
az. indítványt visszavonja, a választmány a tárgy fölött napi
rendre. tér.

24. Elnök jelenti, hogy a hírlapokból értesülvén arról, 
miszerint a rendőrség egyes kávéházakban nagyszabású razziákat 
tartott, kérvényt intézett a főkapitánysághoz az ily eljárás mellő
zése iránt, amely kérvény a kellő credménynyel is járt, mert 
azóta a razziák megszűntek. Ezt a jelentést a választmány helyes
léssel veszi tudomásul.

25. Elnök jelenti, hogy Fleischmann Gyula ipartársulati 
tag hozzá azt a kérelmet intézte, miszerint intézkedjék, hogy az 
orfeumoknak adott rendkívüli (reggeli 5 óráig tartó) zenélési 
engedély visszavonassék. Megemlíti, hogy ez ügyben már egyszer 
eredmény nélkül fordult a főkapitányhoz és eljárásáról a választ
mánynak annak idején jelentést is tett. Többek hozzászólása után 
egyhangúlag kimondja a választmány, hogy ebben az ügyben 
további intézkedést tenni nem óhajt.

20. Elnök jelentése, mely szerint Lustbader Mór volt tag
nak 10 kor. rögtöni segélyt utalványozott, jóváhagyólag tudo
másul vétetik.

27. Elnök jelenti, hogy özv. Huszárok Ferencznének 10 K. 
rögtöni segélyt utalványozott; nevezett kérvényt is nyújtott be 
állandó segélyezése iránt, minthogy azonban időközben viszonyai 
javultak, állandó segélyezését az elnökség nem javasolja. A vá
lasztmány az elnök je'entését jóváhagyólag tudomásul veszi, özv. 
Huszarek Ferencznét pedig állandó segély iránti kérelmével 
elutasítja.

28. Özv. Neumann Lipótné segély iránti kérvénye érdemben 
tárgyaltatván, a választmány nevezett részére f. évi junius hó 
1-töl számítva 10 korona állandó havi segélyt megszavaz és annak 
utalványozására az elnököt fölhatalmazza.

29. Horváth Györgyné (azelőtt Szabó Ferenczné) segély 
iránti kérvénye érdemben tárgyaltatván, a választmány nevezett 
részére f. évi junius hó 1-töl számítva 10 korona állandó havi 
segélyt megszavaz és annak utalványozására az elnököt föl
hatalmazza.

30. Az Ungarische Wochenschrift ez. lap szerkesztője 
lapjának pártolásáért folyamodván, a választmány a lapot a 
tagok támogatásába ajánlja.

31. Elnök jelentése, mely szerint az uj szabályrendelet 
jóváhagyása ügyében a kereskedelemügyi és a belügyi miniszté
riumokban eljárt és az ügy elintézését megsürgette, helyesléssel 
tudomásul vétetik.

32. Elnök jelentése, mely szerint a jégmüveknél eljárt és 
értesült, hogy a jégárak a viszonyokhoz képest nem túlságos 
magasak, köszönettel tudomásul vétetik.

33. Elnök jelenti, hogy Molnár Adolf és Erdős Ignáez tagok 
ellen, kik a tagsági dijak fizetését megtagadták, pert inditott. 
Erdős Ignáczczal még a tárgyalás előtt egycsségre lépett, Molnár 
Adolf ellen azonban megtartotta a tárgyalást; a pert személyesen 
vitte s meg is nyerte. Helyesléssel vétetik tudomásul.

34. Elnök jelentése, mely szerint a budafoki Erzsébet- 
monház javára 20 koronát adományozott, jóváhagyólag tudo
másul vétetik.)

35. Elnök jelenti, hogy az Unió budafoki gyufagyár ellen a
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lapokban oly értelmű támadások jelenteit meg, molyok szerint a 
gyár, melylyol a társulat is összeköttetésben áll. osztrák gyufát 
csempészett volna be. 11a ;i vád való, akkor a kávésgyujtó foi- 
galomba hozatala tekintetében is másként kellene intézkedni. 
Minthogy azonban a gyár jogi képviselője azt a kérelmet terjesz
tette elő, hogy a jogerős ítélet beérkeztéig az eljárás függesztessék 
föl, elnök javaslatára kimondja a választmány, hogy a további 
intézkedéseket a jogerős Ítélet tartalmától teszi függővé.

36. Schreiber Hugó felszólalása folytán elnök kijelenti, 
hogy az italmérési illeték méltányos kivetése érdekében és a 
társulat kellő képviseltetése iránt annak idején intézkedni fog, 
mit a választmány helyesléssel vesz tudomásul. Elnök boldog 
nyaralást kíván a választmány tagjainak és egyéb tárgy hiányában 
az ülést este G8/4 órakor berekeszti. Kmft.

és annak kiegészítéséül, a további helyszíni vizsgálatok során, 
valamint a tárgyalásokból merített tapasztalatok alapján szüksé
gesnek találtam még a következőket elrendelni:

1. Az 1899: XXV. t.-c.z. végrehajtása iránt kiadott 1809. évi 
04,758. számú Utasítás 21. §. III. rész 8—9. bekezdésének az a 
rendelkezése, hogy a pénzügyigazgatósági számvevőségek köte
lesek az italmérési illetéket a fogyasztási és italadó főkönyvben 
„italmérési illeték" rovaton adóhivatalonként nyitandó külön- 
külön számlán sommásan könyvelni, szigorúan betartandó ; mert 
az az eljárás — melyet néhány pónzügyigazgatóság számvevő
sége követ — hogy az italmérési illetéket az egész pénzügyigaz
gatósági kerületre, valamennyi adóhivatalra nézve egy közös 
számlalapon Írja elő és könyveli, szabályellenes és mivel az 
áttekintést és okszerű ellenőrzést megnehezíti, a ezélnak meg

Kemény s. k,, 
titkár.

Némái s. k. 
elnök.

II.
Bpesti Kávés Ipartársulat VII., Wesselényi-utcza 2/b.

107
190ÍT SZ'

A ,,Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar“ 
tele. Szerkesztőségének

Budapesten.

Választmányunknak a f. évi május hó 12-én tar
tott ülésében hozott határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi 
kivonatot V. alatt csatolva van szerencsénk megküldeni.

A magunk részéről is őszintén örülünk a választ
mány egyhangú elhatározásán és legyen szabad abbeli 
reményünknek kifejezést adnunk, hogy az eddigi barát
ságos összeköttetésünk a jövőben még bensőbbé, még 
erősebbé válik.

Budapest, 1902. május 14.
Kiváló tisztelettel

Kemény s. k. Némái s. k.
titkár. elnök.

91,119 ,,
1902. V. szám.

III.
Budapest székesfőváros 

tanácsa.
A budapesti kávés-ipartársulat kérvénye a járdafoglalási 

dijak ügyében. Határozat: Tekintettel arra, hogy a járdafoglalási 
dijak 1902. évi január hó 1-étől kezdődőleg az újonnan meg
szabott és a kér. elöljáróságokkal már közölt díjszabályzat szerint 
számítandók, az eddig érvényben volt díjszabály és a jelenlegi 
díjszabály között egyes helyekre nézve fenforgó különbözet a f. 
évre az eddigi díjszabály szerint már befizetett dijakra nézve 
kiegyenlítendő lesz, mivégböl felhivatnak a kér. elöljáróságok, 
hogy ejtsenek meg ily irányban azonnal vizsgálatot és ennek 
eredményéhez képest a tulfizetett összegeket utalványozzák ki, az 
esetleges hiányt pedig követeljék azonnal be.

Miről az összes kér. elöljáróságok és a budapesti kávés- 
ipartársulat elnöke Némái Antal ur felzeten értesittetnek.

Budapest, 1902. évi május hó 6-án.
A székesfőváros tanácsa:

Horváth s. le. 
h. alpolgármester.

* TÖRVÉNYEK ♦
♦ RENDELETEK ♦

Italmérési engedélyek és italmérési illetékek szabályozása.
A m. kir. pénzügyminisler 1902. évi márezius hó 20-án 

105,613/901. szám alatt az alábbi körrendeletét intézte valamennyi 
m. kir. pénzügyigazgatósághoz (kivéve a fiumeit).

„Az italmérési ügyek ellátása körül tapasztalt hiányok és 
szabálytalanságok megszüntetése czéljából múlt évi augusztus hó 
23-jii 90;632. szám alatt kiadott körrondelelemmel kapcsolatban

nem felel.
2. Ugyancsak a fent említett Végrehajtási utasítás 2 1 . 

§-ának 111. rész 10—11. bekezdése továbbá azt rendeli, hogy a 
törvény 31. §-a alapján visszamenő hatálylyal megállapított és a 
birsággal együtt kiszabott és befizetett italmérési (megrövidített) 
illetékek, melyek a birságlajstromokból minden hó végén sommásan 
vezettetnek át a fogyasztási és italadó naplóba, a pénzügyigaz
gatósági számvevőség által a fogyasztási és italadó főkönyv „ital
mérési illetékek" rovatán havonként és adóhivatalonként sommásan, 
lerovás és egyidejűleg előírás gyanánt könyveltessenek. Minthogy 
a helyszíni vizsgálatoknál tapasztal látott, hogy több számvevőség 
ez utasításnak csak részben .felel meg, szigorúan meghagyom, 
hogy a szóban forgó megrövidített italmérési illetékekre vonat
kozó lerovások elkönyvelésével egyidejűleg, a megfelelő illeték
összeget is mindenkor írják elő.

3. A Végrehajtási utasítás 7. S-ánalt hatodik bekezdése 
kimondja, hogy a kellőleg felszereli, vagy előzetesen kiegészített 
folyamodványt a pénzügy igazgatóság birálat alá veszi s ha n 
kérést teljesíthetőnek nem tartja, elutasító határozatát nyomban 
kiadja. Több kir. pénzügyigazgatóság c kijelentést helytelenül 
magyarázva s abban a téves nézetben lévén, hogy az idézett 
rendelkezés a pénzügyigazgatóság tetszésére bizza a kérvény 
azonnali elutasítását, avagy a további tárgyalás megindítását, az 
italmérési engedély iránti kérvények tárgyalásánál az illetékes 
pénzügyőri biztosnak, sőt még az 1899: XXV. t.-cz. 7. §-ábau 
meghatározott közigazgatási hatóságnak is előzetes meghallgatását 
minden oly esetben mellőzi, midőn az engedélyt bármily okból 
kiadni nem akarja, mely mulasztás folytán az. ügy elintézéséből 
sokszor visszás helyzetek keletkeztek. Jövőben tehát az Halmérési 
engedély iránti kérvény érdemi elintézése előtt és pedig akár uj 
engedély kiadásáról, akár a meglevő engedély bármi irányú 
módosításáról (átírás más személyre, üzletáthelyezés, házszám 
változás, üzletvezető engedélyezése vagy változtatása ; az engedély 
tárgyának, terjedelmének, érvényének kibővítése, illetőleg kiter
jesztése stb.) legyen szó, a fenlcmlitett t.-ez. 7. §-ában megjelölt 
1. fokú közigazgatási (rendőri) hatóság vélcmónyes nyilatkozat- 
tételre minden esetben okvetlenül felhívandó; a közigazgatási 
hatóság és pénzügyőri biztos megkérdezése csak akkor lévén 
mellőzhető, midőn a korlátlan kimérési engedélyek megállapított 
számának betöltött volta m iatta törvény 12. §-ának első bekez
désében foglalt tilalomnál fogva, vagy mikor feltétlenül kizáró ok 
(pl. magyar honosság hiánya, templom-, iskola vagy más köz- 
intézet közelsége) miatt az engedély a törvény 3. és 4. §§-ai 
értelmében teljességgel ki nem adható.

4. Az italmérési engedélyek kiadásánál általában, de külö
nösen a korlátlan kimérési (korcsmái) engedélyeknél kiváló 
figyelem fordítandó arra, hogy ily üzletek egymáshoz közel ne 
engedélyeztessenek. Nem kívánok erre nézve általános kijelentésü 
mértékbeli távolságokat megállapítani, de megkívánom, hogy a 
kir pénzügyigazgatóságok e tekintetben a helyi viszonyokra, a 
közforgalom igényeire és a korábbi engedélyesek méltányos érde
keire figyelemmel legyenek.

5. A községi korcsmák ilalmérósi engedélyügye, figyelemmel 
a Végrehajtási utasítás 9. §-ának 13. bekezdésében a községi 
tulajdont képező korcsmaépületeknek biztosított kiváltságra, — 
most már véglegesen rendezendő. Csak az italmérési ügyek 
felületes gondozásának kell tekintenem, hogy még most is, tehát 
a törvény hatályba léptének 3-ik évében is érkeznek feljelcn-
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lések, melyekben a kir. pénzügyigazgatóságuk el akarják vonni a 
községi korcsmára kiadott engedélyt azért, mert a község üzlet
vezetővel gyakorolja a kimérést; holott a pénzügyigazgatóság a 
viszonyt bérletnek tekinti. Ily esetekben a község indokolt fel
világosítása mellett az engedély átírandó a bérlőre a bérleti idő, 
tartamára. Figyelmeztetem azonban a pénzügyigazgatóságokat 
hogy a községek által csupán bérben birt — tehát mások tulaj
donát képező —• korcsmaépülctokro az említett kiváltság nem 
terjed ki.

0. Tekintettel arra, hogy a vasúti pályaházban levő ven
déglőnek italmérési engedélylyol való ellátása — ha a bérlő sze
mélyében változás állott be — a korlátlan kimérések megállapított 
számának betöltött volta miatt gyakran nehézségbe ütközött, már 
pedig a vasúti vendéglő az utazó közönség érdeke miatt is 
kimérés nélkül nem hagyható, meghagyom, hogy oly helyeken, 
hol a vasúti pályaházban vendéglőhelyiség van, melyet a vasut- 
igazgatóság ad bérbe, a községre nézve megállapított korlátlan 
kimérések létszámából egy (1), illetőleg ha két vagy több pályaház 
van, annyi engedély, amennyi szükségeltetik, a vasúti vendéglőre 
tartassák fenn és az engedély csakis a vendéglűhelyiség bérlete 
tartamára, ha a föltételek megvannak, annak adandó ki, ki a 
vasúttól a helyiségei bérli. Kijelentem e helyen, hogy a vasúti 
vendéglő helyiségére szóló italmérési engedély alapján a vasúti 
pályaudvaron felállított asztalokon a szeszes italok, az utazó 
közönség kényelme szempontjából, akadálytalanul árusíthatók.

I Folyt. köv. (

DIADAL PEZSGÖBOR
x * i '. í i f c  /.-'fexöte tsfej; aisz is*

EBERHARDT ANTAL 
BUDAFOK. =

Képviselő ;

S  5C E  IN I >  E  I G I N Á C Z
BU D A PE ST ,  VII., Kerepesi-út  63.
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I SZÁLLODA ELADÁSI!
í  >£  Egy jő- forgalmú és jó kezelésben levő < 
~ s z á l l o d a  más vállalkozás miatt azonnal < 
i  e l a d ó .  Czim a kiadóhivatalban. (P. J. D.) 5
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♦ KÖZGAZDASÁG ♦
— A z o la sz  b orv á m k la u zu la  te k in te té b e n  úgy Olasz

országból mint Németországból a legkülömbözőbb hírek kerülnek 
hozzánk. Merő lehetetlenség, hogy ezen ügyre vonatkozólag tiszta 
képet alkothassunk magunknak ós szinte felfoghatatlan dolog, hogy 
kormáuyunk nem akar határozott nyilatkozatot tenni c kérdésben. 
Széli miniszterelnök rövid idővel ezelőtt oda nyilatkozott, hogy a 
borvámklauzula jelenlegi formájában semmi szín alatt nem kerül
het bele az uj kereskedelmi szerződésbe. De ezen nyilatkozat 
hatását nagyon gyengíti a mindinkább határozottabb formában ér
kező hir, hogy soká lesz az móg, miguj kereskedelmi szerződése
ket fogunk kötni. A bizonytalanságnak ezen kinos állapota, bénitólag 
hat az egész kereskedelemre, a mennyiben lehetetlenné tesz bármi
nemű spekulácziót, ezért legfőbb ideje volna már, hogy kormányunk 
termelőinknek megnyugtatását és a kereskedelemnek helyes dirco-

tivát szolgáltasson. Meg lesznek-e hosszabbitva a kereskedelmi 
szerződések vagy sem ? ez iránt kell legelső sorban biztosat tud
nunk, valamint nemkülönben az iránt is, hogy a szerződések eset
leges meghosszabbítása alkalmával, milyen lesz a viszonyunk 
Francziaországgal és a többi, legtöbb kedvezményt élvező állammal 
szemben ?

— A z uj n ém et p e z sg ö b o r tö rv é n y  f. é. julius hó 1 én 
lép érvénybe. Ezen törvény határozatainak keresztülvitele czéljából 
a pezsgőgyárosok részéről már junius elsején megteendők a meg
kívánt bejelentések. A julius elsején a pezsgőgyárakon vagy vám
raktárokon kivül található pezsgőborok utánadóztatása tekintetében 
szükséges szabályrendeletet most dolgozza ki a német szövetségi 
tanács. Főleg oly pezsgőről van szó, mely kereskedők és vendég
lősök birtokában van és melyre a törvény értelmében az egész uj 
adó lesz utánfizetendő, míg ellenben a háztartásokban talált pezsgő, 
ha összmennyisége nem több mint 30 üveg és ha sem eladásra 
sem kimérésre nem kerül — egészen adómentes marad. Az adó 
50 fillér üvegenként.

Részvénytársaság

BUDAPESTEN
V. kér, Ferencz József-tér

az Akadémia 
® közvetlen 
® Szomszéd
it sá g á b a n .

Legfinomabb vendéglői 
és kávéházi=  
üvegnemiiek— ~  
nagy raktára.- - - - - -

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt SCHREIBER J. és UNOKAÖCSCSEI

--------- BUDAPEST, ---------
IV., Régi posta-u. 10. (félem .)

—  NAGY RAKTÁR —

Ü V E G Á R U K B A N
vendéglők és kávéházak részére.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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♦ KÉRDÉSEK ÉS ♦
♦ FELELETEK .

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

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
14. sz. kérdés: Hogyan lohot a bort penészizétől meg. 

szabadítani ?
15. sz. kérdés : Nyerhet-e a bortermelő saját termésű borai

nak kimérési engedélyt és milyen formában gyakorolhatja a ki
mérést ?

16. sz. kérdés: Hogyan ismerhetjük fel a jó és természetes
vajat ?

Feleletek:
Felelet a 14. sz. kérdésre: A penészes hordót tessék jól 

kimosatni, azután pedig kigőzölni, vagy ha gőzölő nem áll rendel
kezésére, akkor forró vízzel kiöblögetni. Ha a penész a dongákba 
igen mélyen behatolt volna, akkor a dongákat kell legyalultatni.

Felelet a 15. sz. kérdésre : A bortermelő saját termésű borá
nak kismértékbeni elárusitására olyan pénzügyi engedélyt nyerhet, 
melynek alapján ezt a kis mértékbeni elárusitást mint korlátolt 
kimérést gyakorolhatja, vagyis, hogy a sajáttermésü borainak 
„önálló üzletként" történendő gyakorlásához a pénziigyigazgatóság 
kiállíthat részére egy korlátolt kimérési engedélyt, amelynek alapján 
az illető a sajáttermésü borát literenként is bármely mennyiségben 
utczán át kimérheti de sőt álló vendégeknek poharanként is kiszol
gáltathatja. A bornak poharankint kiszolgáltatása azonban a tör
vény egy lapsusa következtében csak legfeljebb egy decilitercs 
poharakban történhetik.

Felelet a 16. sz. kérdésre: A jó vaj felismerésére Nansouty 
egy könnyű eljárást ismertet, mely, úgy látszik, teljesen be fog 
válni a gyakorlatban. Az eljárás a következő : Jól megtisztított 
lepárolt vízzel kiöblített kémcsőben a kémlelendő vajból keveset 
felolvasztunk. Ebből a vajból egy csöppet egy pohár forró vízbe 
cseppentünk, ila igazi, tiszta a vaj, a csepp kis koronggá alakul 
át, melynek széléből apró cseppecskék válnak el és nagy gyorsa' 
Sággal mozognak a kerület felé. Ila azonban a vaj margarinnal 
vagy növényolajjal van hamisítva, a csepp nem lapul el, hanem 
gömbalaku marad, majd csillagszerűen eloszlik, de a részecskék 
is mozdulatlanul maradnak a viz színén.

♦ VEGYES HÍREK *
\  idéki szaktárcáinkhoz azzal a kérelemmel for

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

Felvilágosítással szakmabeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d í j m e n t e s e n  szolgálunk. Választ kívánó 
levelekhez kérjük a válaszbélyeget csatolni.

Fölkérjük előfizetőinket, hogy szaktársaik köré
ben ajanljak ti „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar"-t.

H átra lékos e lő fizető in ket és mindazo
kat, kiknek előfizetése ápril hó elsején lejárt, vagy akik 
a részükre küldött m utatványszám ot hozzánk 
vissza nem juttatták, tisztelettel felkérjük, hogy az elő
fizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb szíves
kedjenek beküldeni.

Az Országos Magyar V endéglős szö v etség  uj
tagjai. 1'. évi május hó 2-dik felében Dr. S o l t i  Ödön szövetségi 
jogtanácsos kőzbenjöttére a következő szathmári kartársak lettek 
szövetségünk lagjai: I ia lo c s a y  Zsigtnond szállodás, L e n g y e l Miksa 
vasúti vendéglős, F r ie d  V. Ferencz (Hungária szálloda), V a lk o v its  
Sámuel kioszk-bérlő, P o n g m c z  Lajos a kalh. kaszinó vendéglőse, 
O rn ry  János vendéglős, S c h a fflm u e e r  Mihály kávés. S z a th m d r y  
Imre, b is c h e r  Mór és W c is z  Adolf vendéglősök. Óhajtandó volna,

hogy minél több követőre találjanak ama vidéki városok vendég
lőseiben, akik még mindig nem tartják az időt elérkezettnek arra, 
hogy szövetségünk tagjaivá váljanak.

— U tazás egy  ita lm érési en g ed ély  körül. Tréfának 
is hihetetlennek látszó dologról, méltán felháborító esemény
ről értesit dévai levelezőnk. Moldován Sándor dévai tekin
télyes polgár és birtokos a múlt évben sok, méltatlan akadékos
kodás után a város központján, a legszebb helyen fölépített majd
nem lüO ezer K. költséggel, egy minden tekintetben modern szál
lodát, mely egyike Déva város legszebb, legkimagaslóbb épületeinek 
és el lehet mondani, hogy a város díszéül szolgál. Most az épület 
készen áll, vendéglős-bérlő van rá elég, de a tulajdonos még sem 
adhatja bérbe, mert az italmérési engedélyt nem adták meg neki. 
Ha a hatóság tudatában volt annak, hogy a létszám betöltése miatt 
nem adható meg az engedély, nem kellett volna engedélyt adni 
szálloda épithetésére, vagy figyelmeztetni kellett volna a tulajdonost, 
hogy daczára annak, hogy Déván minden jötl-ment kapott ital
mérési engedélyt, ő óvakodjék ennek elnycrhetésélöl, mert habár 
igazolni tudja is, hogy Déva városnak egyik legtisztellebb, leg
régibb polgára, ezt nem fogja megkapni. Ez igy vajúdik már hét 
hónapon keresztül. Úgy a megye, mint a pénzügyigazgatóság 
igyekeztek jó akaratukkal érvényt szerezni a tulajdonos kérel
mének. Daczára ennek, az ügy a pénzügyminisztérium valamelyik 
referensének Íróasztala fiókjában hever elintézetlenül akkor, 
a midőn a szálloda tulajdonosának havonkint e miatt 1000 K. 
vesztesége van. És ezalatt a számtalan dévai bodegás a markába 
fog nevetni, hogy e szép szálloda üresen áll, mig ellenben öle 
küzegészségellenes helyiségükben mérhetik az italt, mert ők a lét
szám betöltéséhez számot képeznek.

— A tem esvári szállodások  és  ven d ég lősök  szik- 
v izgyár szö v etk eze te  f. évi május 2-dikán tartotta meg ren
des évi közgyűlését a Strucz madárhoz ezimzett szállodában, a 
melyen P a y e r  Ottó igazgató, S c h u b e r t Péter aligazgató, S c h r o t tm a y e r  
József, K o le d a  György, K a s z a n i t s  Ferencz igazgatósági tagok, 
H a n n o ld  János, S a r u y a  Lajos felügyelő bizottsági tagok, M e tz  
József, W e is zb e r g e r  Jakab, R o s e n b a u m  Móricz, Vögele János, 
M o h la r a n  János, G rie szh a b e r  Ede, J ie i te r  Izidor, R e s c h fe ld  Adolf, 
S c h o rs c h  Urbán, T i r r y  Károly, W ig d e r  Antal stb. vettek részt. 
Miután P a y a r  Ottó a határozatképességei megállapította a köz
gyűlés elnökéül R o s e n b a u m  Móriczot választották meg. A jegyző
könyvet G ró sz  Jakab könyvelő vezette. Az évi,.jelentést, mely 
első sorban H c id u sc h k a  Lipót és H o f fm a n n  János tagok elhalálo
zásáról emlékszik meg kegyeletes szavakkal és a szövetkezet fej
lődését emeli ki, egyhangúlag tudomásul vették. A 2968 Kor. 79 
fillér leirása daczára a tiszta nyereség 2663 kor. 51 fillér. A szö
vetkezeinek 89 tagja van 479 rószjegygyel. A jelentés után a fel
mentvényeket egyhangúlag megadták, 350 kor. a tartaléktökéhez 
csatoltak, 200 kor. pedig egy a temesvári ipartársulat elszegénye
dett és keresetképtelenné vált tagjai részére létesítendő segély
alap javára szavaztak meg. Ugyanekkor S c h u b e r t Péter hosszabb 
lelkesítő beszédet intézett a jelenlevőkhöz az ipartársulatba belc- 
lépésre buzdítván őket, hogy a legközelebb Temesváron tartandó 
orsz. vendéglős szövetségi közgyűlésen az ipartársulat minél inipo- 
zánsabban léphessen fel.

— A korcsm ái üzletórák korlátozása. A tiszántúli 
egyházkerület, mint Debroczenből Írják lapunknak, fölterjesztést 
intézett a konventhez a korcsmák záróórájának be nem tartása 
s néhol az egyházi épületekhez való botrányos közelsége miatt. 
A kunvent az ügyet úgy intézte el, hogy utasította a ható
ságokat panasztéíelre, valahányszor visszaélés fordul elő. Most 
azonban Végh Gyula, Dcbrcczen város helyettes főkapitánya 
nem várva a panasztételt, beadványt intézett a városi tanácshoz, 
melyben kéri: miszerint tekintettel arra, hogy vasár- és ünnep
napokon a lakosság tekintélyes hányada, a helyett, hogy 
a templomokat járná, az istentiszteleten résztvenne, inkább a 
koicsmákat keresi fel s tegyék szigorú kötelességévé minden ital
mérési üzlettulajdonosnak és megbízottjának, hogy a korcsma
helyiséget vasár- és ünnepnapokon reggel kilencz órától délután 
négy óráig zárva tartsák, s ez idő alatt még zárt ajtók melletti 
fogyasztásra, vagy elszállításra se adjanak italt s akik azt netán
nem tartanák be, azok ellen a korcsmaengedély elvonása iránt az 
eljárás azonnal indíttassák meg. A dcbreczeni helyettes tőkapitány

Megrendeléseknél kérj fik tisztelt sírásóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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megkeresését, melylyel legközelebb foglalkozik majd a városi 
tanács sem helyesnek sem jogosnak el nem ismerhetjük és elvár
juk a debreczom ipartársulattól, hogy annak érvényesülése ellen 
teljes erejével fel fog lépni. A ki inni akar minden áron, az már 
kilencz óra előtt is beszámíthatatlan állapotba kerülhet és egy 
pár duhaj legény kedvéért nem lehet tönkre tenni egy egész ipar
ágat, mely különben is a megélhetés nehézségeivel küzd, nem még 
akkor sem, ha egyébként még oly nemesek is az alkapitány tisz
teletreméltó mtencziói. Hogy aztán hogy fogja kálvinista Róma 
vasárnapi idegenforgalmát, s vendéglői életét lebonyolítani, az 
Róma dolga, de az mégis abszurdum, hogy egy-két bulik miatt 
egy csapással valamennyi tisztességes vendéglőst agyon akarnak 
csapni.

-  A  tordai állapotok. Megírtuk lapunk múlt heti szá
mában, hogy a tordai italmérők oly czélból szövetkeztek, hogy a 
pénzügyigazgatóság által az utóbbi időben: foganatosított törvényes 
jogelvonások ellen közös erővel szembcszálljanak és szükség ese
tén egy monstre deputácziót menesztenek a pénzügyminiszterhez, 
arra kérve, hogy a túlbuzgó tordai pénzügyi titkárt is a méltá
nyosságra kitanitsa és megmagyarázza neki, hogy nincs olyan tör
vény, sem rendelet, a melynek alapján mindenkitől, akinek egy
nél több engedélye van, az italmérési jogokat feltétlenül el kel
lene kobozni. A tordai italmérők a pénzügyi titkárnak ezen túl
buzgóságát a képviselő házban interpelláczió tárgyává is akarják 
tenni. A tordaiak elkeseredését meg tudjuk érteni, de már azt 
mégis helytelenítjük, hogy panaszukat a képviselőház s nem orsz. 
szövetségünk elé vigyék, mert hiszen, ha a pénzügyminiszter ren
det hirt csinálni Tordán a múlt évben, a midőn ama gyalázatos 
állapotot megszüntette, bizonyára orvosolni fogja tudni az egyik
másik tisztviselő túlbuzgósága által teremtett bajokat is.

Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége.
A hazai vendéglősök központi szerve. Minden 

vendéglősnek erkölcsi kötelessége, hogy szövetsé
günk tagja legyen, mert iparunk szervezetének ez 
az egyetlen tényezője, mely iparunk érdekeit 
erkölcsi erejénél fogva megvédi.

A szövetség irodája: Budapest, IV., Himzö-utcza 
I. sz. alatt van s érdeklődőknek készséggel szol
gál felvilágosítással minden ügyben.

A B udapesti k ávéssegéd ek  karácscnyfaalapja
javára a budapesti kávésipártársulatnak Kommcr Ferenez szállo
dájában megtartott utolsó társasvacsorája alkalmával befolyt 12 K. 
40 f., ezzel az összeggel az alap 1581 K. 74 f.-ro emelkedett.

— S zem ély i hir. Az „Országos Iparegyesület“ legutóbbi 
jubiláris közgyűlésén Törley József budafoki pezsgőborgyárost 
igazgatósági taggá választotta meg. A szerencsés választáshoz az 
Országos Iparegyesületnek csak gratulálhatunk, mert a magyar 
ipar érdekében kifejtett áldásos tevékenységének csak hasznára 
válhat, ha vezetőségében a gyakorlat és tapasztalat emberei is 
helyet foglalnak. Ugyancsak itt említjük meg. hogy a Magyar 
Gyáriparosok Orsz. Szövetsége f. évi május hó 29-ón tartott köz
gyűlésén Törley Józsefet a választmány tagjává választotta.

— A bor ára és a fagy. A múlt havi több napi fagy és 
esőzés súlyos csapás volt a gazdákra. Különösen a gyümölcsökben és 
szőlőkben okozott nagyobb kárt és tolt silánynyá sok reménységet. 
A piaczon már most észrevehető ennek a csapásnak a hatása. 
A bor ára a fagy miatt hektoliterenként 4—(i koronával emel
kedett. A sok rossz esztendő után bizony megbünhödto a magyar 
már a múltat s jövendőt és ráférne egy kis bőség, istenáldás.

— Á llam i alkalm azottak italm érése. A pénzügy
miniszter egy a pénzügyigazgalósághoz intézett leiratában kimondja 
hogy sem korlátolt, sem korlátlan italmérési engedély az állami, 
megyei, vagy községi alkalmazottaknak, vagy azok nejeinek, vagy 
kiskorú gyermekeinek nem adható.

— Uj v igadó K olozsvárt. Kolozsvár város tanácsa 
legutóbb helyszíni kiszállással szemlét tartott a városi sörház s 
annak környéke felett. Megállapodtak abban, hogy a sörház, mint 
a város középpontján levő dísztelen épülettömb tarthatatlan. Azt is 
megállapították, hogy c központi hely egy városi vigadó építésére,

mely vendéglővel lenne egybekötve, alkalmas és ki is fizetné 
magát. Tervbe vették azt, hogy a város a bérházakban levő épü
leteit helyezze el a városi vigadóban és egyidejűleg e terv elő
készítésével keressen vállalkozót, a ki a vigadót a város anyagi 
megterheltetése nélkül megfelelően kiépítse, E központi helyen 
való építésre vállalkozó, tekintettel arra, hogy a töke kevés 
kamatra mindenfelé elhelyezést keres, akad.

— Műbőr forgalom ba hozataláért e lité ltek  ita l
m érési en ged élye . Több kereskedelmi kamara felírt a pénz
ügyminiszterhez, hogy ne volnja el az italmérési engedélyt azok
tól, kik mesterséges bor forgalomba hozatala — de nem előállítása 
— miatt elitéltettek. A pénzügyminiszter, figyelemmel a törvény 
imperativ rendelkezésére s arra, hogy a közvetítő kereskedők a 
bornak nagybani vételénél egyrészt szakértelmüknél fogva, más
részt az aránylag csekély költséggel járó vegyi vizsgálat által 
könnyebben ellenőrizhetik a bor hamisítatlan voltát, mint a 
fogyasztók, kijelenti, hogy a borhamisítás és hamisbor forgalomba 
hozatala miatt jogerősen elitéit italárusok és italmérők italmérési 
engedélyeit, úgy mint eddig, a jövőben is feltétlenül be fo g ja  
v o n a tn i.

Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek 
és Kávéssegédek Orsz. Nyugdijegyesülete.

Szakipari alapon létesített, hazánkban és a 
külföldön is páratlan biztositó intézet. Közel 
200000 korona alaptőkével. A saját, az özvegye 
és árvái jövőjét biztosítja, ki tetszés szerinti ösz- 
szegre biztosítja magát. Az egyesület igazgatósága 
Budapest, V., Váczi körút 72. sz. alatt van és 
érdeklődőknek szívesen küld alapszabályokat, ki
mutatásokat stb.

— Forrongás és idegenforgalom . A következő számok 
mutatják, hogy milyen hatása volt Brüsszelben a legutóbbi zavar
gásoknak az idegenforgalomra: 1901. április havában a brüsszeli 
fogadókba 0102 külföldi és 4584 belga ulast tért he, az idén pedig 
ugyancsak áprliisban 2748 külföldi és 2017 belga utas. Az idegenek 
forgalmát tehát a zavargások 5922 utassal leszállították.

— Idegenben e lh u n yt pinezér. ilju Somodi István, 
tíomodi István devecseri kisbirtokos íia, ki mint pinezér nagyobb
részt a külföldön tartózkodott, f. évi április hó elején Londonban 
meghalt. Szüleit haláláról táviratilag értesítették.

— A „Magyar G yáriparosok Orsz. S zövetsége '1 
1. évi május hó 29-dikén tartott közgyűlésén ifj. A ic li Ferenczet, 
a Dróher-serfőzde igazgatóját alelnökivé, tószögi F r e u n d  Vilmost 
a végrehajtó-bizottság, csantavéri T ö r le y  József pezsgőgyárost 
pedig a számvizsgáló-bizottság tagjává választották meg.

H ym enhirek. D o m á n y  Á r m in  folsö-kereskedelm1 
iskolai tanár eljegyezte Krausz Olya kisasszonyt, Krausz Lipót 
zöldfa-kerti vendéglős leányát Nagykanizsán. — Tördel J e n ő  kőrös- 
ladányi postamester május 21-én tartotta eljegyzését Neuschwender 
József vendéglős kedves és szeretetreméltó leányával, M a ti ld k á v a l .  
— B o d c n d o r fc r  Géza tartalékos huszárhadnagy, az első magyar 
részvényserföződe hivatalnoka, május hó 26-dikán vezette oltárhoz 
Z im m e r m a n n  Szilárdkát Boros-Sebesen.

É rtesítés. A «Magyar Országos I’mczér-EgyesUleU igaz
gatósága a következő sorok közlésére kérte fel lapunkat: Érte
sítjük a tisztelt tag urakat, hogy G á ts e r  Ödön f. hó 15-én egye
sületünknél viselt állásából kilépett s helyette S z a b ó  György kar 
társunkat választottuk meg. Értesítjük továbbá a tisztelt tag 
urakat, hogy a körhelyiség d. c. 9 órától esti 10 óráig minden 
nap és május 1-től szeptember 1-ig minden szerdai napon egész 
éjjel rendelkezésükre áll. Számos látogatást kér az E ln ö k s é g .

— Miért n incs P é c se tt  v en d ég lő i é le t  ? A vendéglős 
üzletek romlásáról értcsiti lapunkat pécsi levelezőnk, ahol jóformán 
nincs is vendéglői élet és a közönség maga is sajnálattal látja, 
hogy még a Nemzeti Kaszinó vendéglő-helyisége is zárva van s 
a jobb nevű régi vendéglősök is, egy-kettő kivételével, csak úgy 
tengődnek. Eddig senki se fürkészte ennek okait. Végre a buda-

Hlrdetési n r a tu k a t  lapunk alváséinak kecses ügyeimébe ajánljak.
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pesti vendéglősüknek az ottani kitűzések elleni mozgalma vezetett 
nyomra. A sok csipri-csupri kifőzés öli meg a vendéglőket. Puszta 
bor- és sörmérésböl nem lehet a vendéglőket föntnrtani s ha 
mindenki holmi kifőzésekből hordathalja, vagy ott fogyaszthalja 
el az eledeleket,'nagyon‘kevesen mennek a nem sokkal drágább ven
déglő-koszira. A pécsi vendéglősök most mozgalmat indítanak az 
ottani kitűzések ellen és azt óhajtják, hogy a kifőzés iparenge
délyhez legyen kötve, vonassák adó alá és közegészségi tekin
tetben vétessék orvos-rendőri vizsgálat alá. Vannak kifőzések, a 
honnan 10— 20 család bordalja az élelmet s a hol naponként 
tizen is étkeznek és a kifőző e czimen egy fillér adót se tizet, az 
edényeit a rendőrség soha se vizsgálja. A vendéglősöknek igazuk 
van. A kifőzés teszi tönkre a vendéglői életet.

— A szövetkezetek  italm érése. Gömör-ICishont vár
megye közigazgatási bizottsága legutóbb tartott ülésén Hevessy 
Bertalan ismételten felhívta a bizottság figyelmét arra a vissza
élésre, amely a szövetkezetek örve alatt az iszákosságot terjeszti 
és a közerkölcsiségnek roppant nagy kárára szolgál. Mert az ilyen 
szövetkezetek faluhelyen rendszerint italméréssel vannak össze
kapcsolva, ami annál nagyobb veszedelem, mert tudomása 
szerint az italmérés nincsen korlátozva, amennyiben az ilyen 
szövetkezetek nyílt edényben is árulhatnak szeszt és pálinkát. 
A bizottság többek felszólalása után határozatikig felhívja a 
szolgabirákat, hogy járásuk területén a szövetkezetek részére az 
italmérést csakis a legkivételesebb és teljesen indokolt esetekben 
hozzál! javaslatba.

Országos Magyar Pinczér-Egyesület.
Az ország összes pinczéregyleteit, mint választ

mányokat magába foglaló országos jellegű intéz
mény. Díjtalanul eszközli a helyközvet.tést, s a tag
dijak ellenében nyugdíjjogosultságot, bete„segélye- 
zést, stbit biztosit tagjainak. Az egyesült központi 
igazgatósága a Budapesti Pinczér-Egylet (Buda
pest, Vili., Kerepesi-ut 9/b.) mely mindennemű 
felvilágosítást készséggel ad meg.

— V isszaélés a m agyar ipar rovására. Egy előző szú 
inunkban ezzel a ezimmei már irtunk egy bécsi gyufagyáros, Fürth 
Bernát azon tizeiméiről, hogy F. M. K. E. és E. K. E. és „Kávés Gyújtó“ 
elnevezés alatt osztrák gyújtókat hoz forgalomba, a melyeket ö 
„Pártoljuk a hazai ipart" és más hangzatos felirattal látott el a 
nagyközönség félreveztésére. A mull heteken volt ez ügyben az 
Unió budafoki gyárban a helyszíni vizsgálat, moly alkalommal a 
hivatalos szakértő konstatálta, hogy a főkönyvben folyton nagyobb 
összeg van Fürth Bernát schüttenhofeni ezég javára elkönyvelve. 
Ezekről Lachner, Fürth Bernát volt utazója és az Unió-gyár jelen
legi intézője, azt állítja, hogy a Fürlh-czég állal szállított F. M. K. E. 
és E. K. lí. és „Kávés-Gyújtó' dobozokért jár. Az intéző azon 
adatokat, a melyek a főkönyvi könyveléshez szükségesek, megmu
tatni vonakodott és a szakértő a segédkönyvek hiányában nem 
bizonyíthatta, hogy Fürth a 100,000-re menő összeget miért kapta. 
A vizsgálat alkalmával igénybevett szakértők újabb, rendkívül 
kompromittáló adatokat hoztak napfényre, amelyek közt érdekes az, 
h°gy ii részvénytársulati alapon álló gyár rendes könyveket nem 
vezetett, vagy ha vezetett, azokat a vizsgálat félrevezetése czéljából 
jónak látta, elrejteni. Jellemző a társulat üzelmeire, hogy az Unió 
budafoki gyufagyárat csempészetért, mert a robbanékony klorsavas- 
kálit hamuzsirnak deklarálva, olcsóbb vámtétel mellett Fiúmén át 
becsempészett, a legnagyobb vcsszedelomnek téve ki a vasút
vonalat és a fiumei kikötőt, ép e napokban 10,000 korona rend
bírságra Ítélték.

K épviselő vá lasztások  alkalm ával a korteske  
désl czélokra k iszo lgá ltatott italok  ára m eg nem Ítél
hető. A nyíregyházi kir. törvényszék özv. Guszmann Ignáczné 
nyiradonyi korcsmárosnét IBI kor. 40 fillér iránti követelésével 
elutasította azon indokolással, hogy a követelés alapját képező 
étel és ilalnemiiokct ifj. Szunyoghy Bertalan választóinak a képvi- 
elöjidölt befolyásolása érdekében tudva szolgáltatta ki s Így a

törvény által tiltott cselekmény elkövetésében működvén közre 
nem szerzett magának birói utón érvényesíthető jogot.

— L ugosi állapotok. A sok vidéki városon kívül, a 
melyekből eddig a kifőzések elszaporodása miatt keserves pana
szok érkeztek hozzánk, újabban Lúgosról hasonló tudósítást kap
tunk. Lúgoson egy-két beszálló vendéglőn kivül, a melyeket a 
vásárokra érkező vidékiek látogatnak, a vendéglői élet teljesen 
szünetel. A bajjal szemben lugosi kartársaink úgy látszik tehe
tetlenül állanak. Pedig mi sem volna egyszerűbb mint ipartársu
lattá tömörülni, a kifőzéseket szigorúan ellenőriztetni, s ha ez 
sem használ, belépni a Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetségébe, 
a mely iparunknak egyetlen kizárólagos szerve, a mely ily bajokra 
orvoslást tud szerezni.

A tisztelt főnök urak figyelmébe!
Az Országos Pinczér-Egylet ingyen közvetít 

s z a k k é p z e t t  személyzetet, ennélfogva biza
lommal fordulhatnak az Országos Pinczér-Egylet 
irodájához, Budapest, Kerepesi-ut 9/b., mely a 
hozzá forduló főnökök megbízásait pontosan tel
jesíti.

— A „M agyar országos p in ezér-egyesü let v á la sz t
m ánya S zeged en 1' f. évi május havában hosszabb körlevelet 
bocsátott ki az ország összes szakiparosait értesítvén, hogy a 
budapesti központ után Szeged május elsején nyitotta meg 
ingyenes elhelyező irodáját. A szegedi választmány ebből kifo
lyólag azon tiszteletteljes kéréssel fordul az igen tisztelt munka
adó fönökurakhoz, mint szaktársakhoz, hogy a saját érdekükben 
is pártolják a Magyar Országos Pinczér-Egyesület díjtalan elhe
lyező irodáját. A lelkeshangu felhívást Juránovics Ferencz, a 
Mngy. Országos Pinczér-Egyesület szegedi választmányának elnöke 
és Kuss János, igazgatósági tag Írták alá.

— M agyar kenyér — ném et szó. A nagyváradi ven
déglősök a napokban egy üzleti levelet kaptak Aradról. A levél 
borítékján ez a Szemérmetlen felírás díszeleg:

Adrcsse :

, „ , . oc* , üs CÁRI- BAUER
15. Juni WE1NGUTSBES1TZER

ARAD. ^ = =  A R A D  =
(pr. Arad.)

Csodálatos, hogy ma, mikor a kereskedelem a teljes meg- 
magyarosodás útjára tért s úgyszólván az üzletek nyelve egészen 
magyar, akadhat az ország szivében ezég, mely magyar kenyéren 
élve nem álall német szóval keresni összeköttetést. Ez az arczát- 
lanság méltán kellhet felháborodást s mi hisszük a magyar 
érzésű nagyváradi vendéglősök visszautasítják ennek az osztrák 
szellemű urnák a közeledésit.

— B udapest fürdői. A főváros tudvalevőleg közel egy 
millió koronáért megvásárolta az államtól a Sárosfürdö forrását. 
A közgyűlés bizottságot küldött ki, hogy alaposan vizsgálja meg 
a főváros három fürdőjét: Rudas, Sáros és Artézi (fürdőt s a 
vizsgálat eredménye alapján tegyen javaslatot, hogy mit csináljon 
főváros azokkal. A bizottság hónapokon át tárgyalt s most azt a 
javaslatot tette, hogy az Artézi fürdőt és a Rudas fürdőt azonnal 
építsék meg, a Sáros fürdőt pedig akkor, ha a másik két fürdő 
prosperálásáról meggyőződtek. Az Artézi forrás helyén nagy nép. 
fürdőt és két termál-fürdőt akarnak építeni, a mi közel három 
millióba kerülne. A rentabilitási számítás szerint a fürdő hat szá
zalékot jövedelmezne. A Rudas-fürdőt is modernebb alapokon 
kívánja a bizottság átépíteni cs kibővíteni. A költség közel két 
millió korona, a mely a rentabilitási számítás szerint nyotczadfól 
százalékot jövedelmez. A Sárosfürdőből hatalmas gyógyító fürdőt 
akar épiteni a bizotttság közel harmadfél millió költséggel. A Sáros- 
lürdő jövedelmezősége halodfél százalék.

— K ovácslpatak. Az esztergomiak kedves és kellemes 
kiránduló helyének a kuvácsipalaknak ünnepélyes megnyitása
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panaszra aligha fog alkalmuk nyílni, mivol a bérletet a folyó 
évadra Esztergom jó hirnevil vendéglőse Sehleifer Lajos bírja.

— H atóság i fe lü lv izsgá la t. Az Országos Magyar 
Pinczér-Egyesület igazgatósága ellen a budapesti pinczéregylet 
tagjai ogy része által folyamatba tett eljárás ügyében folyó évi 
május hó 17-ikén délelőtt tartották meg a hatósági vizsgálatot az 
egyesület hivatalos helyiségeiben. Daczára annak, hogy a vizs
gálat nem nyert teljes befejezést, a kiküldött hatósági képviselők 
a látottak és tapasztaltak felett legnagyobb megelégedésüket 
fejezték ki.

— A cse léd szerzö  és fog la lk ozást közvetítő  ipar 
g yak orlá sa  tárgyában  k ibocsátott porosz korm ányren
delet. A porosz kereskedelmi és iparügyi miniszter a német ipar- 
törvény 38. §-ának első és harmadik bekezdése alapján a cseléd
szerzők és a foglalkozást közvetítők jogait és kötelezettségeit, úgy
szintén ezen ipar gyakorlásának módját szabályozó rendeletét most 
bocsátotta ki. A rendelet egyik legfonlosaba intézkedése, hogy a 
cselédszerzőket és foglalkozást közvetítőket a szolgálatra köte
lezettek oly irányú befolyásolásától, rábeszéléstől, hogy alkalmazá
sukat mással cseréljék fel, eltiltja. Ugyancsak tiltva van az, hogy 
a munkaadókat alkalmazottaik elbocsátására ösztönözzék. A fog
lalkozást közvelitö és cselédszerzö oly egyénekkel, a kik részére 
oly alkalmazást közvetített, mely a szolgálatra kötelezett egész 
kereseti tevékenységét igénybe veszi, más állás közvetítése végett 
csak az esetben léphet érintkezésbe, ba a fennálló szolgálati vagy 
munkaviszony tekintetében érvényes első felmondási határidő eltelt, 
feltéve természetesen, hogy az állás elhagyására jogosító valamely 
törvényes ok nem nyer beigazolást. A cselédszerzők és foglal
kozást közvetítők, valamint segédszemélyzetük is, ideértve családjuk 
tagjait, a vendéglői és kimérési ipart, továbbá a sörrel, pálinkával 
és általán szeszesitalokkal kicsinyben való kereskedést nem gyako
rolhatják. A cselédszerzö és foglalkozást közvetítő iparág oly helyi
ségekben, melyek a vendéglői vagy kimérési ipar czéljaira szol
gálnak, nemkülönben, melyek ez utóbbi helyiségekkel kapcsolatban 
vannak, nem gyakorolható. A cselédszerzőknek és foglalkozást 
közvetítőknek, valamint segédszemélyzetünknek, ide érive a család
tagokat is, az üzlethelyiségen kívül megbízatások után járni tilos 
s különösen nincsen megengedve, hogy nyilvános utakon, utczákon, 
tereken, vagy más nyilvános helyeken (kimérésekben, szórakozás 
czéljáraszolgáló helyiségekben, nyílt üzletekben, vasúti állomásokon, 
városi kocsikban slb.) bárminemű üzleti tevékenységet fejtsenek 
ki. A vendéglői és kimérési üzletek egyidejű gyakorlására vonat
kozó tilalom 1902. évi október hó 1 -ével lép életbe, egyébként a 
rendelkezések múlt évi október lió 1-vel léptek hatályba. A hasz
nálatban lévő üzleti könyvek lezárásukig, azonban legfeljebb
1903. évi január hó 1-ig használhatók.

— H alálozások. Lappert Aulainé szül. Windhardt l'auliy 
Lappert Antal közkedveltségnek örvendő budapesti ujságközvetitő 
irodalülajdonos felesége f. évi márczius hó 10-dikán 46 éves 
korában rövid szenvedés után elhunyt. A széles körökben jutó. 
konyságáról ismert urinö végtisztessége f. évi május hó 18-dikán 
nagy részvét mellett ment végbe Béke hamvaira.

— P in czérek  szak iskolája  Wlassics Gyula miniszter 
leiratilag küldötte meg a debreczeni tanfelügyelőséghez, azt a ter
vezetet, mely a debreczeni pinczérszakiskola létesítéséről szól. 
A tervezetet most másodszor küldötte meg a miniszter, csekély 
módosításokkal és véleményezését kérte a tanfelügyelőségnek. 
Csánky Viktor leír. tanfelügyelő s mint értesülünk, az ország összes 
tanfelügyelői készséggel járulnak hozzá a terv megvalósításához. 
Így valószínű, hogy még ez év folyamán a debreczeni p nezérek is 
az iskolába járnak - - tanulni.
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— M agyar karam bol-m űvész halála. F. évi május hó 
elején halt meg Becsben Ludvig Károly budapesti pinezér, a ki 
több éven át mint elsőrangú művész működött, és nagyon népszerű 
volt. Ludvig Erdélyben született, még csak 30 éves volt és több 
európai nyelvet beszélt. Magyarország minden nagyobb városában 
bemutatta művészetét, és igy nem volt billiárdjátékos, aki nem 
ismerte volna.

A n agybecskerek i p in czéregy let f. évi ápril hó 
20-dikán nagyjelentőségű rendkívüli közgyűlést tartott a Klein- 
féle vendéglő különtermében, melynek egyedüli tárgyát a z  O rszá g o s  
M a g y a r  P in e z é r -E g y e s ü le th e z  c sa tla k o z á s  tárgyába]] való határozat
hozatal képezte. Minthogy ezzel egyidejűleg a legégetőbb napi
kérdések : a helyközvetitési ügy, betegsegélyzés, szakoktatás stb. 
is napirendre kerültek, úgy a főnökök, mint az alkalmazottak igen 
nagy számban jelentek meg. A közgyűlés, melyen Bobele György 
elnökölt, K a lm á r  Fábiánnak, az O. M. P. E. titkárának nagy 
tetszéssel fogadott előterjesztése után egyhangú lelkesedéssel 
elhatározta, hogy az 0. M. P. E.-el mint választmány egybeolvad, 
saját alapszabályait három évre felfüggeszti, de egyesületi vagyonát 
külön s önállóan kezeli.

— A m eggy ilk o lt ..szép Ilona". Múlt hó 26-dikán egy 
átirat érkezett a debreczeni rendőrséghez Kis-Várdáról, amely egy 
ottani szép fiatal asszony borzasztó meggyilkoltatását mondja el. 
Özv. R o s c n b lu th  Salumonnét, az egész környéken szép Ilonának 
hivlák. Korcsmája volt Kis-Várdán és szegényen éldegélt mióta a 
férje meghalt. Április 11 -én éjjel eddig ismeretlen tettesek, az 
ablakot betörve behatoltak a korcsmába és az orvosi vélemény 
szerint — egy vésővel erős küzdelem után a fején és arczán 
több mély sebet ejtve, meggyilkolták a szerencsétlen szép Ilonát. 
Igen csekély pénzösszeget és mintegy 150 korona értékű ékszert 
raboltak el a gyilkosok. A vizsgálat eddig kiderítette, hogy a 
tettesek ketten vagy hárman voltak és nyilvánvaló, hogy muzsikus 
és agyagvetö czigányok lehettek. A kis-várdai járásbíróság átirat
ban kereste meg a debreczeni rendőrséget, hogy saját területén 
nyomozza a gyilkosokat, akiknek olfogatására 400 korona jutalmat 
tűztek ki.

— A Champagne pezsgőipara felöl alapos adatokkal 
szolgál a reimsi kereskedelmi kamarának most megjelent évi jelen
tése. Ezen jelentés szerint 1901. áprilistól, 1902. évi áprilisig kül
földre exportállak 20.311,228 üveg pezsgőt, Francziaországban pedig 
ugyanezen időszak alatt 7.894,212 üveggel fogyasztottak. Így tehát 
egy év alatt összesen eladatott 28.205,440 üveg pezsgő. 1902. április 
elsején a gyárosok telepeiben nem kevesebb mint 113.898,775 üveg 
volt készletben, a mi a hordókban készletben tartolt bormennyi
séggel együtt 1.280,003 hektoliter borkészletnek felel meg.

—■ Szélhám os p inezér. Tucakovics Péter zombori illető
ségű,' 21 éves faczér pinezér, jobb kereset hiányában könyör- 
adományokat gyűjtött egy állítólag épülő templomra, voltaképen 
a saját czéljaira. Nemrégiben betért Nasilzky István zombori 
kömives lakására, ahol senkit sem találván, egy falon függő ezüst 
zsebórát lánczostul együtt elemeit s azzal odább állott. Éppen 
szembe találkozott a káros feleségével, aki aztán lármát ütött s a 
rendőrség segélyével lefülelték a tolvajt. Büntetésének elszenvedése 
után illetőségi helyére fogják eltolonezolni.

Dumas Sándor m ayonnaiseje. Pompás kis anekdo
tát beszél Aurélien Schollról, az elhunyt szellemes csevegőről egy 
párisi lap. Abban az időben történt, a mikor tréfás emberek idősb 
Dumasról, «A három testőr* szerzőjéről azt a hirt terjesztették 
el, hogy ő csak a nevét adja a regényekhez, melyeket Augusle 
Marquet ir. Dumas Schollt egy napon meghívta egy reggelire és 
minthogy nagy szakácsnak tartotta magát, sajátkezüleg készítette 
el a mayonnaiset, melylyel kellemes vendégének az Ínyét csik-
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landozni óhajtotta. — ízlelje meg ezt, szólt Ihimas és odanyuj- 
totta Schollnak a pompás mayonnaiset. Scholl fesztelenül bele
dugta az ujját, megizlelte és nagyon savanyu arezot vágott. Nem 
jó ? kérdezte Dumas megütődve. Aurélien mosolygott. Köztünk 
marad. Olyan az ize épen, mintha Maquet csinálta volna.

— A hal-de tek tiv . A hal-detektiv uj szó. A detektív a 
Halaton halászati részvénytársaság megbízottja, a ki a balaton- 
menti községekben a tilalmi időben kifogott halak után kutat. 
Az. utczán jár kál s ha megpillantja a halat áruló asszonyt rögtön 
hatóság elé szállítja, lle-bc néz a vendéglőkbe s kiszimatolja, vájjon 
nem kedveskednek-e a vendégeknek holmi orrcsiklandozó, pompás 
halászlével. Keszthelyről, ahol szintén járt egy ilyen hal-detektiv, 
mulatságos históriáról értesít egy ottani előfizetőnk. A minap egy 
ilyen hal-detektiv bement az egyik keszthelyi vendéglőbe. Rendelt 
egy spriczert s panaszkodott, hogy nagyon éhes. Nem lehetne-e 
halat enni'? A korcsmáros óvatosan körültekint s ravaszul hunyor- 
gat a szemével s megsúgja, hogy pompás 10 kilós fogasai vannak. 
1 la parancsolja a vendég, rögtön megtisztogattat egyet s behozat- 
tatja. A detektív kapott a jó fogáson s elhalmozta a vendéglőst 
kérdéseivel, a ki neki készséggel felelt s olyán pompás adatokat 
mondott, hogy a detektív örömében majd kiugrott a bőréből. 
A detektívet egy óra hosszáig várakoztatták a halra. Végre is a 
vendéglős jelezte, hogy hozzák a fogast. A ház népe betódult a 
szobába, mert hát mulatságos eseményre készült. Fölnyilik az 
ajtó. A vendéglős gúnyosan mosolyog a türelmetlenségtől égő 
detektív felé. Az egyik pinezér jön ám végre a konyha felől 
s'hosszu pecsenyés lálon a detektív elé oda tesz egy rozs
dás - ruhafogast. Képzelhetjük a detektivnok milyen hosszúra 
nyúlt a képe s milyen kaczagás tört ki a mulatságra besoreglett 
szolgaszemclyzet között. A vendéglős persze megszimatolta, hogy 
lialdetektivvel van dolga s ekként figurázta ki őt, nem minden 
szellemesség nélkül.

— A p a p rik á n a k  a főzéslirn  igen  n agy  szerep e  
van. A finom paprikával főzött gulyás Ízletes, szépszinü és e 
mellett nem erős, inig az olcsóbb fűszerrel készített paprikás 
sárga és emellett oly erős, hogy még órákkal az evés után is ég 
tőle a torok. Vannak, akik azt gondolják, hogyha csak Szegedről 
jön a paprika akkor már jó, pedig a paprikaminőségben igen 
nagy különbség van. Hisz henteseknél tiszta rózsapaprika is meg
felel, mely kilónként egy koronáért kapható, de az olyan ven
déglős, ki a jobb közönségnek akar kedvében járni, ne kiméljo a 
csekély költségtöbbletet, hanem vegyen <Hungária» édespaprikát, 
mely kgr.-ként 2'G0 K.-ért megrendelhető Lamberger Lajosnál, 
Szegeden, amely az ételeknek a legkitűnőbb zamatot adja, ezért 
is a híres szegedi halászlének nélkülözhetetlen alkatrésze.

♦ ÜZLETI HÍREK ♦
Böhm és Scheiber átvették a Népszínház- és Nagyfuvaros 

utczák sarkán lévő Árvái kávéházat Budapesten. — Árvay Lipót 
budapesti kávés átvette a Népszinház-átcza 28. sz. alatt levő 
«A kávéházat. — Horváth József vendéglős megvette a Soroksári-ut 
108. sz. a. levő volt Wölíl-féle vendéglőt Budapesten. — Gráczly 
József vendéglős Budapesten a Ferencz-körut 23. számú házban 
uj vendéglőt nyitott. Petrucsek István vendéglős Budapesten a 
József-körut -40. sz. a. levő Zimmermann-vendéglőt. — Tiichler 
Andor vendéglős Déván átvette az ottani vasúti állomás közelében 
levő szállodát és vendéglőt. — Maczkó Árpád átvette a szilágy- 
somlyói malomerdői nyári mulatót. — Müller és Wester a szolnoki 
pályaudvar közelében levő .Kossuth* szállodát és vendéglőt a 
tavasz folyamán újjáalakították. — Pongrácz Mihály átvette 
Körmenden Heidinger János központi vendéglőjét. — Karner Gyula 
a nagyváradi Rimanóczy szállodát nagy nyári kerlhelyiséggel bővi
tette ki. Fiilöp István a nagyváradi Wöber-szálloda bérlője a 
szálloda vendéglőjét teljesen ujjáalakittatla. — A pécsi .Fehér 
farkasához ezimzett szállodát Scháffer János vendéglős vette át. 
— Kreft Ferenc/, vendéglős Komáromban átvette a Jellinek-házban 
levő vendéglőt. — Mórocz Gáspár vendéglős átvette a komáromi 
Erzsébet-szigeti vendéglőt. — Hartmann Márton átvette a nagy

szebeni Polgári Kör vendéglőt. — Pitzer és Hauser nyitrai szálloda- 
tulajdonosok junius 1-én nyitják meg az ottani Hungária szállodát. 
— Gráf Sándor Hatvanban a pályaudvar közelében vendéglőt 
nyitott. —- Kovács Vilma úrnő átvette Temcsvárott a gyárvárosi 
Páva szállodái. A teljesen újonnan berendezett szálloda üzlet
vezetője Áldássy József. — Ketter Ferencz a b.-csabai Fiume 
kávéház volt főpinczérc átvette a trencsén-tepliczi vasúti ven
déglőt. — Barabás Béla kávés múlt hó 7-ikén nyitotta meg tel
jesen újjáalakított .Három korona* kávéházát Temesvárott. — 
A dévai Korona-vendéglőt Csiszár Sámuel vette át. — Re'sz Vendel 
Déván saját házában .Hungária* néven szállodát, vendéglői és 
kávéházat nyitott. — Németh András és társa Dcbreczenben kibé
relték s a f. évi május hó 1-én nyitották meg a városi nagy-erdői 
vigadót, melynek vendéglőjét Hermel Frigyes bérelte ki.

♦ BÉRLETEK. ♦
Eladó szálloda. Egy vidéki nagyobb városban, hol 30,000 

lakos van, a város legnagyobb forgalmú helyén, teljesen beren
dezett szálloda egy nagyobb vállalat közbenjölte miatt előnyös 
feltételek mellett azonnal átadó, bővebb felvilágosítás nyerhető e 
lap kiadóhivatalában. 11. A. Cz.

Szállodaeladás. Makón a Nemzeti szálloda eladó. Bővebb 
felvilágosítás nyerhető Dániel Ferencz tulajdonosnál.

Nagyvendéglő eladás. Csesznek községben (Veszprémm.) a 
Bakony közepén gyönyörű nyaraló és kirándulók által keresett 
vidéken a cseszneki nagyvendéglő azonnal eladó. A vendéglő áll 
földszintes épület, 1 vendégszobából, 5 szobával, konyhával, 
mészárszék, istálló- és mellékhelyiségekből, 2 hold kerttel és 50 
hold elvetett szántófölddel. Évi bér megegyezés szerint. Azonnal 
átvehető, esetleg örök áron megvehető. Megkeresések özv. Hindiéi- 
Jánosnéhoz intézendők. Csesznek (Veszprémin.) u. p. B. M. Szent- 
Király, vasútállomás Varsány.

Vendéglő bérbeadás Az Erzsébetvárosi (Erdély) Takarék- 
pénztár Részvénylársaság Erzsébetvároson lévő nagy vendéglőjét 
kávéházi helyiséggel, díszteremmel, 12 vendégszobával, vendéglősi 
lakás, gazdasági épületek, jégverem és kerthelyiséggel 1002 . évi 
október hó 1-től kezdődő hat évre, 1902. évi junius hó 15-én 
délelőtti 10 órakor saját intézeti helyiségében megnyitandó verseny, 
tárgyalás rendén bérbe adja. Kikiáltási ár — mint évi bérösszeg 
6000 K. Bánatpénz, készpénzben, vagy óvadékképcs értékpapírokba! 
1000 K. Zárt ajánlatok, az árverés napjának d. c. 10 órájáig 
nyújtandók be az igazgatósághoz.

Pályázat vendéglősi állásra Fehérgyarmaton, Szatmár megyé
ben, eddig az itteni Társaskör által bírt és jelenleg a fehérgyarmati 
takarékpénztár tulajdonát képező összes helyiségek az ahoz ta r
tozó vendéglővel együtt 1002. évi október hó 1-től kezdve három 
évre 1400 K. kikiáltási ár melleit 1902. (vi junius hó 2-án délután 
3 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbe kiadó. Bővebb érte
sítést szerezhetni Fehérgyarmaton a takarékpénztári igazgatóságnál.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A magyar kir. államvasutak bmla- 
pest-jobbparti üzletvezetősége az államvasutak India állomáson 
levő pályavendéglő bérletére, mely 1902. november l-lől 1905. 
októben 31-ig tart, nyilvános tárgyalást hirdet. Határidő 1902. 
junius 21 . déli 12 óra. Bánatpénz 400 K., mely 1902. junius 20 . 
déli 12 óráig leteendő.
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hektoliterekben, óra hektoliterenként.

Báca-M artonos, Bács-Bodroghmegye. j

Faragó Ábel rizling, 1001. 15 hl. 26 K. 
Kováts Pál rizling, 1901. 20 hl. 20 K.
Lázár Fcrencz siller, 1901. 50 hl. 20 K. 
Fehér Mihály siller, 1901. 16 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, 1901. 30 hl. 20 K. 
Faragó Péter rizling, 1901. 45 hl. 20 K. 
Hoós Béla siller, 1901. 18 hl. 30 K.
Eromits Vlájkó siller, 1901. 30 hl. 20 K. 
Eleven János siller, 1901. 24 hl. 20 K.
Telek Mihály siller,, 1901. 30 hl 20 K. 
Bicskei Jovákné Ó-Kanizsa, siller, 1901. 

32 hl. 20 K.
Dobó Szilveszter siller, 1901. 25 hl. 26 IC. 
Dudvarszki Márké Ada, sill., 1901. 40 hl.30 K. 
Vállai Károly Ada, siller, 1901. 30 hl. 30 K. 
Sijacski Daniján Ada, sill., 1901. 10 hl. 30 K. 
Aradszki Ulászló Ada, rizlingi fehér, 1901. 

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

Bajmok, 13ács-Bodrogmogye.
Czettl József siller bor 4 hl. 24 IC.
Czoiffer János vörösbor 5 hl. 20 IC., siller 

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

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

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

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

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

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

bor 0 hl. 24 IC.
Bacsics János vörös bor 5 hl. 20 IC., siller 

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

korona, siller bor 15 hl., 24 K. 
Budánovits Albcrtné vörös bor 0 hl. 20 IC..

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

siller bor 0 hl. 24 IC.
Parczen Antal vörös bor 3 hl. 20 korona 

siller bor 3 hl. 24 IC.
Wolf Ferencz vörös bor ö hl. 20 korona 

siller bor 15 hl. 24 IC.

K a ty m ár, Bács-Bodrogmegye.
Till Imre asztali, 1901., 00 hl, 30 K.
Maycr N. János asztali, 1001., 50 hl., 3(1 K. 
Stein Vilmos asztali, 1901., 40 hl. 30 K. 
Braun János asztali, 1901., 40 hl. 24 IC. 
Harti Bernái asztali, 1901., 32 hl. 24 IC. 
Steincr József asztali, 1901., 30 hl. 24 IC. 
Schnilzer Márton, ászt., 1001.. 30 hl. 24 IC. 
Jáger Jakab asztali, 1901., 2.) hl. 24 IC. 
Steincr György asztali, 1901., 1.3 hl. 24 K. 
Jung Márton asztali, 1901., 15 hl. 24 IC. 
Mandits Jakab asztali, 1901., 12 hl. 24 K. 
Bipp János asztali, IDOL, 12 hl. 24 IC. 
Vaczity Szlánkó asztali, 1901., II hl. 24 IC. 
Pentz Jánosné asztali, 1901., 11 hl. 24 K. 
Hünpfner Antal asztali, 1901., 10 hl. 24 IC. 
Puhl Miklós asztali, 1901., 10 hl. 24 K. 
Tobler Márton asztali, 1001., 10 hl. 24 IC. 
Eifried Gottfried ászt.. 1901., 10 hl. 24 K. 
Federer József asztali, 1901., 10 hl. 24 K. 
Rau István id. asztali, IDOL, 10 hl. 24 IC. 
Steiner György asztali, 1901., 10 hl. 24 K. 
Berger Pál asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Stertz Antal asztali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Iliesl István asztali, 1901., 10 hl, 24 IC. 
Beicht Lörincz asztali, 1001., 10 hl. 24 K.

Landgraf Jakab asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Rauschenberger Sebestyén asztali, 1901., 

10 hl. 24 K.
Krékity Péter asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Pentz János ilj. ászt., 1901., 10 hl. 24 K.
Schmidt József asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Pahl Jánosné asztali, 1901 , 8 hl., 24 K.
Berger Jakab asztali, 1901., 8 1,1., 24 IC.
Gloeker János asztali, 1901., 8 hl., 24 K.
Kaszwcin Bálint asztali, 1901., 7 hl., 24 K.
Bsrger András asztali, 1901., 0 hl., 24 K.
Manesz János asztali, 1001., 5 hl., 24 IC.
ICtihn Mátyásné aszlali, 1901., 5 hl., 24 K.
Kulin Jakab asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Rell Imre asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Zorn Márton asztali, 1901., 0 hl. 20 K.
Vujkov Ferencz asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Becker Jánosné asztaii, 1901., 5 hl. 24 K.
Mandits Ágoston asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
ICühn János asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Malos Ala„os asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Manesz József asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Ilefner István asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Zom Mátyás asztali, 1901., 4 hl. 24 K.
Albert Ferencz asztali 1901., 4 hl. 24 K.
Sain Bolto asztali, 1901., 3 hl. 24 K.

Jan k o v ácz , Bács-Bodrogmegye.
Pámel Antal 941. sz., siller, 1901,, 35 hl., 

seprőstől 24 fii!.
Ágócs István 19. sz., siller, 1901., 20 hl. sep

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

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

seprőstől 18 fill.
Szűcs András 1042. sz., siller, 1901., 9 hl. 

seprőstől 20 fill.
Tóth Péter (zombai) 040. sz., siller, 1901. 

15 hl. seprőstől 32 Ilii.
Huczek Pál 30/e. sz., siller, 1901., 18 hl. 

seprőstől 24 fill.
Vén István 410. sz., siller, 1001., 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) 740. sz., siller, 

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

seprőstől 24 fillér.
Kovács Antal 765. sz., siller, 1901., 5 hl. 

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

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

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

Török Ferencz 1244 , vörös, 1901., 10 hl. 
seprőstől 24 fillér, siller 25 hl. seprős
től 24 fillér.

Zúmbó Péter 1115. sz., siller, 1001., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Varga Mihály 204/a. sz., siller, 1901., 12 hl. 
seprőstül 24 lillér.

Miskolczi Mihály 919. sz., fehér, 1901., 13 
hl., seprőstül 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, 1001., 
50 hl. seprőstől 24 fillér.

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

Erdélyi István 1010. sz., siller, 1901., 4 hl. 
seprőstől 24 hl.

Sarok Antal 1015/a. sz., siller, 1001., 0 hl. 
seprőslől 24 fill.

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

Dági Imre 1153. sz., siller, 1901., 0 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Urfi Aulai 430. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 lillér.

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

Kollár Imre 1100/a., siller, 1901., 10 lil. 
seprőstől 24 fillér.

Tóth István ujház, siller, 1901., 0 hl. sep
rőstől 24 fillér.

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

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

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

Zscbi András 500. sz., siller, 1901., 150 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kovács István (fajszi) 701. sz., siller, 1901.,
10 hl. seprőstől 24 fillér.

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

Csornák István 069. sz., siller, 1901., 20 hl. 
seprőstől 24 fillér.

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

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

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

Szántó József 140. sz., siller, 1901., 33 hl. 
seprőstől 24 fill.

Király Mihály 928. sz., siller, 1001., 9 hl. 
seprőstől 24 1111.

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

Halla 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., 40 hl. 
seprőstől 24 fill.

Oláh István 025. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fill.

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

Miskolczi Mihály 886 . sz., siller, 1901., 11 hl. 
seprőstől 24 fill.
K un-B aja , Bács-Bodrogmegye.

(Többnyire kadarka vegyest rislingi kövi
dinka és mézes fehérrel.)

Frejdinger-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Berger-család 1901., 200 hl. 20—30 Ilii.
Lulz-család 1901., 100 hl. 20-30 fill.
ICrisztmann-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Szuyer-család 1901., 100 hl. 20-30  fill.
liógner-család 1901 , 100 hl. 20—30 fill.
Nűber-család 1901., 100 hl. 20—30 fill.
Brand-család 1901., 200 hl. 20—30 lill.

Rém. Bács-Bodrogmegye.
Geszvein István fehér, 1901., 20 hl. 24 IC.
Vancsura István fehér, 1901., 40 hl. 24 IC.
Brecska Antal fehér, 1901., 40 hl. 24 IC.
Halblender Tamás fehér, 1001., 80 hl. 26 IC.
Vancsura Mátyás fehér, 1901., 50 hl. 28 K.
Titll János fehér, 1901., 30 hl. 30 IC.
Kelt Frigyes fehér, 1901., 20 hl. 24 IC.
Vancsura János fehér, 1901., 40 hl. 20 K.
Szommer Márton fehér, 1901., 40 hl. 20 IC.
Klein Ferencz fehér, 1901., 80 hl 28 IC.
Stegner János fehér, 1001., 30 hl. 28 IC.
Ilirmann Miklós fehér, 1901., 60 hl. 30 IC
Melcher Tamás fehér, 1901., 30 hl. 20 K.
Vancsura Pál fehér, 1901., 50 hl. 32 K.
Vancsura József fehér, 1901., 40 hl. 20 IC.
Vancsura Illés fehér, 1901., 40 hl. 20 IC.
Vancsura Mihály fehér, 1901., 30 hl. 20 K.

B ács-M ad\ras, Bács-Bodrogmegye.
Csapiár István rizlingi fehér, 1901., 15 hl. 

40 IC., kadarka siller 15 hl. 32 K.

Hirdetési m ita a k a t  lap u lt  el vaséinak becses flgj elmébe ajánljuk.
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Petróezi István kiidnrka vörös, 1001., 14 hl. 
ao K.

Schocer János nngyburgtindi vörös, 1001., 
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.

ISlaskovits János (loboda) kadarka vörös, 
burgundi vörös, 1901., 3*/2 hl. 34 K. 

Grünbaum Péter burgundi vörös, 1001., 
20 hl. 32 K., rizlingi fehér 20 hl. 32 K. 

Mester Pál kadarka vörös, 1901., 3 hl. 26 K. 
Jngusz Lipól rizlingi fehér, burgundi vörös 

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

5 hl. 34 K.
Franek József kadarka vörös, 1001., 4 hl. 

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

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

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

magyarádi vörös 25 hl, 3ö K.
Karváth Venczel magyarádi vörös, 1901., 

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

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

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

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

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

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

28 K.
Bartos András vegyes, 1901., 35 hl. 26 K. 
Juhász János vegyes, 1901., 14 hl. 26 K. 
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. 
Rauch Péter fajbor, 1901., 80 hl. 30 íill. 
Schumacher József fajbor, 1901., 150 hl. 

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

34 íill.

Ó -Futtak , Bács-Bodrogm., újvidéki járás.

Subarás Sztcvan siller, 1901., 11 hl. 50 111. 
Marits Milos siller, 1901., 0 hl. 40 fill. 
Sovlyák Jevrem siller, 1901.. 7 hl. 30 fii. 
Radovanov Sztevan fehér és siller, 1901., 

0 hl. 40 fii.

i>nkinacz Mita feli. és siller. 1901.. 7 hl. 40 fii. 
Barth Márton siller, 1001., 4 hl., 30 fill. 
Radovanov Gyóka siller, 1901., 4 hl. 30 fii. 
Bonezsán József siller, 1901., 3 hl. 40 Íill. 
Schubert György siller, 1901., 4 hl. 36 fii. 
Sovlyak Milivoj siller, 1901., 3 hl. 30 fii. 
Kendi Ferencz siller, 1901., 5 hl. 30 fii. 
Matz Miklós fehér és siller, 1901., 5 hl. 

40 fill.
Fischcr Béla siller, 1901., 0 hl. 32 fii. 
Kurjakov Milos fehér és siller, 1901., 5 hl. 

40 fii.
Szamolányi Mihály siller, 1901., 7 hl. 30 fii. 
Obrenov Milos siller, 1901., 3 hl. 36 fii. 
Baics Lázár siller, 1901., 2 hl. 40 fii.
Haasz József siller, 1901., 6 hl. 30 fii.
Kopp István siller, 1901., 2 hl. 37 fii. 
Dittrich Ferencz siller és fehér, 1901., 10 

hl. 40 fii.
Mirkovits Pál siller, 1901., 2 hl. 40 fill. 
Koturov Zsiván siller, 1901., 2 hl. 40 fill.

B egecs, Bács-Bodrogmegye.

Niukov Lyuba 81. sz„ feli., 1901., 1 hl. 20 K. 
Vászlics Szteván 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., vör., 1901., 1 hl. 20 IC. 
Csékacz Jovan 3. sz., v., 1901., 10 hl. 20 IC. 
Zsákits Mlaven 101. sz., vörös, 1901. 
Dimitrievics János 111. sz., vörös, 1901., 

1 hl. 20 K.
Czvein Tódor 50. sz., vörös, 1901.
Vrbaski Vásza 14. sz., vör., 1901., 1 hl. 20 IC. 
Frei Mihály 140. sz., fehér, 1901.
Vászits Száva 342. sz., vör., 1901., 1 hl.22K. 
Pavkov Szteván 303. sz.,v., 1901., 2 hl.20K. 
Lalyaracz Szteván 321. sz., fehér, 1901., 

' 1 hl. 20 K.
Vászils lszák 75. sz., vörös, 1901., 5 hl. 22 K. 
Násztics Szvetozár 54. sz., vörös, 1901., 

4 hl. 20 IC.
Mirkov Milicza 30. sz., feh., 1901., 1 hl.20K. 
Radanov Péter 69. sz., v., 1901., 1 hl. 20 K. 
Pávkov Milán 377. sz., feh., 1901., 1 hl. 20 IC. 
Csolits Szima 29. sz., vör., 1901., 1 hl. 20 IC.

U j-F u tták , Báes-Bodrogmegyc.

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

Krén János feh. és sill., 1901., 20 hl. 30 IC. 
Barth János siller, 1901., 10 hl. 30 IC.
Érti Antal siller, 1901., 15 hl. 30 IC. 
Lautcnhach Jakab siller, 1001., 15 hl. 30 K. 
Helfrich Bálint siller, 1901., 10 hl. 30 K. 
ifj. Reitli Márton siller, 1901., 15 hl. 30 IC. 

I ICern Ferencz f. és sill., 1901., 30 hl. 30 K.

Z en ta . Bács-Bodrogmegye.
(A kitüntetett bor mind m. éri termésű, túl
nyomó részben siller, fehér nagyon kevés 
van, líra hektoliterenként 30-^40 K. között 

váltakozik fogyasztáson kívül.)
Dudás István 920. sz., 5 hl.
Tajkov Sándor 1411. sz , 2’5 hl.
Dévity Nikola 1818. sz., 2'5 hl.
Branovacsky Tósó 916. 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 hl.
Szávity Szovér 2618. sz., 4 hl.
Boros Gyevi Albert 2670. sz., 1'5 hl. 
Hürkocz István 1335. sz., 3’5 hl.
Madarászi Gergely 1535. sz., 2’5 hl.
Papp János Mihály 2639. sz., 2’5 hl.
Deák Mihály 1583. sz., O'b hl.
Csernák András 75. sz., 7'5 hl. 
líuzsa Ferencz 2699. sz., 5 hl.
Fodor Mihály 2906/29. sz , 5 hl.
Szép Jánosné 1837. sz., 2 hl.
Juhász Elek 1420. sz., 1 hl.
Peczáfszky Márké 2480. sz., 4 hl.
Borgyoski Mladen 2717. sz., 7'5 hl.
Kalmár József 2555. sz., 1 hl.
Lálity Vélykó 1341. sz., 5 hl.
Csetle Menyhért 2747. sz., 4 hl.
Gsetle Ferencz 2747/a. sz., 4 hl.
Gyenes Péter 2500/b. s z , 5 hl.
Lakatos Albert 1625. sz , 2'5 hl.
Kopasz Gergely 2304. sz„ 2 hl.
Takács János 1889. sz., 1 hl.
Vas Ferencz 2906/22/2. sz., 1'5 hl.
Benedek György 397. sz., 0 5 hl.
Szlávnity Péter 1416. sz., 1'5 hl.
Salamon Dénes 264. sz., 1 hl.
Gruin Milosné 1350. sz., 0'5 hl.
Malisza Ignácz 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., 1 ifi. 
Szécscnyi 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 43/0. sz , 1'5 hl.
Forgács István 624. sz., 2’5 hl.
Szlávnity Krszte 917. sz., 5 hl.
özv. Szlávnity Tanaszné 1185. sz., l'G hl.
Olajos Ignácz 1703. sz., 5 hl.
Kiss Simon 1694. sz., 5 hl.
Evetovits Mihály 2094. sz. 3'5 hl.
Nagy M. Kuli György 2774. sz., 2 hl.
Sik Frigyes 1334. s z , 2 hl.

KARPÁTI
BOROVICSKÁT
valódi s a j á t  főzést ajánl 
bármily mennyiségben ----

Sfeiner és Lőwy
Beszterczebányán,
borovicska-, szilvórium-, bor- 
seprü-fözde, likörkiilönleges- 
ségek és rum gőzgyára. ~

:
i

!
i

=  Vendéglő- és kávéház-eladás, =  •
Jól jövedelmező VENDÉGLŐ és KÁVÉHÁZBÓL álló 9  
üzlet sörcsarnokkal, nyári kerttel, fedett kuglizóval, •  
egészen új, alig két éves berendezéssel, 10 vendég- •  
szobával a város főterén, eladó, vagy térbevehető. 9  
Czim a kiadóhivatalban.- X>. 14. S * .  •

•> A ®  J )  A  tó tó > m  ro A  tó <*> A  tó s> ; (ö  / V  l i) I  ®  tó A tó O) < -.5 cn A *  q> a  tó  tó  /, ®  tó A ffl tó ■ .  tó  A tó  tó  A tó tó  A tó 1 ^ 0
^;A ;:Á ;;A -A vA -Á y-A -;A vA -;A ;;Á ;;A ;;Á ;;A ;-A 'A -/A v;A -^;

Boroshordókat W/lvWA
VAWA

teljesen jó karban, minden nagyság
ban elad a „Székesfőváros sziklapin- 
ezék bérlője1- X., Kőbánya, Ihász-u. 27.

•*:

H egnadeM u lué l kérjük tisztelt •hudtskat mindig lapunkra hiTatk<
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£:SŰC J= TŰZHELYEK és KÁLYHÁK kifalazásához és kitapasz- m 
na| ^ tU.Za11?, CHAMOTTE-TEGLÁK, LAPOK és HEN- ■  
GEKEK, tűzálló agyag, CHAMOTTE-habarcs és liszt
TELEFON 13 —13. ■ kapható : TELEFON 13-13.

~n
M :®(/) ;o '-O NL- 60£~ QíH:°M &

ÉNYESITÖ 
KEK fémek 
ványlapok r(A)

í - ■ i  Elkan és Bossányi-nái Budapest, V., Lipót-körút 18. sz. ■ ■
ct>- «• _ M » OS.3 Üa “ ^

Alapítva IHUS-lian.

L a p p o r t  A n t a l
hirlapközvetitö irodája BUDAPEST,

VL, Yáczi-körut 29. sz.
Elfogad előfizetéseket a világ összes lapjaira eredeti árak mellett.

^Piatnik Nándor és Fiai 1

L-
játékkártya-gyár
BUDAPEST, VII. kei-., Csengeri-utcza 11. sz.

-------------  TELEFON No. 412.---------------------

A Vendéglő eladás =
U R ákospalotán Villa-sor 4—5 szám alatt a 
»* „Korona" vendéglő kiadó, esetleg eladó. 

^  v  Ugyanott több üzlethelyiség cs ház eladó.
k t* '* 'ií** '¥*$*  Tudakozódhatni: -----  -

Reich Zsigmonditól Rákospalotán, Kossuth-utcza 6. sz, a,

V

K
bér

á v é h á z - e l a d á s  I =  =  =  s
Egy 35.000 lakossal biró alföldi vá
rosban jól menő KÁVÉHÁZ azonnal 
átvehető. Napi bevétel 70 korona. Évi 

2400 korona. Czim a kiadóhivatalban. , '.a.m.,

£ |  ^ oros hordókat v v v v v w Ü
N3

íí*> hektolitertől l O O  hektoliterig v«..\s*5 
minden nagyságban ----------------------------------

■  KALNOKI GYULA Bpest, ■  S 
[♦1 H  VIII., Népszinház-utcza 23. 9

^  ^
I  ............ Bor- és pálinka-eladás. ---------|
43 8 hl. valódi törkölypálinka á GO fr t ; 3Va hl. ó-bai aczk á. % 
■g 1 f r t ; 5 hl. ó-szilva á, 80 f r t ; 35 ltr. 3 éves őszi baraczk $■ 

á 1 frt 50 k r .; 120 hl. 5—7 fokos saját termésű kitűnő |T 
J  fehér és siller bor á 1G —18 frt fejtve; 4 éves vörös bor
J| a áO frt úgy egészben, mint kisebb tételekben is eladó. &■ 

K a s z a n i t z k y  1 > én p s bortermelőnél, Csongrádon. %
........................ ................................. , ..............  ......_ W

Rles és Berkovits
B U D A PE ST , K erepesi-ut 66.

csász. és kir. szabad, nikkel-ón-szifonkupak- és gépgyár
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek, ^

vízszűrők és sörnyomókészülékek.
Ú j d o n s á g !

*
i

Higiénikus, minden visszaélést kizáró ^

„ U 1T I C U M “ s z i f o n f e j e k  i
K ies és B erkovits szabadalm a. L.

1 n  C* JH 9 ( (  elsőrendű cseh  
f |  * "  “  ”  «■« sz ik vizü vegek .
Ries és Berkovits szabadalma.
ELŐNYÖK:  Sarokelcsorbulás és 
piszoklerakodás kizárva. Továbbá 
legnagyobb  exp lozióellen tá lló  k é 
p esség g e l bírnak. -------------------------

* * *  L e g iz l é s e s e b b  fa g o n .
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SEIFER T HENRIK é s  F IA IBUDAPEST,
VII. kér., Dob-utcza 90.

CS. és kir. udvari tekeasztal-gyár. •§■ Á r je g y z é k k e l  a l j m e n t e s e n  s z o l g á l u n k

Fordító-, karambol-asztal és  gyerm ek -  
tckcasztalok  m inden k iv ite lb en .

Teljes kávé
házi berende 
zések a leg
egyszerűbb és 
a legdíszesebb 

kivitelig.
Ö s s z e s  t e k e a s z t a l - b é r e n  d e z é s e k .

»  B E C S , «
V. Bez., M itte rs te ig  Nr. 28.

|  cs. és kir. szab. jégszekrénygyár.
Ajánlják legújabb és legjobb szerkezetű jéggel hűthető szekrényeiket
mészárosok, hentesek, vendéglősük, kávésok és ezukrászok részére.

Fagylaltkészitő - í í  
gépek. 

Fagylalttartó « «  
készülékek. 

Ivóviz-hütök. 
Teljes v e n d é g l ő -  és 
s ö n t é s- berendezések 
a legjutányosabb árban.

A valódi és a legjobb orvosi szaktekintélyek 
által ajánlott

VAW/MIOIWA I L O N A .  V/IVV/l\V|//llVA

Artézi -savanyuviz
csak az ,,ARTESIA“ Budapesti ven
déglősök szikviz- és pezsgő-italok 

gyár részvénytársaság gyárában
V II . k e i -., E g r e s s y * u t  3 ö / c .  s z .

készül.
Kapható minden fü s z e r k e r e sk e d é sb e n  és vendéglőben.
....... S z ívesk ed jék  a ezégre ügye ln i .  ~

M
I BORHEGYI F.

ezelőtt I .áp ossy  F . é s  T á rsa
lialaczkozott bor, pezsgő', likőr, cognac, rum cs tea főraktára
BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)

ajánlja a legjobb
franczia és magyar pezsgőket,

cognacot és likőröket gyári árakon.
belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a Icg- 

jutányosabb áron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

m m

Vay.von szép  faburkolattal, tükrökkel slb.-vel ellátóit, 
fölötte kedvező vidéken fekvő

=  korcsmahelyiség =
la k á s sa l, u d v a rra l, h o rp in czév c l \ Z O \ W I., 
vaíí.v AUGUSZTUS l-r c  K l t l )  Ó. Bővebbet: 

F első -i-rdősor  'in. szám , I. cm ., ajtó  «.

P É C S E T T  a H a l- té r  3  szám  alatt lévő

vendéglő t o t a d ó ,  esetleg örök áron eladó.
Bővebb felvilágosítást ad : . I l i t  Á ATI JÓ Z S E F  
p in c z é r c g y lc t i  ü g y n ö k  P é c s e t t . ...... ...

;-í c c ; ; c ; ; ;< C 'C í « c í 'Cc« c c c C'í ' c ; ; - c

e g vé te lre  kereste t ik  egy jókarban levő 
forgatható tck e a sz ta l, jutányos áron teljes 
modern felszereléssel és 1 0 —5 0  daralt sz é k  
s ugyancsak nehány darab k á v éh á z i a szta l. 
Ajánlatok „ li .  .1. VI.“ jelige alatt e lap kiadó- 
hivatalába küldendők. - 1

CRISTOFLE & CIE
cs. és kir. udvari szállítók

legmagasabb kitüntetés minden kiállításnál.
Magyarországi fő raktár:

Wadlsteiner F.-nél
üveg-, porczellán-, fayence- és m a jo ls á ru k  gyári raktárában

BUDAPESTEN, IV.,
Mária Valéria-u. 5. (a Hungária szállóval szemben.)

Christofle” a valódi ezüst egyedüli pótlója.
leves kanál K. 33 
villa „ 33
kés „ 34
kávéskanál „ 
csemegékén „ 3U 
esomogevilla „ 3(1 
caomegokan. „ 3U

I lovesméi’ö K. 
1 Lojinórő „
1 fözolékes kan. „
1 kompotos kan. „ 
1 mártásm érő „ 
1 ezukorporkau.,,
I halaskészlet „ 
4 palaozkalj „

II-
0-60 
H*— 
7* — 
0-50 
7-— 

10-—  
17-—

1 mustárlartó K. 
1 kettős sótartó „
1 salátakészlet „
1 fnlvágókészlet „
1 czakorfogő „
1 eezotolaj-állv. „
1 kabarett-villa „

II*— 
4-60 

12- —  
14-— 
3-50 

24- —

í
i

* 
\f 
\f 
\f 
\í  
\t 
\í  
\í 
\ f 
\t \f 
\ í 
\f 
*>

Vendéglöhelyiség B U D Á N  jó
____________________ hir evü, ré i
üzlet. AZONNAL vagy AUGUSZTUS  
l-ére K I A D Ó .  Bővebbet a háztu
lajdonosnál : I., Verböczy-utcza 3. sz.

<* 
/V 
/V 
/V 
/V 
/V/v
/V
A 
A 
A 
AA

I lá g y  sarok vendéglő-helyiség
—- S z o n d y -u t c z a  5 0 . —- I

kipróbált, régi jó helyen azonnal vagy angusz- 
" tusra ltiatló. Bővebbel ugyanott. — —
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