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Gartner Ágoston
elektrotechnikai czikkek raktára 

Budapest, V., W urm-utcza 3. szám.

/ Y

I Izzólámpák, >Nernst«-féle lámpák, 
foglalatok és mindennemű vilá
gítási készülék és csöngettyü-be- 
rendezésekhez való anyagok nagy 

raktára.

í r
TELEFO N : 95 33.

1 5 v í
Mindennem ű célokra  szolgáló

j é g s z e k r é n y e k e t ,
sör-és borkimérő-készülékeket

pince vezetékkel vagy a nélkül

hűtőtelepeket és jéggyártó berendezéseket
(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőig 

csekély, ha a hajtóerő már meg van) szállíttatnak .

Dr. W á g n e r  ás Tár sa i
egyesült gyárak, mint betéti társaság  

B U D A P E S T ,  IX. kerület, Tinódy-utca 3 a. sz.
BECS, IX., W íihringerstrasse 65. 

Staniolkupak-gyár. Szikviz gyár berendezések.
Prospektus ingyen és bérmentve.

Cs. és kir. udvari P l és kamarai szállító.

DREHER ANTAL SERFŐZDE! R.-T.
Budapest (Kőbányán)

Városi iroda : Vili., József-utcza 36. -  Saját palaczk-toltes.
Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, 
kiviteli márcziusi-, korona (á la pilseni), ■ 

dupla márcziusi- ós bak-soict. 
Különlegesség : dupla maláta kösör kökorsokban 

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsiaiban sz<i i

HAGGENMACHER HENRIK
Sörfőzde Budafok

Különlegességek :

Snalonsör
S zt.-ú e llé rt-sö r

N i a l á t a s ö r
i J f -  Hordókban és palaczkokban -%
Városi iroda: Budapesten, V., Kádár-utcza 5.

I  Alapittatott 1854 Alapittatott 1854 B

'Hüttl Tivadar'
y  csász, és kir. udvari szállító.
- i  Porczeiiángyáros éy nagykereskedő r—i

(Ö Budapest, Porottya-utcza 14. ül
—I Saját porczellángyár Ó-Budán.
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SftJTHAGVKERESKEOES. . . .
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J U N Q  P E T E R s
sajt-, vaj- ós cseinegeáru nagykereskedés

TELEFON 785. BUDAPEST. TELEFON 785.
Főüzlet: IV., Vámház-körut 12, sz.
Fióküzlet: Vll„ Garay-tér 5. szám.

Mindenléle bel-és külföldi sajtok, hal- és hus- 
neinüek. Hal-, hús-, szárnyas-, főzelék-, turistá
én vadász stb. konzervek. Mustár, halikra, déli- 
gyüntölcs és mindennemű csemegék, tea és 
Fikörök. Magyar és franCzia pe/.sgőborok és 
mindenfajta ásványvizek a legezolidabb árak 
mellett kaphatók. Vidéki fogadós, vnndéglós ós 
kávés uraknak lóvéi vagy sürgönyrendnlotóro 
mindenkor a logmogfeiolöbb czikkek gyorsan és 
pontosan szállíttatnak Árjegyzék kívánatra ingyon
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Dr. Ángyán, Dr. Elischer, dr. Herczel, dr. Kétli, dr. Korányi, dr. 
Laufenauer és dr. Liebermann egyetemi tanár urak által ajánlott

dupla m alátasör
kőbányai polgári serfözö

a söripar egyik legjelentősebb vívmánya,

S z e n t  I s t v á n  
-  védjegygyei -

részv.-társ. készítménye.

Ezen rendkívül kellemes izü üditő-ital egyszersmind kitűnő szer 
álmatlanság, idegesség, emésztési zavarok és étvágytalanság ellen, 
ajánlható továbbá vérszegényeknek és lábbadozó betegeknek, vala
mint a gyengeség különböző nemei ellen, végre igen fontos szop
tató nőknél. — Kapható Budapesten minden fűszer- és csemege
üzletben. A vidékre a serfőzdo maga szállítja. — Budapesti á rak : 
a fogyasztási adóval együtt egy nagy palaczk (palaczkokon kivül) 

40 fillér, egy kis palaczk 32 fillér.

E l s ő  m a g y a r  r é s z v .  s e r f ő z d e
Gyártelep és központi iroda : Kőbánya. Telefon sz.: 52—60. 
Városi iroda: Vili., Eszterházy-utcza 6. szám .

Telefon-szám: 52—59.
Palaczksör osztálya: X. kerület, Kőbánya.

Telefon-szám : 56—58.

r KATZKY LAJOS-1
épületműlakatos mester.

<<ZEPH1R<< szab. ajtócsukók és elsőrendű tűz-

KRISTÁLY természetes hydrocarbonatos ásványvízforrás, 
mely szénsavval telittetik. Az emésztést elő
segíti pompás asztali Ital. Vidékre és kül
földre fuvardíjmentes szállítás. Kétjen ár
jegyzést a Szt.-Lukácsfürdő Kutvállalattól 

Hudán. St-L ouis 1904: Grand Prlx.

Kulcsár és Társa
Budapest VIII, Reviczky-tér 4

Telefon 63-03

Különlegesség: Márvány- és majolika- 
utánzatokban. Mázoló, fényező- és 

.diszfestészeti müintézet.

N f l J M f l N  J Ó Z S E F  r T T - T T
Szállít vendéglősök, kávésok, korcsmárosok stb. részéie a legjobb minőségű 
vlrstllket, kolbászokat napi árakon. — Megrendelések pontosan teljesittetnek.

*  FORRÁSVÍZ, M L !  SZÉRSAVVAl. T E L IH E T IK .

SZÉNSAVVAL TELÍTETT KRISTÁLY TISZTA ÜDÍTŐ ITAL
t t j É p A C Sitt AGHEQ Yl FORRÁS VIZÉT 

a helyi légköri caap.dókoktól
6j, *  talaj f.l.ilnéríl tUtmui 
botrlvérgáioklól menté. Vél. 
v |Bwlinök Ifkiptém • *.'! ’

Buíjpcst. ISOS-) unluV.jl-éh.
Or; KOSÜTANY JTAMAS ' 

t‘ or»»;kémiál Intézet igug.(ója

Kit linó 'a* ital I é l borvj.flóv''< 
.té r 'féftöJó bntng>ége»irl. , 
utasoknál kedvelt If f lt i ltó  

,lt«l. Etvégyiavaroknil ’ néjkli'- • 
léjhotetleit. Mlndenült l^aph.ló.,

KÖZPbHTI IRODA BUDAPESTI* 
Il i ,  LVKAC8-ÚTCZA 2, j

Kai.umchlerid XCl J 0 nioB 
HalrWiitptllorli MCI 0‘0348 
Natélumjiíirot Na So. Oi509 • .s e s s í á : '
Kpvaí.v. . ,Sití 0-ÓJ76.
z : i s $ , ix ± :
.-•fiSéteí 55*

feloldva

, = — : =  helyek raktára — —

BUDAPEST, VI., Oyár-u.5. sz.
‘ T
IÉ >TELEFO N  2 2 - 7 8 TELEFO N  2 2 - 7 8 .

SZEPESSÉGI LENIPAR!

Kávéháztulajdonosok I J Vendéglősök

^Tom óluh itü lt a le0 ma9 asabb összegig =  
U éülllC iy illlG lI gyorsan és kulánsan eszközöl
Horvát A. Budapest, Felső-erdősor 25. sz.

r  Ezüst. )
E?Ü8ttárgyak kicsinyben való árusítása.

WEIN KÁROLY és TRRSRI
vászon- és asztalnemü-gyárosrk 

Budapesti főraktár : IV., Koronaherczeg-utcza 8.
(Harisbazár-épület).

>■------------------------ r - ------------------------------------ -

OAPUPIIPU A os> 88 kir. udv és kamarai 
D n u n n U Ü I l  H í ékszerész ezüstáru gyára —

IV., K irá lyi Pál-utca 13.

1906 évi dec. 1 én gyári épületében a 
kicsinyben való árusítás számára is pa
zar helyiséget nyitott. (Bejárat földsz.) 
=  E fényes helyiségben mindennemű 
ezüsttárgy (asztaldísz, tálak, fényüzési 

cikkek, evőeszköz stb.) vásárolható. 
Rendkívül gazdag választék a legfino
mabb kivitelben, szabott gyári árakon, 
melyek minden tárgyon láthatóan föl 

vannak tüntetve.

Ajánljuk hírneves szepességi vászon, asztalnemű, törülköző, 
törlő, csemegekendő és minden e szakmába vágó gyárt
mányainkat. — Szállodai fehérnemű-berendezésekről költ
ségvetéssel szolgálunk. — Minden darab gyárunkból szár

mazó árut védjegygyei látunk el.

J
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Béke!
A «budapesti kávésipartestület» folyó hó 18-án 

Katona Géza helyiségében rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek egyetlen tárgyát a választmánynak a kávés
segédek munkaviszonyainak rendezése ügyében alkotott 
előterjesztésének tárgyalása képezte. Ismeretes, hogy a 
kávésok és kávéssegédek között hónapok óta folyik a 
bér- és véleményharc és igy csak dicséretre méltó volt 
mindkét félről azon elhatározás, hogy a békét lét
rehozzák.

Az egyezség pontjai a következők :
1. Az ipartársulati tagok üzletében alkalmazott 

kávéssegédek és fizetőpincérek közvetítésére nézve a 
budapesti kávéssegédek szakegyesülete illetékes : ha 
azonban a kávéssegédek köréből uj hasonló egyesület 
alakulna, ez a közvetítésre csak akkor tarthat igényt, 
ha ezt az ipartársulat közgyűlése határozatilag kimondja.

2. Az előző pontban megadott közvetítési jog nem 
zárja ki azt, hogy egyes munkaadók magánúton alkal
mazottakat fölvehessenek, az ily módon felvett egyének 
azonban csakis pincérek lehetnek ; kötelesek továbbá 
az ily módon fölvett munkások a kávéssegédek szak
egyesületébe beiratkozni, viszont azonban az egyesület 
azok felvételét meg nem tagadhatja.

Az ügynökök által való közvetítés föltétlenül ki- 
záratik és kikötetik, hogy az alkalmazottak közvetítési 
díjjal semmi körülmények között sem terhelhetők.

Ha azonban a szakegyesület 24 óra alatt nem tud 
személyzetet munkába állítani, a munkaadó szükségle
tét bárhol beszerezheti.

3. A fölmondási idő az összes alkalmazottaki a 
nézve a Budapesten már ember emlékezet óta érvény
ben levő szokáshoz képest kölcsönösen (3) napban álla- 
pithatik meg.

Az ipartársulat a társulati munkaközvetítő folya
matban levő előmunkálatait felfüggeszti és a közveti 
tést csak azon esetben lépteti életbe, ha a szakegylet 
a jelen egyezségben elvállalt kötelezettségeinek nem 
felei meg.

5. A kávéssegédeknek (fizetőpincéreknek) heten- 
kint egy hétköznapra eső teljes 24 órai munkaszünet 
adandó. A szabadságot élvező munkás a szüneti napra 
is megkapja fizetését. A szabadnapos munkás helyette
sítéséről a munkaadó saját belátása szerint gondosko
dik, kisegitőt venni nem köteles. A nyári szezónüzle- 
tekre nézve a szabadnap megadása nem kötelező.

Az 5. pontra nézve megjegyeztetik, hogy oly egé
szen kis üzletekre nézve, amelyekre a szabadnap meg
adása elviselhetetlen terhet róna, e követeléstől a szak
egyesület méltányosságból eltekint.

6. Kisegítés esetén az alkalmazott kisegítő vasár-, 
ünnepnapokra és rendkívüli esetekre egyaránt 3 ko
rona, mig a nyári szezónüzletekben hétköznap 3 K. 
vasár- és ünnepnap 4. K. munkabért kap. A nyári sze- 
zónüzlet tulajdonosa azoknak a kisegítőknek, akiket dél
után 5 óráig munkába nem bocsát, hétköznap, vasár- 
és ünnepnap egyaránt 2 K.-át tartozik fizetni.

7. A munkaidőt nem lehet egyöntetűen megálla- 
pitani, mert olyan változatos minden egyes üzemnél, 
hogy külön oldandó meg az illető üzemhez képest és 
egyáltalában ebben a kérdésben okvetlenül az szüksé
ges, hogy a munkaadó a munkással együtt, egymás 
érdekeinek figyelembe vételével állapodjék meg. Erre 
nézve mégis, az eddig érvényben volt szokások épség
ben tartása mellett, általánosságban a következő sza
bályzat irányadó : a nappali kávéssegéd (főpincér) mun
kaideje reggel 6-tól este 8-ig, a déltől zárásig dolgozók 
délután fél egytől éjjeli zárásig, úgy, hogy a fölösleges 
személyzet felváltva, mindennap más-más egyén, éjjel 
12 óra után szabad legyen ; az éjjeli munkások munka
ideje este 7-től reggel 6-ig terjed. A nappali munká
sok ebédideje 2 órában állapithatik meg és pedig meg
felelő megváltással ; a déltől zárásig dolgozók vacsora
ideje fél órában állapittatik meg, úgy, hogy 7-től fél 
8-ig a személyzet egyik fele, fél 8-tól 8-ig a másik 
fele vacsorái.

8. A munkabér hetenként és utólagosan fizetendő 
és az eddig egyes helyeken érvényben volt magasabb 
fizetések leszállításának kizárásával a felszolgáló kávés-
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László és Sugár
technikai üzlet, villanyberendezési vállalat

Budapest, V áczi- körút 7 4 , sz,
==== Telefon 47—20 .  =

Ajánlja: «Vénusz» villany körtéit, melyek kitünően ég
nek és hosszú élettartamunk, darabonként 63 fillérért, 
2% pénztár engedménynyel, de azon kikötéssel, hogy 
kiégett «Vénusz» körtéiket bármikor 20 f illé ré r t  
cserébe visszaveszik . 5ÜU db, vételénél 5% en
gedmény. Ilyen olcsón kitűnő villanykörtéket
sehol sem lehet kapni. «Regina», «Reginula»
és «Helia»-iv!ámpák korszakalkotó újdonságok. Pom
pás fénynek, nyugodtan és sokáig égnek egy szénpárral
Villanyberendazéseket rtindkivül jutányosán vállalunk

segédek részére ezen szerződés érvényének első és má
sodik évében tizenkettő (12), harmadik és negyedik 
évében tizenhárom (13), ötödik és hatodik évében ti
zennégy (14) koronában állapittatik meg hetenkint. A 
munkabérből más, mint a kötelező betegsegélyző-pénz- 
tári dij, semmiféle czimen le nem vonható.

A felszolgáló kávéssegédek, illetve tekeőrök a 
pohármosást, illetőleg a tekeasztaltisztitást maguk kö
telesek végezni ; ha azonban ezen munkájukat az illető 
üzletben alkalmazott más egyénnel végeztetik, az ezért 
járó dijat sajátjukból tartoznak viselni.

A fizetőpincérek javadalmazása, úgy mint eddig 
is, szabad egyezkedés tárgyát kép' zi az eddigi szerzett 
jogok épségben tartásával. A fizetőpincéreknek a pénz
tári könyvet betekinteni bármikor joga van.

9. A tanoncokra nézve az ipartörvény rendelke
zése és a rokonszakmabeli vendéglősiparnál ez idő 
szerint érvényben levő szokás és gyakorlat irányadó és 
minden tekintetben a lehető legméltányosabban alkal
mazandó, azonban a tanoncok tartása nem kötelező. A 
szivarelárusitásra lehetőleg öregebb kávéssegédek al
kalmazandók a tanoncok helyébe, ott ahol nem a fize
tőpincérek foglalkozását képezi a szivarelárusitás, vagy 
ahol a törvény értelmében a különlegességi áruda a 
a pénztárnál nincsen.

10. A kávéssegédek szakegyesülete felelősséget 
vállal aziránt, hogy a közvetítést részrehajlatlanul, a 
munkaadók és munkások megelégedésére, gyorsan és 
pontosan fogja teljesíteni, mindenkor szakszerűen kép
zett és tisztességtudó egyéneket fog közvetiteni.

11. Ha valamelyik ipartársulati tag ellen szerződés 
rendelkezéseinek megszegése miatt a szakegyesületnek 
kifogása van, köteles erről az ipartársulatot értesíteni.

Az ipartársulat a fölmerült ügyben tett intézkedéséről 
a szakegyesületet nyolc napon belül értesíteni tartozik.

12. Ez az egyezség hat évre kötetik, ezen idő 
alatt egyik részről sem módosítható és az aláírás nap
ján lép életbe.

M it akar a vendéglősök fogyasztási 
szövetkezete?

Az egész világon szervezkedik a nagytőke. A gyá
rosok és nagybirtokosok, valamint a nagykereskedelem 
vállvetve és fáradhatatlanul arra törekszik, hogy kar
tellek kötésével felemeljék az ipari- és fogyasztási 
cikkek árait. o

A kisemberek, valamint a fogyasztó közönség 
hosszú ideig voltak kiszolgáltatva ennek a mindent el
pusztító törekvésnek, a kartellalapitás dühének

Tanácstalanul, fegyvertelenül állt a fogyasztó-kö
zönség a nagytőkével szemben addig, mig az emberi
ség igazi megváltói meg nem találták azt a fegyvert, 
azt az egyedüli eszközt, mely ebben az egyenlőtlen 
harcban bástyáival védelmébe vette a már roskadásnak 
indult kisemberek társadalmát. Ez a fegyver, ez az 
eszköz a szövetkezés ténye.

Nincs az az iparág, nincs az a társadalmi osztály, 
mely a szövetkezés gondolatával szembe ne helyezke
dett volna az őt elpusztítással fenyegető mesterséges 
áremeléssel, amelyet a folyton erősbödő és hatalmaskodó 
kartellek és a nagytőke más életnyilvánulásai okoznak. 
Egyes-egyedül mi magyar vendéglősök képezünk ki
vételt.

Mi, akik a legnagyobb fogyasztók vagyunk, szer
vezetlenül és fegyvertelenül álltunk eddig minden erő
szakos árváltozással szemben.

Eltekintve a sörgyáraktól, a vásárcsarnokokban 
azon órákban a legdrágább a hús, mikor a vendéglő
sök ott megjelennek ; akkor a legmagasabb az árhul
lámzás a veteményekben, mikor sietve akarjuk besze
rezni szükségletünket. Es ha néhány forinttal tartozunk

Horváth és Csillag
M ü-tekeasztal és dákó-gyár

- BUDAPEST, VI., Király-utca 19. sz. —
M* *<lr. t ö r v .  b e j e g y z e t t  e z é g .

Telefon 35 91. 0 Telefon 35-91.
Kávéházi berendezések s egyéb disrmü- 
asztalos munkák vállalata. Nagy válasz- 
teku raktár tekeasztalokban. Minden eddigi
nél olcsóbb árak, a legpontosabb kiszolgálás 

és jótállás.
Árjegyzék és bővebb értesítések bérmentesen.
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Ajánljuk a t. kávés és vendéglős urak figyelmébe a kitűnő és első
rangú teakereskedést.

Alapittatott _850-ben.

SCHNITZER MÓR
BUDAPEST, V I, Váczi-körut 9, sz,

(Szerecsen-uEza sarok.)

a fűszer-, vagy pálinka szállítónak, akkor olyan kama
tokat fizetünk a nekünk megállapított magas árakon, 
hogy ha e kamatok mellett pénzt vennénk kölcsön, a 
kölcsön-adónak a büntető-törvénynyel akadna dolga. 
Uzsora miatt bizton elitélnék.

F.s ezen árak mellett rossz, gyakran hamisított 
portékát kell vennünk, mert se időnk, se kedvünk nincs, 
hogy a tisztelt szállító urak körmére koppintsunk.

Se szeri, se száma a vendéglősipar bajainak és ez 
az oka, hogy nem tudván megélni, tönkre mennek a 
vendéglősök. Ezen tűrhetetlen állapotok megszünteté
sére alakult meg a «Vendéglősök Fogyasztási Szö
vetkezete»

A vendéglősöket e szövetkezet tagjai sorába cso
portosítván, az összes fogyasztási cikkeket közvetlen a 
termelőktől, a legnagyobb szállítóktól szerzi be és a 
beszerzési áron adja tovább tagjainak.

A szövetkezet maga pedig kizárólag a cassascontóból 
(kifizetés utáni engedményből) fedezi kezelési költségeit.

A szövetkezet nem akar hasznothozó vállalattá 
sülyedni. A netán még fennmaradó hasznot tagjai kö
zött fogja felosztani.

A szövetkezet tagjai által megrendelt árukat akár 
a saját raktáraiból, akár a szállítóktól beszerzett árúkat 
is, kívánatra házhoz szállítja.

Ezen intézkedés teljesen feleslegessé válik az az 
dőpazarlás, melyet a vendéglősök jelenleg a bevásár 

Ms körül vagy a vásárcsarnokban töltenek és felesle
gessé válik az üzleti személyzetnek erre a célra való 
glvonása is. Egyébb kiadásai a szövetkezettel összeköt- 
eetésben álló vendéglősöknek nem lesznek, illetőleg a 
szövetkezet ilyeneket fel nem számit sem a közvetíté
sért, sem a felügyeletért.

R kolbászgyártásról.
Általában kétféle kolbász kerül a kereskedésbe, 

az egyikféleség nyers és csak főzés vagy sütés után 
élvezhető, mig a másikféleséghez tartozó kolbászt már 
élvezetre alkalmas, kész minőségben adják el.

Ismeretes, hogy a kolbászokba, különösen azok
nak olcsóbb fajtáiba, többnyire selejtes minőségű, ki
sebb értékű húst használtak fel, de e mellett a legkü
lönfélébb anyagok is kerülnek be. Igen tanulságos, de 
legkevésbbé étvágygerjesztő kimutatásokat szoktak ko- 
ronkint közölni erre vonatkozólag az élelmiszerek vizs- 
gálatával foglalkozó német szaklapok. Előfordult töb- 
gek között az is, hogy a májas hurkában mindenféle 
egyébb anyag volt kimutatható, csak épen máj nem.

A kolbász fő alkotórészét finomra vagdalt vagy 
őrölt nyers sertéshús képezi, melyhez kevés marhahúst 
is szoktak adni, azután sót, borsot, paprikát, esetleg 
foghagymát vagy citromhéját, áztatott zsemlét és lisz
tet kevernek hozzá. A husvagdalékhoz rendszeiint sok 
vizet is adnak ; innen van az, hogy a kolbászok felü

lete, ha hosszabb ideig állnak, a viz elpárolgása foly
tán megráncosodik (a vékony kolbászhéjon át a viz 
sokkal könnyebben párolog, mint más vastagabb bur
kon keresztül). A kolbászokat forgalomba hozataluk 
előtt csak rövid ideig füstölik meg, ezért fogyasztásuk 
előtt megfőzik vagy ami gyakoribb eset, 20 percen át 
kb. 70" Cél. meleg vízben tartják.

A kolbászgyártáshoz a viz hozzáadása azért szük
séges, mert e nélkül nem lehet olyan hig összeállásu 
húspépet nyerni, mely a vékonyfalú belekbe fecsken
dezhető lenne ; másrészről csupán ilyen vékonyabb falu 
belek használhatók fel erre a célra, mivel a kolbászo
kat a legtöbben rendszerint héjastól szoktak elfogyasz
tani. De a közönség is inkább szereti és keresi a ro
pogó, nedvdus kolbászt, mig a szárazai és keményet, 
mely kevésbbé is Ízletes. A kolbászgyártásnál hozzáke
vert vizmennyiség a húspép 20 25°/0-át teszi ki,
melyhez hozzászámítva a hús természetes nedvtartalmát, 
a kolbász egész nedvtartalma 60—70% ot ad. A vizet 
tehát nem sulynyereség céljából adják a kolbászba, 
melyet különben sem vesznek sulyszerint, hanem da
rabszámra, de izletesebbé tétele végett.

Sokan a liszt hozzáadását is feltétlen szükséges
nek tartják a kolbászpép rendes, alkalmas összeállásá 
nak nyeresége céljából ; erre a burgonyalisztet szokták 
használni. Erre irányuló vizsgálatok azonban kiderítet
ték, hogy a liszt inkább a víztartalom befogadásának 
fokozására szolgál. A liszt egyébként egészségügyi szem
pontból nem esik kifogás alá és a kolbász tápláló érté
két sem csökkenti.

Nagyobb mennyiségű liszt hozzáadásával a kol
bász igen halvánvszinüvé lesz, ezért egyesek fuchsin- 
nal festik, mások, mivel a fuchsin könnyen kimutatható 
(amyl-alkohollal és petroleumaetherrel kivonható) erre 
a célra cochenille-t vagy karmin-t használnak. Még in
kább használatos ez az eljárás, mely mint élelmiszer- 
hamisítás törvényesen üldözendő az állandóbb kolbász
féléknél.

A májas hurka szintén nyersen kerül a kereske
désbe. A májas hurkában aránylag kevés a máj (sertés
máj), hanem nagy részét főtt és apróra vagdalt marha 
gyomor (bendő és recés), marhatüdő, s z ív , azután 
zsemlye, burgonyaliszt, só, bors és egyébb fűszerek, 
majorána, hagyma alkotják. Ezzel a masszával a sertés 
vagy marha vékonybelét töltik ki és rövid ideig felhe- 
vitve a hurkát, forgalomba hozzák. Miután a máj és a 
tüdő igen hamar bomlásnak indul és a rothadásnak is 
kevéssé áll ellent, a májas hurka csak rövid időre tart
ható el fogyasztásra alkalmas állapotban.

Ugyanez áll a véres hurkára nézve is, melynek 
alapanyagát defibrinált sertés és marhavér képezi, ehhez 
zsemlye, liszt, fűszerek, néha rizs vagy dara és tej is 
kevertedk ; főzés után a sűrű levet sertés vastagbelébe 
•vagy marha vékonybelébe kötik és újból fel hevítik.

A frankfurti kolbász sertés- és marhahusvagdalék- 
ból készül ; csak főzve vagy sütve élvezhető.
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A cervalat (szafaládé) főtömegét a marhahús adja, 
melyhez kevés sertéshúst, fűszereket és lisztet kevernek; 
ezt a keveréket marha vékonybelébe töltik, füstölik és 
felmelegitik, úgy, hogy fogyasztásra alkalmas állapotban 
kerül a kereskedésbe. (Finomabb és több sertéshúst 
tartalmazó cervalat a «knakk»-kolbász.)

A párisi ugyanazokat az alkotórészeket foglalja 
magában, mint a cervalat, csakhogy több benne a ser
téshús és a kockára vágott szalonna.

A disznósajt-ba a disznófej különböző részeit, 
orrkorongját, csülköket, marhaszutyakot, bendőt, sza
lonnát, vért, lisztet, fűszereket kevernek össze és ko
csonyás anyaggá főzik meg ; ilyen állapotban sertés 
gyomrába vagy marha vakbelébe töltik, ismét felmele
gitik, azután lehűtik. Ez a kolbászféle is igen hamar 
romlik, ezért csak télen szokták készíteni. Az utolsó 
két kolbászféleség szintén fogyasztásra készen kapható 
a kereskedésben.

A különböző kolbászokba, mint már jeleztem, a 
kevesebb értékű húst és egyébb szerveket szokás fel
használni ; a pépé való feldolgozás közben számos kü
lönféle idegen anyag kerül hozzá és a hamisításnak is 
tág tere nyílik.

A sertés és marhahús helyett nem ritkán lóhust 
használnak fel a kolbászokba, mit kellő fűszerezés 
mellett a finom vagdalékban alig lehet megkülömböz- 
tetni ; kimutatására speciális chemiai és physikai vizs
gálatok szolgálnak. Előfordul, hogy lelkiismeretlen em
berek romlott, régi, el nem adott húst, rothadó vért, 
mételyes májat, beteg szerveket, sőt éretlen borjukat, 
magzatokat is felhasználnak kolbászok készítésére. Ilye
neket azután erősebben sóznak és fűszereznek, hogy 
kellemetlen izét és szagát leplezzék. Ezért a túlságosan 
fűszeres kolbászfélék mindig gyanúsaknak tekintendők. 
Nem jók a lágy tapintatu, kevéssé rugalmas kolbászok, 
melyek íelületükön az ujjbenyomatokat megtartják és 
melyek belsejében üregek, hézagok mutathatók ki (az 
ezekben visszamaradó levegő a vele szomszédos rész
letek bomlására vezet), továbbá romlottak azok a kol
bászok, melyek vörös sz ne szennyes szürkéké vagy 
szürkészöldbe ment át ; ilyen szinü csikók vagy gyű
rűk különösen a kolbász héja körül szoktak megje
lenni A romlott kolbászt színén kívül szaga is elárulja, 
a mennyiben ilyenek rendszerint savanykás szaguak.

A kolbászgyártás épen úgy, mint általában a közfo
gyasztásra kerülő hús mindennemű egyébb feldolgozása 
hatósági ellenőrzés tárgyát kell hogy képezze. Ellenő
rizni kell, hogy a kolbászgyártáskor kizárólag csak 
egészséges húst használjanak fel, a máj és egyébb fel
dolgozásra kerülő zsigerek göböket vagy más kóros 
elváltozásokat, élősködőket ne tartalmazzanak. Nem sza
bad a kolbász anyagát tulhigan a héjul szolgáló be
lekbe tölteni, a fogyasztásra alkalmas állapotban ké
szen kikerülő kolbász anyagát pedig jól felfőzni kell ; 
a héjul, burokul használt belek és gyomrok alaposan 
kitisztitandók. A füstölt kolbászféléknél a füstölés ad
dig tartson, mig a kolbász megkeményedett és szá
razzá lett.

Az ellágyult, kellemetlen savanyu szagu és izü, 
romlott kolbászok súlyos ^megbetegedést, kolbászmér
gezést okoznak Különösen gyakoriak ilyen mérgezések 
oly helyeken, hol sok kolbászfélét nyersen esznek, igy 
Németország egyes vidékein (Württembergben). A kol
bászmérgezés 1 —3 nappal romlott kolbász evése után 
jelentkezik : nagy bágyadtság, heves hasi fájdalmak, 
nagyfokú gyengeség, hányás, székrekedés, ritkábban

hasmenés lép fel, de különösen jellemző, hogy csaknem 
minden esetben látási zavarok is észlelhetők egyes 
szemidegek hüdése következtében.

A kolbászmérgezések elkerülése céljából a már 
jelzett hatósági ellenőrzés mellett a közönségnek ma
gának is kell védekezni. Ne vegyen tehát egy vendég
lős sem másod- és harmadrangú hentes mestertől kol
bászféléket, hanem mindig elsőrangú megbízható gyár
ból, mint a milyent lelkiismeretesen Najman József 
gyárát ajánlhatjuk.

Egy híres magyar ásványvízről.
Országszerte lelkes visszhangra talált az a moz

galom, mely kiadta a hazafias jelszót: «Pártoljuk a 
magyar ipart /»

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
maga is teljes mértékben át van hatva ennek a moz
galomnak nemzetgazdasági fontosságától és jelentősé
gétől, a midőn ezúttal egy országhires magyar iparcikk 
érdekében fordul kérő szavával a hazafias magyar 
vendéglős urakhoz.

Ásványvizekben gazdagabb ország Magyarország
nál nincs. Száz számra hever kihasználatlanul a jobb
nál jobb ásványvízforrás s azokban a nemzeti tőke.

Mert mi magyarok még mindig jobbnak tartjuk 
az idegent. Saját véreinktől és saját termékeinktől el
vonjuk a filléreket, idegenért, rosszabbért vagy legalább 
is nem jobbért viszont nem sajnáljuk a koronákat. És 
különös, hogy a hol annyi ásványvíz van, mégis nálunk 
talál legbiztosabb piacot minden idegen viz. Az idege
nek bojkottálják a magyar föld és a magyar ipar ter
mékeit, de azért mi vígan isszuk tovább az idegen 
ásványvizeket, a melyeknek Magyarország a legjobb 
piaca, melyek mind nem mint gyógyvizek, hanem mint 
asztali és borvizek fogyasztatnak hazánkban, sokkal 
nagyobb mennyiségben, mint bármelyik elsőrendű és 
azokkal versenyképes magyar ásványvíz.

Pedig ha a magyar ember ezen reá nézve telje
sen felesleges, nélkülözhető, nem, is olcsóbb, nem is 
jobb, nem is egészségesebb és nem is magyar italokat 
szintén bojkottálná, az az ellenséges külföld eljárásával 
szemben hazafias reváns volna, bárha aránylag csak 
keveseket is érintene, — mig nálunk a magyar ter
mény és magyar ipar kérdése szegény és gazdagnak 
életérdeke.

A .felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
magyar nemzetgazdasági tekintetben csak hazafias köte
lességet teljesít tehát, a mikor a magyar ásványvizeket 
s ezek közül első sorban az országhires hontszántói 
savanyuvizet a hazafias magyar vendéglős urak szives 
ügyeimébe és pdrtjogásába ajánlja.

Nemcsak a magyar iparnak, de a magyar köz- 
művelődésnek is érdeke, hogy a hontszántói savanyú- 
vizet a magyar közönség minél lelkesebben felkarolja 
és fogyaszsza.

Konkoly-Thege Sándor földbirtokos, a hontszántói 
savanyu viz bérlője ugyanis szerződésileg kötelezte magát, 
hogy a nevezett savanyuviz minden palackja után egy 
fillért biztosit az egyesület magyar közművelődési céljai
nak előmozdítására.

A szántói savanyuviz a legkitűnőbb asztali borviz 
s nem lévén vasas, a bort nem festi meg. Ezenkívül a 
legolcsóbb az összes piacra kerülő ásványvizek között.
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Hazafias kéréssel fordulunk a magyar vendéglős 
urakhoz, tartsák üzletükben s ajánlják a magyar bor
vizeket s ezek közt első sorban a hontszántói borvizet, 
a mely nemcsak elismert kitűnő természetes ásványvíz, 
de mint gyógyvíz is megbecsülhetetlen értékkel bir.

A szántói savanyuviz megrendelhető Budapesten 
a főraktárban: Péczely és Gebhardt ásványvíz nagykeres
kedőknél, 11. kér., Batthyány-utca 3. Telefon 40—97

1907.

Társas reggelik:
A ‘ Budapesti Szállndásrk, Vendéglősök és Korca- 

márosok Ipartársulata* minden héten pénteken társas 
reggelit tart. A legközelebbi reggeliket a következő 
helyeken tartják :

Március 1-én: Wagner Vilmosnál, VI., Andrássy-ut 
és Gyár-utca sarok.

Március 8-án: Neiger Jakabnál, VI., Teréz 
körút 4.

Március 15-én: Kass Bélánál, VI., Andrássy-ut 25

NYILT-TÉR.
(Az e rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerk.)

M a g y a r  Á lta lános H itelbank.

Közgyűlési meghívó.
A Magyar Általános Hitelbank szavazatra jogosult t. c. 

részvényesei az 1907. évi március 19-én, kedden délelőtt 
10 órakor Budapesten, a bank helyiségében (V., Nádor-utca 12 
tartandó

h a rm in c k ile n c e d ik  rendes közgyű lésre
meghivatnak.

A tanácskozás tárgyai:
1. Az igazgatóság jelentése a társaság 1906. évi üzleteiről.
2. Az igazgatóság számadása az 1906-ik üzletévről és indít

ványa az évi nyereség megállapítása és hováforditása iránt.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. Határozathozatal e tárgyban és a felmentés megadása 

az igazgatóság cs a felügyelő-bizottság részére.
5. Választás az igazgatóságba.
6. A felügyelő-bizottság választása és tiszteletdijának meg

állapítása.
Budupesten. 1907. évi február 17-én.

Az igazgatóság.

Erzsébettéri kioszk.
Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, 

hogy vasárnap reggel, február 17-én az összes újonnan 
berendezett kávéházi helyiségeket megnyitom.

Hangversenyek
úgy mint azelőtt, naponta teljes számú zenekaroktól megtartatnak 

Kitűnő tisztelettel
Kolegerstsky Viktor.

JVIeghivás
a

M agyar leszám íto ló  és pénzváltó ban kn ak
1907. évi március hó 7 én déli 12 órakor saját helyiségei

ben (V., Dorottya-utca 6. szám) tartandó

XXXVII. rendes közgyűlésére.
NAP I RE ND:

1. Az igazgatóság jelentése az 1903-iki üzletévről.
2. Az 1906-iki számadás és mérleg előterjesztése és az 

igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó indítványa.
3. A felügyelő-bizottság jelentése az igazgatóság által elő

terjesztett évi számadás és mérlegről, valamint a nyereség fel* 
osztását illetőleg tett indítványok megvizsgálásáról.

4. Ezen tárgyak és az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
részére adandó felmentvény feletti határozat.

5. Egy igazgatósági tag választása.
6. Felügyelő-bizottság választása.
Budapest, 1907. évi február hó 19-én.

Az Igazgatóság.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság.

Hirdetmény.
A budapesti villamos városi vasút részvénytársaság t. c, 

részvényesei az 1907. évi március hó 12-ik napján d. e. 
11 órakor a társaság helyiségeiben (VII,, Kertész-utca 10) tartandóX V I. rendes közgyűlésre
ezennel tisztelettel meghivatnak.

N A P I R E N D :
1. Az igazgatóság évi jelentése és az abban foglalt indít

ványok.
2. Az 1906. üzleti év mérlegének és zárszámadásának elő

erjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése és a fölmentvény meg

adása iránti indítvány.
4. A nyereség fölosztására vonatkozó javaslat.
5. Az alaptőkének 4,250.000 koronával való felemelése 

ujabbi 21.250 drb. egyenként 200 korona névértékű részvény 
kibocsátása utján.

6. Az alapszabályok 2. §-ának, 7. §-ának, 25. §-ának 
26. §-ának, 27. §-ának és 28. §-ának módosítása.

7. Az alapszabályszerüleg kilépő igazgatók helyeinek be
töltése iránti intézkedés.

8. A felügyelő-bizottság választása.
A részvények letehetök f. é. március 4-ig bezárólag 

a Pesti magyar kereskedelmi bank értékpapirpénztáránál,
V., Dorottya-utca 1. sz. alatt és az Angol osztrák bank buda
pesti fióktelepénél, V., Fürdő-utca 6. sz. alatt.

Az igazgatóság.
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É rte s íté s .
M. t. vevőimet tisztelettel értesítem, hogy csemege üzlete

met tetemesen megnagyobbítva és a legnagyobb kényelemmel leg
modernebbül berendezve a

Gresham - palotába
V., Ferenc József tér 5/6. sz. alá helyeztem át. Különösen 
szives figyelmébe ajánlom pazar kiállítású

Five O’CIock-tea helyiségeméi
családias délutáni összejövetelek és estélyek rendezése 

alkalmára.
Kiváló tisztelettel DELI S.

........-  József Főherceg kamarai szállítók ■ ■■■■

SEIFERT HENRIK és FIAI
cs. és klr. udvari tekeasztalgyár. Csász. és kir. szab. jégszekrénygyár.

------ BUDAPEST, VII., Dob utcza 90. s z á m .--------
Árjegyzékek vidékre ingyen és bérmentve.

A szerb király és a perzsa Sah O felségei udvari szállitói.

i|| U j djo n s á g !
Sütőbe való nyárs, ke- 
zelése igen egyszerű, 
mintha tepsiben vagy 

Ryw serpenyőben sütnének,
J L A  azon különbséggel,

' ^ h o g y  a csirkét, kacsát,
libát vagy malacot a nyársra tüzzük és igy a le- 

. vegőben sütjük meg a tűzhely sütőjéjében. A nyárs- 
SÜtÖ ^ra roastb<*ef-rostélylyal együtt: 45 cm. hosszú 

? m un ~ cm hosszu 7 20 kor. Vidékre láda és postai szállító
levél 80 f. — Nagyobb nyárssütők urasági vagy vendéglői tűz
helyek sütőibe, a megadott sütő hosszúságához mérten, külön 

árban készülnek
—  LAKOS LAJOS takaréktüzhelygyárosnál —  

BUDAPEST, IV., Váci-utca 40.

Üzleti hírek.

Meghívó a budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata és a budapesti pincér-egylet 
által 1907. évi március hó 12-én, a .Vigadó, összes ter
meiben rendezendő jótékonycélu bálra. Az ipartársulat 
részéről: Gundel János, Stadler Károly, Glück Frigyes, 
id. Krist Ferenc, Müller Antal, Palkovics Ede tiszteletbeli’ 
elnökök. Maloschik Antal alelnök. Petánovics József 
r.-b. elnök. Wilburger Károly pénztárnok. A pincér
egylet részéről: Varga István elnök, Pauly Antal alelnök 
Szép Lajos jegyző, Csernak József pénztárnok. A tiszta 
jövedelemnek a vendéglősök ipartársulatát illető fele a 
szakiskola fenntartására fog fordittatni. A tiszta jöve
delemnek a pincér-egyletet illető feléből 15% a szak
iskola fenntartására, 15% a szállodások, vendéglősök, 
pincérek stb. orsz. nyugdijcgyestilete javára, 20% az 
egyleti könyvtár javára, 50% pedig a budapesti pincér
egylet segélyalapja javára fog fordittatni. Személy-jegy 
6 kor. Család-jegy (1 ur és 3 hölgy) 10 kor. Pénz
küldemények. Petánovics József úr czimére intézendők.

Jegyek a meghivó előmutatása mellett válthatók: az 
ipartársulati irodában (Ferenc József-rakpait 16); a 
budapesti pincér-egyletnél (VII., Kerepesi-ut 9/b); Wil- 
burger Károly pénztárnok urnái (VII., Ovoda-utca 51); 
továbbá minden szállodában, vendéglőben és este a 
pénztárnál. Felülfizetések a jótékonycél iránti tekintet
ből köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
A katonazenét a Bacho karmester vezetése alatt álló 
honvédzenekar, a cigányzenét Sovánka zenekara szol
gáltatja. Kezdete 9 órakor. Rendező-bizottság az ipar
társulat részéről: Aich János, Appl János, Baar József, 
Balika György, Bittner Alajos, Blaschka István, dr. Be
nedek ]ános, ifj. Borhegyi Ferenc, Bokros Károly, 
Brückner József, Brückner Nándor, Burger Károly, 
Buzik András, Bessenyei Géza, Belatiny Arthur, Braun 
Jakab, Christc Károly, Czett 1 Gyula, Deli Sámson, 
Demeter K. Sándor, Deutsch Pál, Doktor László, Dökker 
Ferenz, Ebner Ferenc, Elun János, Fenkl Gyula, Fischcr 
Emil, Förster Konrád, Francjois Lajos, Francjois Cézár, 
Fejér Gyula, Fürst Tivadar, Glück Erős János, Grego- 
rits Ferenc, Gundel Károly, Hack István, Házas Nándor, 
Holstein Ármin, Herz Rezső, Horváth János, Holstein 
Zsigmond, Horváth Dániel, Herzer Konrád, Horváth 
Nándor, Hruska János, Huber Antal, illits József, Jajczay 
János, Kaps József, Kapy Miklós, Kass Béla, Kass 
Gusztáv, Kamarás Mihály; Kaszás Lajos, Krajcsovits 
Rezső, Krist Károly Ferenc, Klecker Alajos, Klivényi 
Ferenc, Klosz Hermann, Kovács E. M. Krist F renc ifj., 
Kramer Miksa, Kuncz Ferenc, Kuncz Károly, Komraer 
Antal, Kommer Ferenc, Littke J. E., Lippert Lajos, 
Lobmayer M. K,, Leheti Józsej, Leheti István, Mádai 
Alajos, Marcharclt András, Maloschik Ferenc, Marchal 
József, Marchal József ifj., Mayer Ferenc, Mayer József, 
Mehringer Rszső, Merkl Adolf, Molnár Sándor, Mosch 
Béla, Neminyi Béla, Neisidler Géza, Nősek Ignác, 
Paládi László, Párís Vilmos, Petanovits József ifj., Pop- 
pel Miklós, Prindl Nándor, Rajágh Lajos, Rácski János, 
Rieglcr Ágoston, Riegler Ferenc, Salacz Nándor, Seich 
Károly, Seltenmayer Gusztáv, Simon Pál, Skoupil J., 
Solti Ödön dr., Sprung János ifj., Steger Károly, Stetner 
Pál, Stöckl Tamás, Stölzl Nándor, Sturm József, Szuly 
Aladár dr., SchalThauser Endre, Schlotter Antal ifj., 
Schuller Ferenc ifj, Schnell József, Schmidt Rezső, 
Schmitt Károly, Svertecky Gáspár, Szántó Ferenc, 
csantavéri Toriéi J., Ungár Samu, Wagner Vilmos, 
Wampetits Ferenc, Wampetics Ferenc ifj., Weisz Antal, 
Wilburger Antal, Wurglits Vilmos. Rendező-bizottság 
a pincér egyesület részéről : Albrecht F'erenc, Asbóth 
Zoltán, Berger István, Bench Nándor, Berger István, 
Bélafy János, Berkowitz Bódog, Beer László, Berger 
Imre, Balázs János, Bakos Gyula, Boros Károly, Bieber- 
baum Károly, Csernák József, Csató József, Csokonyai 
Sándor, Czifrák Antal, Darázs Lajos, Deisch Gyula, 
Delm Ödön, Deiszler János, Déry Endre, Diebold Mihály, 
Dukony Gyula, Déry Mihály, Dobler István, Ecker János, 
Erdelics berenc, Erath János, Farkas Béla, Fenyődi 
János, bliegenschnee József, Gross József, Gross Samu, 
Gutheil Aladár, Guttenberger Antal, Gaál Kálmán, 
Gomba Gyula, Gécy Kálmán, Gelbmann András, Haász 
Imre, Hajdú Imre, Haselgruber Alajos, Haubel Béla, 
Haraszta Miklós, Heurigs Nándor, Holub Rezső, Hörl 
Gergely, Hautzinger János, Haring József, Hurott Nán- 
doi Ferenc, Hüttl Rezső, Hündl Jakab, Imencsek János, 
lydely István, Kálmán Imre, Keresztes György, Kovács 
Imre, Kelemens brigyes, Kinzl Antal, Kosztecky Győző,
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Kremser Ferenc, Kommer Béla, Kirchweger Henrich, 
Kasper András, Krassy Bódog, Kisfaludy Aladár, Ken- 
deressy György, Kohgler Győző, ifj. Klenan Géza, Koch 
József, Kutassi Lajos, Kurtz János, Klinhammer Sándor, 
Kohlét Richárd, Kaminin Rudolf, Lipner Gusztáv, I.en- 
gyel János, Langlians Ágoston, Lipták János, Leitgeb 
József, Lederer Ede, Mayr József, Mednyánszky István, 
Mohapp József, Muhr Gyula, Mitrowitz Adolf, Mátyás 
Ede, Nagy János, Nagy Gyula, Németh Károly, Németh 
István, Neiser Ferenc, Petkovits, Gyula, Pécs Lajos, 
Prohászka Károly, Rehling József, Reifel Lajos, Riegel 
Károly, Raschka Heinrich, Reichardt István, Riesz I-Iein- 
rich, Rózsás János, Spesny Imre, Szauer István, Seper 
Béla, Sovánka L. Nándor, Steingaszner János, Szeremley 
János, Torovits Pál, Tóth István, Tauber Bódog, Tétry 
József, Tary Pál, Tenk Mátyás, Tomana György, Tálét 
Aladár, Tilcser János, Tiefenböck János, Varga Ferenc, 
Valentin György, Várni Gyula, Winkler István, Wirth 
Jenő, Wig József, Wirth Hugó, Wiesner Antal, Wutty 
Ágoston, Wiener Vilmos, Váradi Antal, Végh Gyula, 
Wagner Oszwald, Zidarics Ödön.

Szalay Márkus vendéglős az V. kerületben, Zrinyi- 
utca 1. sz. alatti vendéglőt Tillinger Sándortól megvette 
és saját vezetése mellett e hó 15-én üzembe helyezte.

Verseghy Károly jóhirnevü gödöllői vendéglős a 
József-körúton levő Mikósy Imre vendéglőjét saját 
számlájára vette át. Verseghy elismert lekintélyes szak
ember s bizton lehet remélni, hogy ezen hírneves üzlet 
vendégei szaporodni fognak.

Halálozások. Tóth Antal, fővárosi vendéglős, életé
nek 59-ik és boldog házasságának 16-ik évében f. hó 
11-én hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 
13-án az ev. református egyház szertartása szerint ment 
végbe. Az elhunytban a nemeskéri Kiss, Bernhardt sbt. 
családok rokonukat gyászolják. Áldás és béke lengjen 
drága poraira! — Schuling Károly, temesvári vendéglős, 
f. hó 9-én hosszas szenvedés után 53 éves korában 
elhunyt.

Városi nagyszálloda épitése Brassóban. A városi 
közgyűlés elhatározta, hogy a nyugdijegyesület házát 
megveszik és azt modern nagy szállodának alakítják át.

Házasság. G u n d e l Károly csorbatói fürdőigazgató 
e hó 16-án vezette oltárhoz Tátralomnicon Marchal 
József tátralomnici fürdőigazgató sógornőjét, Blasuthig 
Margitot.

Halálos baleset. Mint Margittáról tudósítanak az 
ottani «Korona» vendéglő tulajdonosa Lőwinger Mi
hály saját vigyázatlansága folytán meghalt. Az acetylen- 
világitásra szolgáló kazánhoz égő gyertyával ment, a 
kazánban levő carbid felrobbant és Lőwinger oly sú
lyos sérüléseket szenvedett, hogy ott a helyszínen meghalt.

Családi hir. Schrettner Márton Izabella-téri derék 
vendéglős neje e hó 2-án egy egészséges fiúgyermek
nek adott életet. Az ifjú honpolgár a keresztségben 
atyja nevét Márton-t kapott.

Uj fuvárosi mulató. Löwy Marci a steinfeldi sör
gyár budapesti képviselője, a Teréz-körúton levő Stein
feldi sörcsarnokának udvari téli kertjét elsőrangú fő
városi mulatóhelylyé alakíttatja át, melyben az előadások 
csakis elsőrangú művészekkel már legközelebben meg
kezdődnek. -  Előre is jósolhatjuk, hogy ez az üzlet 
fényesen fog beválni, nemcsak azért, mert Löwy Marci 
elsőrangú szakértő a «különlegességek» mezején, de a 
hely maga is oly kedvező fekvésű, hogy a főváros 
előkelő mulató gárdája bizonyára tömegesen fogja fel
keresni Löwy Marci mulatóját és annak ‘különleges
ségeit.*

A folyékony szénsav szállítása. Az államvasutak 
teherforgalmának korlátozása alkalmával a folyékony 
szénsav sem volt szállítható s ez a korlátozás érzékenyen 
sújtotta a vidéki szikvizgyárosokat, akik folyékony szén
sav nélkül nem tudtak szikvizet előállítani. Kossuth 
Ferenc kereskedelmi miniszter az érdekelt körök kérel
mére elrendelte a folyékony szénsav szállítását, azon
ban az államvasutak igazgatósága e hó 8-án újra be
szüntette a szállítást. A budapesti szénsavgyárosok s a 
vidéki szikvizgyárosok közös kérvényben arra kérték a 
kereskedelmi minisztert, hogy egészségügyi szempont
ból szüntesse meg a szénsav szállításának korlátozását.

A legújabb budai kiránduló hely. Mint biztos for
rásból értesülünk Buzik András budai ismert nevű 
vendéglős a «Diófa» vendéglő volt tulajdonosa, még e 
nyár elején Budán a déli vasút táján egy előkelő és a 
mai követelményeknek teljesen megfelelő vendéglőt nyit.

A budapesti cukrászok március hó 5-én (keddenj 
a Vigadó kistermében (V., Deák Ferenc-u. 2) cukrász
bált tartanak.

A szabadkai pincéregylet háza. Régi óhaja már a 
szabadkai pincéregyletnek, hogy házat vegyen magá
nak és igy megteremtse a pincérek otthonát. Ezen 
óhaja végre teljesedésbe ment. Az egylet megvette a 
Wagner-féle házat, amelyben otthonát fogja berendezni. 
A ház vételára 7000 korona volt.

A budai vendéglősök ezidei táncestélye március
6-an lesz a budai Vigadó összes termeiben, A budaik- 
nak ezen közkedvelt, rendszerint fényes sikerrel járó 
mulatságára most küldi szét az ipartársulat a meghí
vókat. A rendező bizottság irodája II. kér., Batthyány- 
utca 20. sz. a. van.

A szódavíz drágulása A fővárosi szikvizgyárosok 
ipartársulatának tagjai elhatározták, hogy a szódavíz 
árát a kis palackokban egy fillérrel, a nagy palackok
ban pedig két fillérrel felemelik. Az áremelést azza, 
indokolták, hogy az ón értéke emelkedett, továbbál 
hogy aí általános drágaság közepette kénytelenek vol
tak ezen segítséghez fordulni, mert a múlt év folyamán 
négy szódavizgyáros veszítette el vagyonát s a főváros 
legnagyobb szikvizgyára is kénytelen volt részvény- 
tőkéjének 50 százalékát leírni.
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Megbízható bevásárlási 
források.

Ezen rovatban mindazon cégek nyelnek 
elhelyezést, melyek a vendéglős- és kávés-, 
valamint a szállodai üzletekben szükségelt 

árukat rendesen szállítják.

Asztalnemiiek és vászonáruk.
Kunz József és társa, V., Deák-tér 1. 
Wein Károly és társai, IV., Koronaherceg

utca 8.
Mössmer József, IV., Koronaherceg-u. 12.

Ásványvizek.
Herczeg testvérek, V., Szabadság-tér 15. 
Baldóczi Deák-forrás, IV., Régi posta u. 10. 
Kristály-forrás, III., Szt. Lukács-fürdő. 
Csillaghegyi forrás, III., Lukács-utca 2. 
Borhegyi borviz, VI., Csengeri-utca 66.
Szt. Margit-szigeti viz, III , Szt. Margit

szigeti felügyelőség.
Wahlkampf és Görög, V., Nádor-utca 17. 

a Borszéki, Szolyvai, Bikszádi és a Brébi 
Olga forrás főraktára. Telefon 42—55. 

Péczely és Gebhardt, a szántói savanyuviz 
raktára, II., Batthyány-u. 3.

Bútorok :
1. hajlított fából.

Kohn Jakab és József. IV., Kossuth Lajos- 
utca 10.

Borkereskedők:
1. palackbor.

Borhegyi F., V., Gizella-tér (Haas-palota) 
Lobmayer J., IV., Muzeum-körut.

2. hordóborok.
Abeles Dávid, VII., Sip-utca 6.
Gruber L. és fia, VI., Csengeri-u. 80. 
«Vinea» r.-t. VII., Károly-körut 3. 

Biliárdgyárosok.
Seifert Henrik és fiai, VII., Dob-utca 90. 
Horváth és Csillag, VII., Király-utca 19. 
Lefkovits J. és tsa., VI., Király-utca 36.

Biliárdgolyó- és dákókósztök.
Seifert Henrik és fiai, VII., Dob-utca 90. 
Lefkovits J. és tsa., VI., Király-utca 36. 
Novágh Károly, IV., Egyetem-utca 11.
Beitz János, VII., Akácfa-utca 52.

China- és alpacca-ezüstáruk.
Berndorfi gyár, IV., Váci-utca.
Szandrik, r.-t., IV., Városház-tér 2. 
Wadlsteiner F. IV., Mária Valeria-utca 5.

Cognacgyárosok.
Czuba-Durozier és Cie., Budafok.
Keglevich István gróf utóda, Budafok. 
Gschwindt-féle gyár Nagykörösön.

Csemege-, conserv és sajtkereskedök.
Brázay Kálmán, VIII., József-körut 39 és 

IV., Muzeum-körut 23.
Jung Péter, IV., Vámház-körut 12 és VII., 

Garay-tér 5.
Löwenstein M. utóda, IV., Vámház-körut 4 

és IV., Kishid-utca 7.
Szimon István, V., Váci-körut 12 és V.. 

Váci-kŐrut 60.
Cukrászok (dessertsiitemények, fagylaltok).
Hauer Rezső, VIII., Kerepesi-ut 49.
Kugler H. (Gerbeaud Emil succ.), V., Gi

zella-tér.
Lukács Sándor, VI., Andrássy-ut 66.
Electrotechnikai cikkek (világítótestek, izzó

lámpák, csöngetyü-berendezések stb.) 
Gártner Ágoston, V., Wurm-utca 3.

Friss- és dóligyümölc8.
Busetto Malvina, IV., Szarka-utca 4. 
Gözmosóda, festészeti és tisztitó intézetek. 

Kováid Péter fia, VII., Szövetség-utca 37.

Royal-gőzmosóda Royal-szálloda- 
Szinner, VIII., Prater-utca 44.

Hentesáruk.
Najman József, VIII., Német-utca 21.

Halászmester.
Fanda Ágoston, IX., Központi vásárcsarnok.

Halkonservgyár és halfüstölde.
Welleminsky és Gottlieb, X., Kolozsvári

utca 13.
Hordógyárosok.

Grossmann Miksa, VII., Gizella ut. 
Schwarz Nándor, V., Visegrádi-nt 46. 

Jógszekrénygyárosok.
Seifert Henrik és, fia, VII., Dob-utca 90. 
Löw Ignác, VI., Ó-utca,
Sachs Ármin, VIII., Bezerédy-utca.

Jéggyárosok.
Budapesti Jégmüvek, IX., Beöthy-u. 2.

Játékkártyagyárak.
Magyar játékkártyáé:)'ár •'

Piatnik N. és fiai., VII., Rottenbiller-u. 17.
« Unió* játékkártyagyár: 

Gyártelep : VII., Szt. László-utca 157. 
Főraktár: VII., Dob-utca 90.

Kávépörkölde.
Pollákj.Bernát. VIII., Tavaszmező-utca 6.

Kávéházi és vendéglői rézművesek.
Gallik Antal. VII., Kertész-utca 8.

Kályhagyárosok.
Ringeisen testvérek, V., Hold-utca.
Katzky Lajos, VI., Gyár-utca 5.

Keleti szőnyegek.
Agobian és Adorján, IV., Váci-utca. 36.

Kokusz-zsir nagykereskedő.
Bien Sámuel VII., Nagydiófa-utca 7. Tele

fon 59—06.
Konyhaberendezések.

Sárkány Pál, IV., Váci-utca 2.
Likőr- és rumgyárak.

EnglBernát és tsa., VI., Frangepán-u. 12/14. 
Gschwindt-féle gyár, VIII., Üllői ut és 

József-körut sarkán.
Grauer Miksa, VIII., Kerepesi-ut 45.
Zwack J. és tsa., IX., Soroksári-ut 26.

Linóleum- és ponyvagyár.
Elsinger M. J. és fiai, IV., Deák Ferenc-u.

Margarin vajtelep.
Bien Sámuel, VII., Nagy Diófa-utca 7. Te

lefon 59—06.
Lámpa- és cslllárgyárosok.

Magyar Fém- és lámpaárugyár r.-t., X.. 
Kőbánya.

Ganz és társa, IV., Ferenciek-tere 2. 
Brünner testvérek, IV., Koronaherceg-u. 3. 
Ditmár R., IV., Kossuth Lajos-utca.
Kiszling R. és tsa., VI., Podmaniczky-u. 
Stern, Merkel és társai, betéti társaság, 

VI, Szerecsen-utca 35.
Mustár-, paradicsom- és conserv-gyár.

Mocznik L., VIII., Alföldi-utca 10/a.
Napellenző ponyva.

Kiinger Henrik, V. Szabadságtér 11.
Parafadugógyárak.

Első magyar parafadugógyár: Kaszirer 
Emil, VII., Rottenbiller-utca 5/a. Tele
fon 56-86.

Robicsek Adolf, VII., Nefelejts-utca 15— 1 7  
Telefon 63-70.

Parafakögyár.
Parafakőgyár részvvény-társ. VIII., József- 

körut 2.

Pincértáskák.
Molnár Vilmos, IV., Károly-körut 28 (Közp. 

városház).
Pincegazdászati cikkek.

Nagy Ignác, VII., Károly-körut 9. 
Watterich A., VII., Dohány-utca 5.
Cifka József, VI, Váci-körut 31.
Robicsek Adolf, VII., Nefclejts-utca 15—17

Pezsgöborgyárosok.
Francois Louis és tsa., Budafok.
Hubert J, E., Pozsony.
Littke L., Pécs.
Törley József és tsa,, Budafok.

Porcellángyáros és nagykereskedő,
Hüttl Tivadar, V., Dorottya-utca 14.

Sörfözök.
Dreher Antal részv.-társ., X., Kőbánya, 

városi iroda: VIII., József-utca.
Első magyar részvény-serfőződe, X., Kő

bánya, városi iroda : VIII., Eszterházy- 
utca 6

Kőbányai Polgári serfőző-r.-társaság, X., 
Kőbánya, városi iroda: VIII., Népszin- 
ház-utca 22.

Haggenmacher Henrik, Budafok és Kő
bánya, városi iroda : V., Kádár-utca 5. 

Sörraktárak.
Förster Konrád, V., Váci-körut 68. Mün

cheni Lövenbrausör.
Pilseni ősforrás (Mezey és társa, IX. kér. 

Ranolder-utca 4).
Sörkere8kedök (palacksör).

Schátz József, VIII., Prater-utca 47.
Peissel Henrik, VII., Dohány-utca 57. 
Mandler Manó, VII., Dob-utca 107.

Sütömester.
Schreiner Rezső, VII., Károly-körut 17.

Szalámigyárosok.
Herz Ármin fiai, IX., Soroksári-utca 12.

Szén-, koaks- és tűzifa-nagykereskedő.
Fröhlich és Gombosi, VI., nyugati d u 

Telefon 17-84.
Winter Hermann, VI., nyugoti pályaudvar.

Szönyeggyárosok, kereskedők.
Haas Fülöp és fiai, V., Gizella tér. 
Joanovits Döme, IV., Váci-utca 25.

Sörhiitök és kimérő szekrények.
Hazslinszky gyógyszerész és társai, VII., 

Verseny-utca 12.
Dr. Wagner és társai, IX., Tinódy-u. 3. 
Watterich A., VII., Dohány-utca 5.

Takaréktüzhely gyáros.
Lakos Lajos. IV., Váci-utca 40.

Tésztagyár.
Topits József fia, VII., Dob-utca 37.

Üveggyárosok és raktárak.
Első magyar üveggyár-részv.-társaság, V. 

Gizella-tér.
Egyesült magyarhoni üveggyárak részv.- 

társ., VI., Nagymező-utca 8.
Wadlsteiner F., IV., Mária Valéria-utca.

Vadaskereskedö.
Aranyossi András, IV., Vámház-körut 2. 

Telefon 85—94.

A fenti jegyzékben felsorolt összes 
berendezési tárgyak használt, de jó álla
potban jutányos árban beszerezhetők

Glück Mártonnál
VI., Hajós-utca 17. sz. a. (saját házában) 

Telefon 80—61.



(JŰattcrícb H.
BUDAPEST, VII., DOHANY-UTCZA 5.

Vendéglős urak figyelmébe!
a A 48. számú szab. légnyomásu sörkimérő- 

készülék, mely abban különbözik a többi ké- 
szülékektől, hogy önmüködőleg záródik ; tehát 
minden járatlan egyén kezelheti s nincs ki- 

A  téve az elrontásnak. Az árkülönbözet aránylag 
A az előnynyel oly r csekély, hogy az minden

i g  kinek ajánlható. Ara csak 30 korona.

^  D I H D H C  8 6 0  f
(franczia módszer szerint)

Eberhardt Antal pezsgőgyárából, Budafok.
Telefon : Budafok 30.J BORHEGYI F .í

borkereskedő
........  pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára
Budapest, G igella-tér I. szám  (Haas-palota)

Ajánlja a legjobb franczia és magyar pezsgőket, cognacot és 
likőrüket gyári árakon.

Belföldi borait az első hírneves borterme
lőktől a legjutányosabb áron szolgáltatja.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek.

V II I AMIK v'lágitási berendezések. Villamos kolibri Ivlám- 
IL L A Iv IU u  pák. Villamos briliáns lámpák reklám világí
tásra. Csillárok elektromos világításhoz. Mindenféle gépek 
hajtására alkalmas benzin , gáz- és szivógázmotorok; üzem
költség lóerőnként és óránként 1/12—2'/2 fillér. »SIMPLEX« 
vizszürök. Árjegyzékkel és költségvetéssel szivesen szolgál
Ganz és Társa vasöntő és gépgyár-részv. társulat

Budapest. = = = = =  Városi üzlet : IV., Ferencziektere 4.

Sörfőzde-Részvény-1 ársas ág 
Tem esváron .

Hazánk legnagyobb vidéki sörfőzdéje tisztelet
tel ajánlja a legfinomabb világos söröket pótló

dupla korona-söréi
azonkívül kitűnő minőségű márciusi, udvari, 

duplamárciusi bajor, bak stb. stb. sörét 
Árjegyzékkel szivesen szolgál fenti válla lat.

Budapesti fő r a k t á r : VII., P eterdy-utca  13.

ALAPÍTVA 1802
Cs. és kir. udvari szállítók.

ALAPÍTVA 1802.
Szerb kir. udvari szállítók.

Kir kiváltságos nagykereskedők.

Kunz József es Társa
motorerőre berendezett fehérnemű-gyár 
Budapest, V», Deák-tér I. sz

Asztalnemüek, szállodák, 
fürdők és intézetek beren
dezése. —

Vászon-, kész úri és női 
fehérnemű, szőnyegraktár, 
menyasszonyi kelengyék.

Szt.-margitszigeti ÜDITÖVIZ litett ásványvíz.

Főherczegi Szent Margitszigeti gyógyfürdő fel
ügyelősége saját kezelésében.

Telefon 36—52. = =  Telefon 36—52.

t v *  A T CZ. SZÁLLODA-, VENDÉGLŐ- “tP B  
0 Q T  ÉS SZÁLLODATULAJDONOS URAK 

SZVES FIGYELMÉBE! -------------
Vendéglői, kávéházi berendezések, karambol és fordító bil- 
liardasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, mái ványasztalok, 
székek tömören hajlított fából, tükrök és kávéházi kasszák, 
jégszekrények, borkimérő asztalok és sörkimérő készülékek 

uj és hasznait állapotban a legolcsóbb árakon.

G l ü c k  M á r t  ó n n á l ,  Budapest,
Hajós-utcza 17. szám. (Saját házában).

Különös figyelmébe ajánlom raktáromat mindenféle ven
déglői, kávéházi és szállodai fehérnemüekben. 

Telefon 80-61. Telefon 80-61.

I Weigl József *
borterm elő és bornagykereskedö

Budapest Szent-Endre.

Iroda: Budapest, I!., Zsigmond-utca 96. sz.
Vezérképviselö:

l í á l l a y  J e n ő
|  Budapest, VI. kerület, Dávid-utca I. szám. I



Baldóczi ásványvíz. I
í t r *  Baldóczi „D E R K "-forrá5 -^ 9

a világ legjobb ásványvize.
A bécsi és londoni kiállításon aranyéremmel és elis
merő diplomával kitüntetve. Kitűnő borviz, borral 

vegyítve a legkitűnőbb üdítő ital.
7, liternek ára (üveg nélkül) házhoz szállítva 18 fillér. 
,/' liternek ára (üveg nélkül) házhoz szállítva 26 fillér.
Foci á ru s í t  á s  : BUDAPEST, IV.. Régi posta-utcza 10. (I. em.)
A baldóczi Deák forrásvíz vezérképviselete megszűnvén, azt a tulajdonos: 

dr. Szántó Miksa házilag kezeli.

Nagyobb megrendeléseknél árengedmény. Telefon 79 —Ö2.

A budapesti légszeszgyárak
felszerelési irodái

IV., Aranykéz-utoza 6. VII, Erzsébet-körut 19.

Állandóan raktáron tartan k mindennemű légszesz- és villnmvilágitás-
lioz szolgáló legszebb kivitelű csillárokat és kandallókat, legújabb
szerkezetű légszesz-tüzhelyeket és légszesz fürdőkályhákat, légszesz-
főző-, sütő- és vasalókészülékeket, valamint 1>ari czélokra szolgáló

forraszt ó-készülékeket.

BUNSEN-féle lángzókat stb. stb.

Baldóczi ásványvíz.

Légszeszberendezések a legmérsékeltebb árak 
mellett eszközöltetnek.

BACHUS
szabadalmazott sterilizáló üveg hordódugó
Ezen szabadalmazott sterilizáló üveg hordódugó kitü
nően bevált, a kimérés, vagy házi szükségletre megcsa
polt boroknál. Mert megóvja a bort a fölösödéstŐl, ecze- 
tezedéstŐl és a megtöréstől. Szükségtelenné válik a 
hordó feltöltése és az. ogószségre oly káros KÉNtZÉS, 
mely a bor élvezete után rendesen főfájást szokott okozni. 
A ,,BACHUS“ borsterilizáló üveg hordódugó ti külön

böző nagyságban lesz gyártva és pedig :
1 2 3 4 5 0 sz.

Atm. m \m  62/70 57/62 48/56 45/50 37/44 30/36 
Ára korona: 3 50 3 .— 2.50

Bachmann és Társa, Budapest,
VII., Külsö-Kerepesi-ut 28.

Kapható KERTÉSZ TÓDORNÁL Budapest, Kristóf- 
tér és minden pinczefelszerelési üzletben.

r
WELLEMINSKY és GOTTLIEB

halkonzervgyár és halfüstölde
Budapest, X. Kolozsvári-utca 13.
Ajánl legjobb minőségben és legolcsóbb árak mellett :
Orosz szardíniát 
Korona » 
Kelettengeri heringet 
Bismark *
Göngyölt

Füstölt halat (Bückling) 
» lazacz heringet 

Keletteng. hering kocsonyáb. 
Göngyölt » »
Anchovis

h
l-rendü vöröshusu füs tö lt lazaczot és más különböző halkonzervek. 

Kívánatra küldünk árjegyzéket ingyen és bérmentve.

O  SZANDR1K I Z Z I
magyar ezüst- és fémárugyár 
-----  részvény-társaság. — .

Központi fő ra k tá r :  BUDAPEST, V., V árosház tér 2.
G y ár: ALSÓHÁMOR, Barsm egye. 

D e ta il-rak tá r: BUDAPEST, IV., Váci-utca 10. szám .
Saját gyártmányú ezüst-, china-ezüsl alpaooa- és pakfong-áruk. 

Kávéházi, vendéglői, sz Jiodai berendezési cikkek. 
Evőeszközök és diszmii-á:uk nagy választékban.

Gróf Esterházy Ferenc
uradalmi pezsgőgyára
.r ~ ~ ~  T a t a .  — — - ..

Lakodalm as
( S E C }

Á ld o m á s
(DERŰI S E C }

B i l l ikom
(EXTRA DRY}

YEZÉRKÉPYISELÖ: H O F F M A N N  SO M A
VI, V örösm arty-utca  31.

Vezérképviselöség telefonszáma: 62— 95.

B EITZ  JÁ N O S

& J :L
* ü. .

Nyomatott Krausz S. és Ti

ti" 3 1  
: 1

müesztergályos, dákó- és 
billiárdgolyó készítő, ká
véházi eszközök raktára 

és javítóműhelye

Budapest ,
VII., Akáczfa-utcza 52,

TELÍLFON 81- 30.

áthoiy-1 16.


