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Vendéglős bál előtt.
A „Budapesti Szállodások, Vendég

lősök és Korcsmárosok Ipartársulata" 
a magyar fővárosnak ez egyik leg
régibb és legtekintélyesebb ipari 
szervezete rnárczius hetedikén tartja 
meg a székesfővárosi Vigadó összes 
termeiben szokásos bálját, mely év
tizedek óta leghíresebb, legkedélye
sebb tánczvigalma Budapest közön
ségének.

Hogy a budapesti vendéglősök 
bálja esztendőről-esztendőre emelke
dett tekintélyében és a legelőkelőbb 
közönség látogatottságában, annak 
többféle nyilvánvaló oka van. Az 
egyik, hogy maga a „Budapesti Szál
lodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata" évtizedek során ma
gáért a társulatért, a közjóért, a 
hazafias eszmékért folytatott küzdel
mekben és tényékké vált nemes cse
leked e tek b en  a nagy közönség  elölt 
a köztiszteletnek oly magas fokára 
emelkedett, hogy ma ez nemcsak 
Budapestnek, de az országnak is 
egyik legelső, legtekintélyesebb ipari 
szervezete.

Hogy ez igy van, bizonyítja az a 
körülmény, hogy szervezkedett itt 
Budapesten többnyire német kis- 
korcsmárosokból való székesfővárosi 
ipartársulat, mely miután sikertelenül 
megpróbálta, hogy a budapesti anya- 
ipartársulattól csempészett tekintély- 
lyel födje be meztelen csontjait, ké
sőbb, hogy magára vonja a figyel
met, ennek évtizedek óta szerzett 
érdemeit igyekezett elsajátítani, meg- 
tépdesni, de sikertelenül.

A másik oka a „Budapesti Szállo
dások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata" évenkint megtartatni 
zokott bálja nagyraszóló páratlan 

népszerűségének, hogy ez ipartársu-

i ^ t  tagjai, különösen vezető tagjai [ 
Budapest székesfővárosnak is a köz
ügyeiben résztvevő, alkotó vezérem
berei, akiknek társadalmi és családi 
összeköttetései és a rokonérzés szá
laival szövi át ennek a nagy város
nak legelőkelőbb köreit, mely azután 
természetesen nem is hiányozhatik a 
vendéglős bálból.

A budapesti vendéglősök évi báljai 
sikerének harmadik s egyik legfőbb 
oka, hogy mindenkor legtapintatosab
ban és a legérdemesebbek közül 
tudta megválasztani a bál tiszkikarát 
és rendezőbizottságát, melynek azután 
minden tagja fáradhatatlanul mindent 
el is követ e tánczvigalom érdeké
ben. Tessék csak megnézni az idei 
vendéglős bál meghívóját s az azon 
felsorolt neveket. Valóságos prog- 
ramm ez, mely sikerdus, eredményes 

! diadalt jelent. Az 1912. esztendei 
I vendéglős bál fővédőjéül is a főváros 

hölgyeinek egyik legkiválóbbikát a 
nemes és jótékony cselekedetek te
rén a mindig kitűnt özvegy Törley 
Józsefné úrnőt sikerült megnyerni, 
aki mellett majdan Budapest legszebb 
leányvirágai teljesitik majd a nyoszo- 
lyó leányi tisztet. A bál diszelnökei 
nem kisebb férfiak, mint dr. Bárczy 
István Budapest székesfőváros pol
gármestere, Gliick Frigyes ipartársula
tunk és szövetségünk nagyérdemű 
elnöke is, akit méltán nevezhetünk a 
budapesti vendéglős érdekek sok év
tizeden át volt gondvezető atyjának 
Gundel János ipartársulatunk és szö
vetségünk diszelnöke. A főmozgató 
erők pedig Petánovits József elnök 
és Wilburger Károiy pénztáros.

Mikor már a főváros több báljai 
elcsendesednek, rozsabimbót növelő 
rnárczius idusán, a szabadság hónap
jának uj életre pezsdülő hajnalán tart
juk meg ez évben a vendéglős bált.

Ezer szép leány, ezer szép asszony 
lázas érzelmekkel készülődik már 
erre. Márczius 7-ikén a tavaszi szellő 
fuvalmától megáramlott Dunának hul
lámait beragyogja majdan a villamos 
körték ragyogása, de tündöklőbb lesz 
a fény ott, a báltermekbe" s tündé- 
riebb a bál hölgyeinek leikeiben.

Sok sikert, hogy hozza meg a ven
déglősök bálja ez idén is anyagi szép 
eredményét jótékonyczéljainak, a pin- 
czéroktatásnak, a nyugdijegyesület- 
nek, menedék helynek és a szegény 
érdemes pinczérek segítő alapjának.
»X»X»X»X»X»X»X»X»X»X»X»X-»X»X'»X»X»X»X»X’»X»>»X»X

Halvaszületett beszerzési forrás. A Frein- 
veisz István Józsefkor úti vendéglőjében 
megpendített borbevásárló szövetkezet nem 
éli túl a gyermekbetegséget. A budapesti 
vendéglő.-ök, korcsmárosok nem lelkesül
nek érte, sőt nem is érdeklődnek iránta, 
mert attól tartanak, hogy az egész szövet
kezeti mozgalom mögött bői ügynökök és 
vendéglősök pénzét hasznosítani kívánó 
akarnokok állanak. A „Magyar Szőlősgaz
dák Országoz Egyesületének" hivatalos 
lapja — a „Borászati Lapok" — mint 
jelentik, már el is parentálta e szövetke
zeti tervezgetest, most pedig a telivér 
merkantilis „Közgazdasági Lapok" mondja 
el róla véleményét a következőkben :

A vendéglősök borvásárló szövetkeze
tének kezdeményezője, Freinreisz István 
most nyilatkozott egy napilapban és a 
szervezet feladataiul a következőket jelölte 
meg : Budapesten nagy pinczészetet léte
sít, amelynek borait a m. kir. pinczemes- 
teri tanfolyamot végzett pinczemesterek 
kezelnék és amely borpinczét a főváros 
ellenőriztetni fogja. A borbevásárló szö
vetkezet hatáskörét későbben ki akarják 
terjeszteni az egész országra. Súlyt vet 
vet arra is, hogy a főváros maga ne léte
sítsen városházi borpinczét (Rathauskel- 
lert), hanem a vendéglősöknek ezt az uj 
intézményét támogassa. — A tervezetnek 
ehez a formájához is csak az a megjegy
zésünk, hogy szívesen látunk Budapesten 
egy nagyobb és a vidékeken több minta- 
tavendéglőt, ahol főként bort fognak ki
mérni, azonban feltétlenül ragaszkodunk

í

1AGY IGNACZ
pinczefelszerelési czikkek üzlete ■ 

íudapest, VII., Károly-körut 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű p i n c z e f e ls z e -  Saját palaczkktipak 
r e l é s i  c z ik k e k b e n  úgymint: torszivattyuk, gumniicsövek, gyár
rézcsapok, palaczkdugaszolok és kupakolók kisebb és nagyobb
hollandi és asbest szütökeszülókek, boros palaczkok, parafaguria- [ J jg y  ftS W ltZkC  

szók, továbbá különféle rendszerű borsajtók, szölözuzók. erjesztő
tölcsérek, faedények, permetezők raffiában stb., stb. -------Pinggau. =====
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Szim on István
Csemege, fűszer, italok, konzervek es sajtok S 
nagvkereskedése Budapest, V., Váczi körút ■ 
12. Telefon 129—50. — A legtöbb előkelő S 
szálloda, vendéglő és kávéház szállítója. ■

ahoz az évek során át propagált javasla
tunkhoz, hogy Budipesten magának a fő
városnak kell egy igazi városházi borpin- 
czét létesíteni, mert csak az képes a bor
iránt megrendült bizalmat visszaállítani és 
a borfogyasztásunkat lényegesen emelni.

nagykereskedésben vendéglő.
Ha Budapesten manapság egy-egy ha

talmas bérpalota épül s abban mindjárt 
vendéglő is nyílik, bár a kelleténél több 
korcsmánk és vendéglőnk van, senkinek 
sem lehet ez ellen kifogása, hiszen annak 
vendégei majdnem kizárólag az illető 
bérház lakóiból kerül ki. Ám most egy 
nagykereskedés, vagy nagyáruház e tekin
tetben uj dolgot honosított meg Buda
pesten. Magában nagykereskedésben, áru
házban nyitott vendéglőt, kávét és tea
házat és még miféle szórakozó helyei, 
melyben a vásárló, különösen hölgy kö
zönség szórakozására szól a zene, sőt 
néha még tapsol a táncz is.

Mellesleg megjegyezve, ez a nagy áru
ház egy cseppet sem magyar intézmény. 
A magyar ipar rovására itt majdnem ki
zárólag külföldi ipari készítményt hoz 
forgalomba nagy reklámozás és öndicséret 
mellett. Ennek az áruháznak telepe ere
detileg a kerepesi, most Rákóczy-uton 
volt, ebben azonban alkalmazottainak nagy 
része bennégett, s azután épített a czég 
az Andrássy-uton egy uj nagy áruházat s 
ebben van az említett vendéglő, kávé- és 
teaház is. Bennünket csak ez utóbbi ér
dekel, mert bizonyára akadnak ezután 
élelmes kereskedőink többen is, akik majd 
vevőcsalogatás szempontjából zenéskorcs
mát és kávéházat rendeznek be, azon a 
meglévő, súlyosan megadóztatott vendég
lőknek, korcsmáknak bizony nem válik 
előnyére.

Uj súlyos konkurencziát rejt magában 
ez a nagy üzleti élelmesség a meglévő 
vendéglőkre és korcsmákra. Máskor, ha 
ugyanis valaki bevásárlását végezte, ma
gában, vagy többesben betért a legköze
lebbi vendéglőbe, korcsmába, a magyar 
ember által szokásos alkalmi áldomásra. 
Most vendéglőink, korcsmáink elesnek 
majd ettől is, mert ez az áruház
tulajdonos, kaszirnő-vigéczei és elárusitó- 
női betessékelik majd azt, az üzletben 
lévő vendéglőbe, teaházba.

Hisszük, hogy vannak ipari kartársaink 
közül, akik megütközve kérdik, hogy még 
ez is mehet a magyar vendéglős és korcs- 
máros ipar rovására. Sajnos, mehet. Annak 
az áruháznak idegenből ideszakadt tulaj
donosa soha sem tanulta a vendéglős ipart 
s még is lehet most vendéglős anélkül, 
hogy szakképzett üzletvezetőt is kellene 
alkalmaznia, annélkül, hogy tanult pin- 
czérek szolgálnának ki nála. Mehet mindez, 
mert mindaddig, mig az uj ipartörvény 
keretében a szállodás, vendéglős és korcs-

I máros ipar gyakorolhatása a törvényes ké
pesítéshez nem lesz kötve, addig betola
kodnak arra minden ami foglalkozásunk
ban kontár áruháztulajdonos, mint eddig 
is betolakodott minden kazár pálinkáméra 
és kapát-kaszát megunt béres, borotvát el
hajított borbély és kaptafát sutbavágott 
suszter. Addig megvédelmezve pedig a 
mindenünnen reánk tóduló hívatlan ver
senytől nem leszünk, amig el nem követ
kezik iparunkra nézve is a törvényes 
képesítésnek országa.

A vadhús és szárnyasállat állami fogyasz
tási adójának eltörlése. Lukács László pénz
ügyminiszter a képviselőház január 17-iki 
ülésén törvényjavaslatot terjesztett elő, 
melyben tekintettel a nagy husinségre, a 
Budapestre érkező vadhús és szárnyas
állat állami fogyasztási adóját is eltörli. 
A vad és szárnyas községi fogyasztási 
adója már szintén el van törülve, úgy, 
hogy most már ezek az élelmi czikkek 
teljesen fogyasztási adó nélkül jöhetnek a 
vámon keresztül a budapesti piaczokra, 
vásárcsarnokokba. — Kiváncsiak lehetünk, 
hogy ennek következtében olcsóbbak lesz
nek-e nálunk a csirke, tyuk, kacsa, liba, 
palyka árai. Néhány hét múltán erre leg
inkább a legnagyobb élelmi szer bevásár
lóink, a budapesti vendéglősök és korcs- 
márosok adhatják meg erre a tapasztalható 
választ.

f l bor és a korcsmáros.
A korcsmáros, vendéglős Magyarország

ban első sorban a bor, s csak azután sör- 
mérő, ennek következtében úgy kellene 
lenni, hogy a bormérésből legyen a leg
több hasznosodása. E tekintetben a ven
déglősnek, korcsmárosnak nálunk kiváló 
korcsmárosnak kellene lenni. Sajnos, e 
tekintetben nem igy van a dolog. Korcs- 
márosaink, vendéglőseink között aránylag 
kevés van, aki a szószoros értelmében 
valami különös, kiváló borismerő volna. 
Igen kevés korcsmáros van, mely az or
szágban a borbevásárlási körzeteket s 
ezek termés minőségét ismerné. Ezáltal 
elsősorban károsodik maga a vendéglős 
és szenved a fogyasztóközönség, mely 
nem azt a minőségű bort kapja, amelyet 
kér és amelyet fizet.

A bor minőségének megállapítása ma 
már valóságos tudomány, melyhez külön 
képesség is kell, de még annyira nem 
vettük, hogy azt a tudományt vendéglős 
szakiskoláinkban is tanítanák. Pedig annak 
el kell következni, már csak azért is, hogy 
a borügynökök a bor minősége tekinteté
ben lépten nyomon be ne csapják, meg 
ne károsítsák korcsmárosainkat.

A már kész bornak megvizsgálásához 
alapos gyakorlat és tapasztalat kell. A 
borvizsgálat kettős irányú kell, hogy le
gyen és pedig tisztán élettani és érzéki

irányú. A bort érzékileg három érzék 
I szerünk segélyével megvizsgáljuk: a 
I szemmel, a mellső és hátsó borcsatornák

kal és a szájjal, annak szintén előrészében 
j és hátsó részében, vagy a nyelv hegye és

az iny.
A bor megítélése megtekintés által. A 

szemnek tetszetős a bor úgy tisztasága, 
mint színe által, legyen a bor vörös, vö
röses, sárga vagy fehér, úgy mindig telje
sen tisztának kell lennie és egyenletes, 
természetes színnel kell b írn ia; jó bor, 
még ha tulöreg is, ritkán kap hamis színe
zést, jóllehet mondani nem szabad, de nem 
is lehet, hogy a bor már jó azért, mert 
— és ha — tetszetős a szemnek, ellenben 
mindenkor állíthatjuk, hogy a bor nem jó, 
vagy legalább is nem a legjobb állapotban 
van, mihelyt átlátszósága és színezete bi
zonytalan.

A bor megítélése szaglási érzékünk által. 
A szaglási érzék előtt a bor a zamat 
különfeleségével jelentkezik. Az első az 
általános szag, mely valamennyi bornak 
sajátossága, ez annál erősebb, minél fiata
labb a bor, minden jó bornál található és 
jellemzi azt, bármily öreg is. Többnyire a 
borszag égeny által feltételeztetik, mely 
minden borban többé-kevésbé előfordul. 
A második szag, melyet a tulajdonképeni 
zamatnak szokás nevezni, minden szőlőfaj
nak, különösen a zamatszőlőnek sajátos
sága, ezen szag keletkezését valószínűleg 
a szőlőhejban rejlő illóolajoknak köszön
heti. A zamat harmadik neme ellenben 
mindig az idővel fejlődik és következmé
nye a borsavak és alkoholból való égeny- 
képződésnek. Ezen zamat minden bornál 
egyenlő.

A bor megítélése semmi szin alatt csak 
hízelgése a szemnek és szaglásnak. A za
mat és szin kedvező vagy kedvezőtlen, 
kellemes vagy kellemetlen jelek, de a bor 
elsősorban is tápital, az mindenesetre igen 
szép, ha mellesleg a látó- és szaglóérzé- 
kek is gerjesztve lesznek, azonban kicsi
nyes és nevetséges volna, ha arra rendkí
vüli súlyt helyeznénk és a bor jóságát 
másra nem alapitanók.

A bor megítélése az izérzék által. Mielőtt 
a bornak az izérzékekre való befolyását 
megállapitanók, előre kell bocsátanunk, 
hogy az állati szervezetben ez az egyedüli, 
melynek két észrevevő szerve van, egyik 
a nyelv hegyén és szélén, a másik a hatsó 
felületén és az inyboltozatban. Az első a 
savanyu, a másik a lúgos testek izét veszi 
át, mert úgy az italok, mint az ételek ize, 
melyet a nyelv hegye észlel, semmi szin 
alatt sem azonos azzal, mely a száj hátsó 
részében van.

A bor jóságának megítélése az érzékek 
által. Mihelyt a bor teljesen megtisztult és 
friss, természetes szin mellett kellemes 
szaggal bir, a savak, ezukor és csernye 
összize a száj mellső részének kellemes 
lesz, ha ezen első jó befolyáshoz még a 
meleg és a bor erősségének érzése csat

Szent Margitszigeti üditőviz
A legkiválóbb szénsavval telitett ásványvíz.

Telefon utján adott reudelések egész nap és é j j e l  is  felvétetnek.

Mint asztali víz nagyon kellemes, jóbatásu, 
egészség ápoló ital.

Szt.-Margitsziget gyógyfürdő felügyelősége 
saját kezelésében. Minden jobb füszerözlctben
és vendéglőben kapható. T e l e f o n  3 6  5 2 .
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lakozik az Ínyben anélkül, hogy az alko
hol előtérbe lépne, ha végre a lenyelésnél 
az egészet egy természetes zamat koro
názza anélkül, hogy a nyelven azon csípés 
visszamaradna, mely miatt a rossz bort 
bicskanyitogatónak hívják, úgy a bor az 
érzékek ítélete szerint jó. Ha csak egy 
pontban is kívánnivalót hagy, úgy tökélet
len a bor és annál kevésbé jó, minél job
ban elszigetelődik a savanyúsága, czukor- 
és sótartalma és mennél pontosabban meg 
lehet azokat a nyelv hegyén különböztetni, 
továbbá minél jobban érezhető az Ínyben 
annak semlegessége, vagy pelyhüdtsége, 
az illó olaj >k, föld, trágya a hordó ize és 
kiváltképpen az alkoholnak szórványos elő
térbe tódulása, minél kevésbé kellemes az 
utóize és utószaga és minél kellemetle
nebb és tartósabb a nyelven való csípése.

Vannak még olyan idősebb magyar 
korcsrnárosaink, hogy a bornak nemcsak 
évszámát, hanem annak volt termő helyét 
is megtudják állapítani. Sajátságos, hogy 
a legjobb borminőség megállapító a leg
több esetben igen rossz, vagy csak mér
sékelt borivó. A jövő vendéglős, korcs- 
máros nemzedéket pedig be kell vezetni 
abba a misztikus tudományba, hogy a bor 
minőségét megállapítani tudja. Hogy meg
tudja állapítani a talajt, amelyen a bor 
termett, a szőlőfajt, melyből préselték, a 
készítés és kezelése módját. Még azt is 
meg kell mondani tudni, hogy évek múl
tán mivé fog fejlődni bizonyos minőségű 
bor a borseprőn. Ha e tekintetben annyi 
tudáshoz jutnak a jövő korcsmárosai, ak
kor nem vesznek többé silány, vagy hozzá 
hamisított bort Magyarországon.

Megdézjmált boroshordók.
Volt idő, mikor bort távolabbi vidékekre 

szállítani valóságos veszedelem volt Ma
gyarországon. Ez a régi fuvaros világ 
volt, mikor még nem a vasút, vagy a 
gőzhajó, hanem a fuvarmányos kocsi bo- 
nyoli’otta le a legtávolabbi vidékről is 
egész Budapestig a teheráru forgalmat 
Ekkor még az utszéli csárdásvilág arany
korát élte s bizony csak a fuvaros kocsis 
becsületességén múlott, ha a kocsiszín alatt 
meg nem csapolták a nagy boroshordókat, 
s ami bort kieresztettek belőle, azt vízzel 
nem pótolták. A legtöbb esetben úgy tör
tént, hogy a lelkiismeretes becsüietesség 
hiányzott a fuvaros kocsisból s mire a 
hordó Pestre érkezett, a bor mennyiségi
leg meg volt ugyan, de minőségileg víz
zel kevert kutyának sem való lőre volt. 
Mikor a teheráru forgalmat már a vasutak 
bonyolították le, a hordókat az állomáso
kon úgy vettek csak fel, ha azok csap- és 
aknanyilásai külön bádoglemezzel le vol
tak szegezve és pecsételve is, tudván a 
vasúti intézőség, hogy s vasúti alkalma
zott, munkás is csak gyarló ember, akinek 
szomjas torkát és leluiismeretét a bornak 
közelsége kisértetbe hozza. így is volt 
igen sok esetben. Hiába volt lezárva az 
akna és csapnyilás bádoglemezzel, pecsét
tel, a bor mégis kevesebb mennyiségben, 
vagy rosszabb minőségben jutott a vevő 
budapesti vendéglőshöz, mint ahogy az 
azt a szőlőbirtokos termelőtől vásárolta. 
Nem is csapon, vagy aknanyiláson eresz

tették ki a bort, hanem útközben vagy az 
állomáson, az abroncsot kissé félreverve, 
a hordót megfúrták s az igy nyert nyílá
son gummicsövön eresztették ki a drága 
italt. Azután a fúrt nyilast ismét fával be
szegezték, az abroncsot ráhajtották s nem 
volt, aki megállapította volna, hogy bor- 
tolvajlás történt, csak a vendéglős, korcs- 
maros a bor átvétele után, mikor már 
hiába futott panaszával Poncziuslól Pilá
tusig. Néhány, esztendő előtt igy manipu
lált a budapesti Ferencz- és Józsefvárosi 
állomáson néhány vasúti munkás, egész 
sereg vendéglőst, korcsmárost károsítva 
meg, amig nyakon nem csípték és be nem 
zárták esztendőkre őket.

Ám akár milyen szigorú ma a vasúti 
szállítási ellenőrzés s akár milyen súlyo
san büntetik a vasúti tolvajokat, mégis 
csak történnek visszaélések. Újabban több 
oldalról azt a pana zt vettük, hogy a ki
sebb hordókban küldött mintaborküldemé- 
nyek érkeznek súlyosan megdézsmál za és 
felvizezve rendeltetésének he yére. Itt is 
az abroncsot verik le kissé a hordóról, 
megfúrják s a bort vékony üveg vagy 
szalmaszálon kieresztik, azután vízzel pó
tolják, a fúrt nyílást leszegezik, az abron
csot visszahajtják. A vendéglős az átvé
telnél nem vesz észre semmit, csak ké
sőbb, mikor észreveszi, hogy felvizezett 
italt kapott s ha még kissé vizsgálódik, 
arra is rájön, hogy az abroncs alatt a 
hordó úgy át van lukacsolva és fasze- 
gelve, akár a czipőtalp széle. Ekkor azon
ban már hiába reklamálja az átvétel után 
kárát, nem téríti azt meg senki.

Hogy az ilyen visszaélések ellen ven
déglőseink és korcsrnárosaink védekezze
nek, nincs más mód, minthogy az átvétellel 
nagyon óvatosak legyenek. Ismerni kell, 
hogy a bordézsmálásnál milyen eszközök
kel dolgoznak a vasúti bortolvajok, s ha an
nak legcsekélyebb külsőnyomát látják, meg 
kell tagadni a bor átvételét, akkor majd 
fizet kárpótlást a vasút. Sajnos, más véde
kezés itt nincs, bár a vasúti bordézsmálók 
nagy részét — hála Isten — elriasztja 
már sűrű maoipulácziójuktól az a súlyos 
büntetés, mely tetten érés, vagy rábizo- 
nyitás esetén érheti őket.

Magyar fürdők fejlesztése.
Serényi miniszter terve. —

I Annak idején megírtuk, hogy gróf 

I Serényi Béla földmivelésügyi miniszter az 
állam tulajdonát képező fürdőkön azzal 
akar segíteni, hogy azokat bérbe adja. 
Egyelőre csak mint a B. H. írja Herkules- 
fürdői, Tátralomniczot és Csorbát. Mind
járt az első évben 6 milliót kell az 50 

j évre lekötött czégnek befektetni. Csorbára
| és Tátrára 4 ’/a milliót, Herkulesfürdőre 
i ! ’,« milliót. Azonkívül Európa minden na- 
| gyobb városában az agitáczió minden 

eszközével dolgozó idegenforgalmi irodák 
állítása is kötelessége a bérlőnek, de 
ezért az állam őt külön díjazásban része
síti. Eddig egy franczia czég tett kedvező
ajánlatot a miniszternek.

Föltéve, hogy e kikötések a szerződés
ben tényleg bennfoglaltatnak, a bérbeadás

» Serényi grófnak dicsőségére lesz ; — de

még nagyobb volna a siker, ha e három 
faczionable fürdőhöz egy-két gyógyitó- 
fürdőt is csatolnának. Ezeknél nem kell 
luxust kifejteni, nem kell tehát nagy be
fektetés sem s az agitáló idegenforgalmi 
irodák valamennyit egy füst alatt reklá
mozhatnák.

De ne feledkezzen meg a kormány a 
többi magyar fürdőről sem. Vízaknára, az 
eddig fordított tekintélyes összegeken kí
vül a jövő évben 300 ezer koronát szán
nak, emiatt aztán a többi fürdőkre vagy 
semmit, vagy csak nagyon keveset költ
hetnek. A balatoni körút és elsőosztályu 
fővonalról még szó sincs, hasonlóképpen a 
balatoni hajózás emeléséről sem, többi 
gyógyfürdőink is csak úgy képesek pros
perálni, hogy a betévedt fürdővendégeket 
a fizetendő ^ezerféle illeték tengerébe 
fojtják. Fürdőink pangásán van hivatva 
segíteni a fürdőtörvényjavaslat.

Igaz ugyan, hogy a legégetőbb kérdés, 
a hitelügy tárgyalása kimaradt a javas
latból, tehát arról sem esett szó benne, 
hogy a fürdő-vállalkozás ipari vállalkozás
nak tekintve, abban a kedvezésben része
süljön, melyet a törvény ezek részére 
biztosit. Ámde, ha figyelembe vesszük, 
hogy e tervezetet a belügyminiszter véle
ményezés végett úgyszólván valamennyi 
nagyobb mértékben érdekeltnek megkül- 
dötte, ebből a tényből jóakaratu tenden- 
cziát olvashatunk ki, s remélhetjük, hogy 
a szakvélemények beérkezése után olyan 
javaslattal fog kormányunk a parlament 
elé járulni, mely a magyar fürdők föllen
dülését minden lehető eszköz fölhaszná
lásával a megvalósulás stádiumába segíti.

/. A.

Mozgó korcsmák a háborúban.
Egy angol lap harcztéri tudósítója Írja:
Mióta Tripoliszban az olaszok megtámad

ták a törököket és az őseik földjét védel
mező arabokat, azóta itt a homokos sík
ságokon tanulmányozni lehet, hogy milyen 
lehetett hajdan az üzleti élet, mikor még 
fa és kőházak nem voltak, mikor a kal
márok, szerencsevadászok százai vonultak 
fel a harczoló csapatok után. Most is igy 
van ez Tripoliszban. A török és arab sere
gek mögött az ország belsejéből tevekara
vánok vonulnak fel, melyek azonban kizáró
lag élelmiszert s üdítő, de néni szeszes 
italt szállítanak a haza földjéért és szabad
ságáért harczoló csapatoknak. Sokkal za- 

J josabb az üzleti élet az olasz csapatok 
mögött. Itt már mindenféle szatócsok árul
ják áruikat. Hosszú taliánok szent képeket, 
amuletteket, melyek megóvnak a háború
ban való haláltól. Ezek az olasz katonák 
tömegesen vásárolják, de azért annál töme
gesebben hullanak el a török golyóktól és
a vitéz arabok kardcsapásai alatt.

Legérdekesebbek az olasz csapatok után 
felvonuló mozgó sátor korcsmák, melyek
ben hamisítatlan olasz-héber korcsmárosok 
mérik a szicziliainak nevezett, de soha 
szicziliát nem látott bort, a pálinkát sőt 
még dohányt és bélyeget is árulnak s ál
talán nagyon jó üzleteket csinálnak, mert 
az olasz katonáknak tisztjeikkel egyetem
ben most nagy szükségük van arra, hogy 
borból' és pálinkából szívjanak magukba
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U r b á n  S .  L . B u d a p e s t ,  V . ,  k e r ü l e t ,  
N á d o r - u t c z a  1 7 .  s z á m .

lelkesedést. Ám ilyen mozgó korcsmáros- 
nak még sem éppen kellemes lenni most 
Tripolisz környékén, kivált az utóbbi idő
ben. Nem csak azért, mert akinek ma 
hitelbe ad a korcsmáros, az holnap már a 
legjobb akarata mellett sem fizetheti meg 
tartozását, mert valahol ott fekszik a 
homoktengerben hidegen, holtan s a han
gyák lakmároznak tetemein; hanem azért 
sem, mert amikor legjobban megy a mulat
ság a sátorkorcsmában, egyszer csak el
kezdenek, mint a jégeső potyogni az ara- 
busok, törökök golyói, s mint a meny- í 
dörgés, zeng az ágyú dörej, mire aztán 
nagyot sikolt a sátorcsárdásné s félre bo
rítja a házat, öszvérekre rakja s menekül | 
az összeszedett lírákkal oda ahová nem 
érzik el a puskaporszag s nem hallatszik 
a haldokló katonák halálhörgése. Hanem í 
mindemellett nagy a konkurrenczia a Tri
polisz környéki mozgó olasz korcsmák kö
zött is. Hogyne, hiszen mindegyik tulaj
donosa arra számit, hogy ami pénzt most 
összeharácsolnak a katonáktól, abból nem
sokára fényes hotelokat építenek Tripolisz- 
nak tengerre néző szegényes partjain.

Borhamisítás tanítása az 
isk.olák,ban.

Azt tudjuk, hogy minden valamire való 
müveit államban főbbé, kevésbbé szigo
rúan büntetik az élelmiszer s igy a bor
hamisítókat. Nálunk a bortörvény szabja 
meg, hogy ki követ el borhamisítást és 
azért a hamisításért, mennyi börtön és 
pénzbüntetés jár ki. És annak daczára tö
mérdek hamis bor kerül az országban 
forgalomba, ami annak a következménye, 
hogy nálunk a bortörvény egyáltalán nincs 
végrehajtva. Csak a papiroson van meg. 
Hamisított az is, aki ért valamit a vegyé- 
szethez, az is, aki nem ért. De hogy ne 
hamisitassanak, mikor már Magyarorszá
gon egyes polgári iskolákban a borhami
sítást is hatóságilag , engedélyezett tan
könyvekből tanítják. És ez a dolog nem 
mese, hanem valóság.

Budapest székesfőváros polgári iskolái
ban, ugyanis egy „Számtan" czimü tan
könyv van hivatalos használatban, melynek 
szerzői Arany és Szíjártó tanár urak. A 
könyv II. és III. része most jelent meg 
második javított kiadásban, ami azt jelenti, 
hogy azt a legtöbb polgári iskolában ha*z- 
hálják. Ennek a könyvnek 169-ik oldalán 
a 224-ik példa a következőként hangzik :

„225 liter 50 filléres és 400 liter 45 fi l
léres borhoz „hány liter vizet kell keverni", 
hogy a keverék literje 40 fillérbe kerüljön ?"

íme tehát nemcsak a hírhedt pécsi En- 
gelék csináltak borhamisító iskolát Magyar

országon, hanem a borhamisításra szám
tani példák alakjában inég a budapesti 
polgári iskolákban is tanítják a tanuló 
ifjúságot! Akik azt a „Számtant" írták,

I talán csak nem számítottak arra, hogy a 
' polgári iskolai tanulók egy részéből b<>r- 
I kereskedő lesz, ennek tehát már 12-14 - 
j éves korában jól megtanulnia, hogy mi

csoda arányszám szerint lehet jövedelme- 
zőleg gyakorolni a borhamisítást, borpan
csolást. De ha már borpancsolási példák
kal nemesitik az élelmes tankönyvének a 
polgári iskolai tanulók lelkes munkáját, 
gondoskodnak-e arról, hogy az az ifjú 
arra is kioktattassék, hogy a borpancsolás, 
borhamisítás büntetendő kihágást képez, 
melyet ha elkövetnek megbírságolják őket 
10—600 koronáig és bezárják őket tiz 
naptól három hónapig terjedőleg a töm- 
löczbe és még néhány ezer korona eljárási 
költségre. Erre már — úgy látszik — 
nem oktatják ki a mi polgári iskolai tanu
lóinkat, a jeles „Számtant" iró és szerző 
professzoraik. Ez a „Számtan" különben 
már ezért az egy feladvány példájáért is 
megérdemelné, hogy kiküszöböltessék az 
ország valamennyi polgári és egyéb közép
iskoláiból, nphogy azt a megmételyező 
felfogást terjessze az ifjak közt, hogy 
amit az iskolákban habár számtani példák
ban is tanítanak — mint például ez eset
ben a borhamisítást — azt az életben
gyakorolni is szabad.

Ki köteles fizetni a borvizsgálati költsé
geket r H » vendég,ős, korcsmáros, borke
reskedő, vagy termelő pinczéjében akár 
magán feljelentésre, akár hivatalból hiva
talos borvizsgalatot tartanak, annak költ
sége az államkincstárnak megtérítendő. Ha 
a vizsgálat alkalmával a tulajdonos pinczé- 
jében hamisított vagy műbőrt találtak, a 
büntetéspénzen kívül természetesen az 
viseli a vizsgálati költségeket is, ha pedig 
a megindított vizsgálat nem eredményezi 
a pincze és borlulajdonos megbüntetését, 
akkor az államkincstár. Van még egy 
harmadik eset is, melyre nézve a belügy
minisztérium 792-1911. szám alatt hozott 
elvi határozatot. Ha magánfél jelent fel 
valakit hamis vagy mübortartás és forga- 
lombahozatal gyanúja miatt s ha a vád 
nem bizonyul valónak, vagyis a kérdéses 
bor tiszta, valódi bor, akkor a borvizsgá
lati költségeket a feljelentő magánfél vi
seli. Ha azonban a gyanús bor valódi 
ugyan, de eczetes, penészes, romlott, akkor 
a feljelentő nem kötelezhető a vizsgálati 
költségek megfizetésére, hanem azok a 
vizsgálatot elrendelő m. kir. főldmivelés- 
ügyi minisztériumot terhelik.

Dohányzás a villamoson 
és a hidvám.

A „Budapesti Közúti Villamos Vasút" 
igazgatósága azzal a kérelemmel fordult a 
székesfőváros tanácsához, hogy a jövőre 
nézve engedtessék meg a villamos vasút 
második, úgynevezett pótkocsijaiban való 
dohányzás. A tanács ahhoz a kérelemhez 
hozzájárult s igy nemsokára telve lesznek 
a villamos vasutak pótkocsija vidáman 
szivarzó közönséggel.

Emlékezhetünk még rá, hogy a buda
pesti kereskedelmi és iparkamara egyik 
múlt évi ülésén várpalotai Palotay Odón 
a Szent Lukács-fürdő rt. vezérigazgatója, ka
marai tag rámutatott arra a körülményre, 
hogy mily nagy akadálya a budai kirán
duló helyek, fürdők, vendéglők látogatásá
nak, szóval a Pest és Buda közötti forga
lomnak a hidvám, mert bármily csekélynek 
látszik is az, egy nagy családnál még is 
nyaranta többször számottevő összeg, 
amely miatt inkább lemond budai kirán
dulásairól. Várpalotai Palotay Ödön rámu
tatott arra is, hogy miként lehetne a hid
vám eltörlését a pénzügyminiszternél ke
resztül vinni. A kereskedelmi és iparka
marának keresztül kellene vinni, hogy a 
fővárosi hatóság engedje meg az összes 
villamos vasutak pótkocsin való dohányzást 
s ez több jövedelmet hozna az államkincs
tárnak, mint a hidvám és ennek fejeben 
bízvást lemondana a pénzügyi kormány a 
hidvám pénz szedésről. Ezt a gyakorlati

| okos tervet akkor Lánczy Leó kamara tag 
bankár lekicsinyelte, mondván, hogv a 
kamarának nem kell ilyes kicsinyes dolog
ért exponálnia magát. Lehet, hogy ez a 
dolog, olyan bőpénzü vagyonosoknak, mint 
Lánczy Leó ur •kicsinyes, de egyáltalán 
nem kicsinyes Budapest szerényebb viszo
nyok közt élő polgárságának, a Buda és 
Pest közötti forgalomnak pedig határozott 
hátrányára van, amit megéreznek, a budai 
vendéglők, kirándulóhelyek és fürdők is. 
A kamara akkor napirendre tért a dolog 
felett s im ma a főváros megengedi a 
villamos vasúti pótkocsikban való dohány
zást. Az állam pedig ezzel a dohányfo
gyasztás terén Budapesten nagy, uj jöve
delemhez jut, anélkül, hogy ezért a hid- 
vámok eltörlését kérné valaki tőle cserébe. 
Egyszerűen leszögezzük csak ezt az ese
tet, annak illusztrálásául, hogy minő más
ként alakultak volna e dologban is a Buda 
és Pest közti forgalom előnyére a viszo
nyok, ha a kamara nem enged Lánczy 
Leó lekicsinylésének s komoly megfontolás 
tárgyává teszi várpalotai Palotay Ödön 
gyakorlati indítványát.

C O G N A C CÜBA-DUROZIER & C“
FRANCZIA COGNACGYÁR P R O M O N T O R .

ALAPITTATOTT 1784.
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B u d a p e s t ,  V . ,  G i z e l l a - t é r  4 .  (Saját ház) 
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' pontosan teljesittetnek.

Kneífel Béla újabb irodalmi müvei.
A „Vendéglősök Lapja" előző számában 

közölt csak egy részletet Kneffel Béla kis- 
kunfélegyházai szállodatulajdonos közelebb 
megjelent irányzat kialakulása köz- 
gazdasági életünk fejlődésében" czimü mun
kájából, melyhez Rákosi Jenő, a „Buda
pesti Hírlap" főszerkesztője, az ország 
legelső publiczistája és mübirálója irt a 
szerző társadalmi és irodalmi munkásságát 
is nagyon melegen méltányló előszót. Va
lóban Kneffel Béla még aránylag ifjú kora 
daczára Magyarország azon szállodatulaj
donosai és vendéglősei közé tartozik, aki 
hivatva van ezt az iparágat arra a magas 
színvonalra emelni, aminőre az a külföld 
világvárosaiban emelkedett. Nálunk Olück 
Frigyes, a „Pannónia" szálloda tulajdonosa 
és a „Budapesti Szállodások, Vendéglősök 
és Korcsmárosok Ipartársulata" nagyérdemű 
elnöke nyitott iskolát és mutatott példát 
arra nézve, hogy Magyarországon a szál
lodás és vendéglős ipart csak úgy lehet 
nagygyá és még a külföldiek ezreit is 
vonzóvá teremteni, ha ahhoz nemcsak 
kellő tőkével, hanem magasabb közgazda- 
sági elméleti és gyakorlati képzettséggel 
s a külföldi hasonló intézmények alapos 
tanulmányozásával fogunk hozzá. Kneffel 
Béla ennek az iskolának lelkes híve s 
miután elvégezte a kereskedelmi akadé
miát, végintanulmányozta Európa összes 
nagyobb városainak szállodás, vendéglős 
viszonyait, csak azután fogott hozzá maga 
is gyakorlatilag iparágunk folytatásához, 
a szállodás iparhoz, egyelőre Kiskun
halason. Kneffel Béla érdemes kartársunk 
azok közé tartozik, akik mindazt, amit 
tanulással, nehéz gyakorlati tapasztalattal 
szereztek, nem akarja véka alá rejteni, 
hanem az összes magyar szállodások, ven
déglőst k közkincsévé tenni. Ezért bocsá
totta közre nyomtatásban már eddig is 
feltűnést keltett több közgazdasági, szál
loda s vendéglő szakmabeli munkáját leg
utóbb az „Uj irányzat kialakulása köz- 
gazdasági életünk fejlődésében", melyből 
mutatványt közöltünk s melynek egész 
tartalomjeyyzéke a következő.

Tartalomjegyzék: Előszó, I. Mezőgazda
ság, 11. Mezőgazdasági ipar, III. A háziipar,
IV. Az üzleti élet 1. A vállalkozási szellem 
és kedv térfoglalása az ipari és kereske
delmi életben, 2. A tőke s a hitel szerepe 
közgazdasági életünkben. V. Közgazdasá
gunk fejlődését biztositó állami intézmé
nyek. 1- Közigazgatási politika, 2. Agrár- 
politika, 3, Közlekedés, 4. Iparpolitika, 5. 
Pénzügyi műveletek. VI A magyar ipar 
és kereskedelem. 1. Az ipar, 2. A keres
kedelem. VII. Közművelődés, VIII. Munkás
kérdés. 1. A munkaadó és munkás közös 
érdekei, 2. Militarizmus a munkavédelem 
szolgálatában, 3. Munkásvédelmi intézmé
nyek, 4. A kivándorlás, Zárszó.

Kneffel Béla érdemes kartársunk külön

ben már kiválóbb uj közgazdasági munká- ’ 
val gazdagítja szakirodalmunkat. Uj köte- ; 
tének czime lesz: „Mozaik az épülő Ma- ; 
gyurországl Idegenforgalmunk fnndamentu- ' 
mához" s bizonyára nagy érdeklődésre tart
hat számot. Kneffel Béla ezen kiváló szak
irodalmi működésének tiszta jövedelmét, 
nemes hazafias czélra, a földrengés által 
sújtott kecskemétiek felsegélyezésére nyúj
totta eddig s adja ezután is. Müvei meg
rendelhetők nála Kiskunfélegyházán is. 
»x»x»x»x'»x»x»>.»:''»x»x»x*x»x-»:'»x«x»x»x»>-»x»x»:‘.»x

Téli élet a Tátrában.
A magas Tátra szállodáiban, vendég

lőiben — mint Tátrafüredről írják — ez- 
időszerint nagyobb a vendégforgalom, mint 
az esztendőnek bármely más szakában. 
Mig az ország más részei a mostani télen 
még alig láttak havazást, addig a Tátra 
vadregényes, szép vidékeit már hónapok 
óta hó fedi, a fák gallyai a jégvirágoktól 
csilárgatnak s a Magyarországban egyedül 
a Tátrában létesített téli sporttelepek ezer 
és ezer számra vonzák oda az idegeneket, 
még a távolabb külföldről is. A tátrai für
dők, szállodák tudvalevőleg az állam tulaj
donát képezik s a földmivelésügyi minisz
térium gondozza azokat. A téli sporttele
peket ezeken a fürdőtelepeken még Dará
nyi Ignácz minisztersége alatt kezdtek lé
tesíteni, s hogy mily gyakortatóan szép 
eszme volt az mutatja a tátrai téli élet s 
a hasznot adó forgalom néhány év alatti 
fellendülése.

Ma a Tátra vendéglőinek, szállodáinak 
téli forgalmát a saját szakmánk szempont
jából szintén gyakorlati szempontból te
kintjük. Ez a forgalom már most hány 
szállodásnak, vendéglősnek ád tiszteséges 
hasznot s hány már különben télire tétlen
ségre kárhoztatott pinczérnek s általán 
vendéglői szállodai alkalmazottnak foglal
kozást s családjával együtt kenyeret. Ha 
még tekintetbe vesszük, hogy az a téli 
fürdői forgalom nemcsak a szállodásoknak, 
hanem a kereskedelemnek, a kö/lekedési 
vállalatoknak, az illető vidék iparanak és 
őstermelő lakosságának mily jelentős 
anyagi hasznára szolgál, nem szabad volna 
megállania a kormánynak ott, hogy csak 
csupán a magas 'latra legyen színhelye 
ezeknek a téli sportkedvtelőinknek s ezzel 
összekötött hasznos idegen forgalomnak. 
Milyen hatalmas téli sportteleppé lehetne 
például varázsolni magát a Balatont s an
nak különösen veszprémi zalai vidékét. A 
befagyott Balatonhoz képest nem akadna 
az egész világon hasonló, pompás korcso
lyázó pálya. A zalai és veszprémi hegyek 
szánkózás és szkizezés czéljaira szintén 
éppoly alkalmasak volnának, mint a magas 
Tátra meredekségei. Ez a Balatonvidék 
téli sportteleppé is átalakítva, hány ezrét 
és ezrét vonzaná oda deczembertől kezdve 
is az idegeneknek, akiknek jelenléte, szó
rakozásra munkát, foglalkozást s kenyeret

adna sok ezer télen nélkülöző embernek 
s megszűnne a nyári pinczérek téli nyo- 
morgása is s természetalkotta gyönyörű 
vidékének télen is meghoznák a hasznot 
az ország lakosságának. Az uj fürdőtör
vény megalkotása keretében vajon lesz-e 
gondolkodás ennek a nagy nemzeti jöve
delemforrásnak megteremtéséről is.

•»x»x»x»x»x*x»x»x»x»x»>

R vad és szárnyas fogyasztási 
adója.

Az állam eddig évenként nyolczszázezer 
koronát vett be a vadhús és szárnyas 
állat fogyasztási adójából. Lukács László 
pénzügyminiszter most — mint félhivata
losan jelentik — törvényjavaslatot terjeszt 
a képviselőház elé a vad és szárnyas állat 
fogyasztási adójának eltörlése tárgyában. 
A nagy husinségnek kellett elkövetkezni, 
hogy a pénzügyminiszter e javaslat beter- 
jpsztésére határozta el magát, miután Bu
dapest székesfőváros már előbb lemondott 
a vad és szárnyas fogyasztási adójáról.

Most már kérdezzük, hogy lesz-e ebből 
a fogyasztási adótörlésből egyáltalán haszna 
a fogyasztó közönségnek, különösen lesz-e 
hasznunk nekünk korcsmárosoknak és ven
déglősöknek. Előre megmondhatjuk, hogy 
nem lesz. A csirke, liba pulyka, kacsa, a 
vadhús a mi piaczainkon, vásárcsarno
kainkban éppen olyan drága lesz, mint 
annak előtte. Mert ami fogyasztási adóról 
az állam, a főváros lemondott* azt zsebre 
fogja vágni a közvetítő kereskedelem, az 
élelmiszer vigécz, a kofa, ez a rettenete
sen élelmes népség. Mig ez a banda meg 
nem lesz nálunk rendszabályozva, addig 

I meg nem szűnt itt a méregdrágaság. Né
metország némely városában maga a helyi 

i hatóság megtalálta már annak a közvetítő 
| kereskedelemnek megrendszabályozását. —
' Maga állapította meg a piaczi egységára- 
í kát, melyeken felül semmit drágábban 
| adni nem lehet. Sem semminemű húst, 

sem más élelmiszert. Es a közvetítő ke
reskedelem, mint előre fenyegetődzött, 
még sem mondott le, a piaczok színteré
ről, gseftel tovább, mert még igy is meg
találja a maga hasznát. Nálunk is igy kel
lene a hatóságnak cselekedni, csakhogy 
nem mer, nem tud, mert ebbeli szándéká
ban megakadályozzák a vigéczek és liba
kofák patronusai, a Vázsonyi Vilmosok.

Egyébként, ha a pénzügyminiszter egy
általán segíteni akar a nagy husdrágasá- 
gon, nemcsak a szárnyas, a vad, hanem 
mindennemű hús fogyasztási adóját el 
kellett volna törülni, vagy legalább néhány 
esztendőre felfüggeszteni. Hanem ekkora 
mértéke már nincs meg nálunk a fináncz 
nagylelkűségnek, mely még a lóhus fogyasz
tási adóját is fentartotta.

a kiváló bőr- és llthlumos gyógyforrás, vese- és halhólyagbajok- 
nál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 

lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású.
SCHULTES ÁGOST Szlnye-Lipóczi Salvator forrás-Vállalat, Budapest, V. Rudolfrakpart 8.



VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1912. február 5.

f l borkezelés tanítása,
A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egye

sülete" gyűlésein és hivatalos lapjában nem 
egyszer adott kifejezést annak, hogy a 
magyar bor forgalombahozatalának nagy 
akadálya az, hogy a mi vendéglőseink, 
korcsmárosaink nagy része nem ért a 
borkezeléshez s igy a termelőtől kikerült 
bor romlott, savanyodott, penészes álla
potba kerül a fogyasztóhoz, aki azután 
inkább sört, mint elpancsolt bort iszik. — 
Hát ez a vád nem állhat meg gyakorlott, 
a mesterségükben felnőtt korcsmárosaink- 
kal szemben, akik bizony jobb borkezelők 
igen sok termelőnél, de egyáltalán nem 
áll meg nagyvendéglőseinkkel szemben, 
akik pinezéjükben képzett pinczemestere- 
ket alkalmaznak. Ez a vád megállhat ma 
tulajdonképen a kontárkorcsmárosokkal 
szemben, akikkel sajnos, ma már el van 
árasztva Budapest főváros és az ország 
is s akiktől — még sajnosabb — a tisz
tességes vendéglős, korcsmáros ipartör
vény hiányában nem tud szabadulni. De 
ha már van kiskorcsmárosok között — 
ami elég szomorú — aki egyáltalán nem 
ért a pincze és borkezeléshez, m ért nem 
adnak ezeknek módot arra, hogy azt meg
tanulhatnák.

A földmivelésügyi miniszter a budafoki 
pinczemesteri tanfolyam helyiségeiben ez 
idén is február 12-től 24-ig rendez tan
folyamokat a borkezelési ismeretek elsa
játítására, amelyre azonban csak kisbirto
kosokat és vinczelléreket vesznek fel. — 
Miért nem nyitják meg ennek a tanfolyam
nak ajtait a borkezelesi tudásban hiányos 
kiskorcsmárosok, pinezérek előtt is, hisz 
ezek azon szívesen részt vennének.

Ha a „Af. Sz. O. F." azt tartja, hogy a 
magyar borfogyasztás egyik akadálya a 
kiskorcsmárosok borkezelésben való járat
lansága, hát akkor ez állapot kikorrigálá- 
sá a e tekintetben, a föntebbiek értelmé
ben a földmivelésügyi minisztérium tehetne 
valamit.

R vendéglősök és pezsgő.
gyárosok egy „ jó "  barátja.
Liptai Albert a „Borászati Lapok" mun

katársa czikket ir a „Budapesti piacz meg
hódítása" czim alatt e szaklaptál sunk ez 
idei 3 ik számába, melyben azzal a kér
déssel foglalkozik, hogy a magyar főváros 
mért nincs meghódítva mindezideig a 
magyar bor számára s a budapesti ember 
miért iszik inkább sört, pezsgőt és pálin
kát, mint bort ?

Erre a kérdésre Liptai Albert ur a kö
vetkező ben adja meg a többek között 
a választ:

Azért, „mert a budapesti vendéglők és 
korcsmák legnagyobb részének bora iha
tatlan."

Azért, mert a közönség a korcsmái bor
ban szintén kivétel nélkül mindig csalódik. 
A rosszul kezelt, zavaros, sőt a legtöbb 
esetben pancsoli bor, ritkán érdemli meg a 
„bor" nevet, mert tényleg nem is az Nem 
csoda tehát, ha a nagy fogyasztó közönség

elfordul ettől az italtól és inkább költ 
5—10-szer annyit pezsgőre. Nos, most 
ennek kapcsán Liptai Albert ur a követ
kezőleg dicséri meg kiváló hazai pezsgő
gyártmányainkat is.

„A mi pezsgőink nagy része meg csak 
meg sem közeliti finomságban, diszting- 
vált ízlésében és aromájában a francziát" 
pezsgőkészitési technikánk ma még messze 
hátul kullog a franczia mögött és csak 
franczia pinczemesterek segítségével tudjuk 
gyártani a pezsgőt, végül pezsgőgyáraink 
ma még sok silánv bort is használnak 
italuk készítéséhez." Ezután a kitérés 
után ismét a budapesti vendéglősökre 
tereli nagybecsű figyelmét s azt Írja, 
hogy a bor Budapesten jobban forgalomba 
jöjjön, a vendéglősök „ne akarjanak rajta 
50—10J százalékot nyerni. Majd úgy véle
kedik a budapesti vendéglőkről, hogy itt 
a fő/árosban a „korcsmák csapszékeiben 
jolyik a legtöbb borhamisítás"

Hogy, amit Liptay Albert ur itt össze
vissza ir vádakat a budipesti tisztességes 
vendéglőkről és korcsmákról é3 a főváros 
tisztes vendéglős iparáról, az még általá
nosságban sem igaz arról nemcsak fölös
leges, de nem is érdemes vele vitatkozni. 
Különben Liptai Albert ur — úgy tudjuk — 
éppen az általa igy megtisztelt vendéglő
sökkel akar egy nagy borbevásárló szö
vetkezetei teremteni. Nohát ilyen előzetes 
véleménynyilvánítás után a budapesti ven
déglős, korcsmáros iparról, nem hisszük, 
hogy Liptai Albert ur most már szö
vetkezeti üzletet csináljon a magára és 
üzleti jóhirnevére féltékeny egyetlen 
budapesti vendéglőssel, vagy korcsmá- 
rossal is.

R korcsmák vasárnapja.
A külföldről ide plántált két Good-Tem- 

plár-rendet nem hagyja nyugton a gon
dolat, hogy ők vasár- és ünnepnapokon 

I Magyarország összes vendéglőit és korcs
máit bezáratják úgy az összes városok- 

I bán, mint a faluhelyeken is. Nehéz és 
! meddő küzdelem, mellyel nem fognak 

czélt érni. Pedig volna a Good Templár- 
nak nálunk más feladatuk is, melyhez 
hasonló lelkesedéssel czélhoz érhetnének. 
A pálinkás boltok és pálinka iszákosság 
elleni küzdelem. A pálinka italozás teszi 
tönkre ebben az országban évről évre az 
emberek százezreit s ha a pálinkás bol
t o s t  elzáratnák Good-Templárék ezek 
elől a szerencsétlenek elől, akkor köte
leznék hálára igazán ennek az országnak 
a népét. A Good-Templárék azonban 
ehelyett folytatják szélmalom harczaikat 
még a tisztességes magyar vendéglők és 
korcsmák ellen is.

A magyarországi Független Qood-Tem- 
plár-rend a minap Kispesten tartott agi- 
tácziót a korcsmák vasárnapi bezárása 
mellett. Határozati javaslatot is fogadtak 
el, amelyben kimondották, hogy az ital
mérő üzletek, korcsmák, vendéglők, mun
kaszüneti napokon az előző nap esti hat
órájától a következő nap reggeli hat- 

1 órájáig zárva tartassanak, ha ez keresztül

vihető nem volna, vendéglőkben ez alatt 
az idő alatt alkoholos italt ne adjanak a 
közönségnek.

A Független Oood-Templár-rend meg
lehet elégedve, hogy javaslatát Kispesten 
elfogadta az a közönség, mely a gyűlés 
után sietett Kispest összes korcsmáiban 
szótosztani. Egyéb eredményre azonban 
ne várjon a Good Templár. Magyarország 
városaiban vasárnap a korcsmákat, ven
déglőket már idegenforgalmi szempontból 
sem lehet bezárni, mert ha ez bekövet
keznék, csakugyan agyonütnék elsősorban 
Budapest, azután a vidéki városok for
galmát. A korcsmák, vendéglők, vasárnapi 
bezárását csak az országgyűlés rendel
heti el, ez pedig nem fog a Good-Tem
plárék kedvéért a nemzet föntartó ele
meinek a gazdáknak sok-sok milliós káro
sodást okozni s nem fogja arra kénysze
ríteni őket, hogy Tokai, Somló, Badacsony, 
Szekszárd, és az ország összes szőlőtőkéit 
kivágják és tűzre dobják. Nem, eddig még 
a nemes hevület őrületében eddig nem 
jutottunk.
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Társas reggelik.
Február 9-ikén Noszek Ignácz vendég

lőjében délután disznótoros-ozsona, 1. kér. 
Alkotás-utcza.

Február 16-ikán Némedy Mátyás vendég
lőjében 1. Ráczfürdő.

Február 23-ikán Miillcr Károly vendég
lőjében VI., Nagymező-utcza 19.

Márczius 1-én Frenreisz István étter
mében VIIL, József-körut 56.

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs.
és kir. udvari szállító (IV., Vámház-körut 
4. Telefon 11—24. Évtizedek óta az ország 
legnagyobb szállodáinak, vendéglőseinek és 
kávéházainak állandó szállítója. Fióküzlet : 
IV., Türr István-utcza 7. Telefon 11—48..) 

„ J ó  b a r á t o k "  ö s s z e j ö v e t e l e i :
Február 7-ikén : Kfist Károly vendéglő

jében V., Visegrádi-utcza 24.
Február 14-ikén : Kossá János vendég

lőjében VII, Rózsa-utcza 21.
Február 21-dikén: Schmauder József 

vendéglőjében, IX. Bokréta-u. 12.
Február 28-ikán : Pulay Gyula vendég

lőjében Vili., Baross-utcza 6.
»X»X*X»X»X»X»X»X*X*X»X*X»X*X»X»X»X*X»X»X»X*X»X

KÜLÖNFÉLÉK.
Uj nyugdijegyesületi tagok. A „Sz. V. K. 

P. és K. 0 . Ny." az elmúlt hó folyamán 
a következő uj tagokkal gyarapodott. Bu
dapesten : Palásthy Gyula (3000), Czinczár 
Sándor (2000), Gantner János (1000), Kál
mán Sándor (2000), Németh Vincze (1000), 
Bartalos Sándor (2000), Prükler Ferencz 
(4000), Mittler József (1000). Debreczen : 
Józsa Antal (2000), Rosenbeig Sándor 
(1000), ifj. Weichinger Károly (4000), Már
kus Jenő (6u0), Bálint Lajos (2000), Kis 
Adolf (2000), Stankovils Sándor (1000), 
Gazdag József (1000), Rofa József (1000),

TOKAJI BORTERMELŐK TÁRSASÁGA R.-T. TOKAJ
E L N Ö K :  W IN D IS C H  G R A E T Z  L A J O S  H E R C Z E G .
Gyógyaszu, szamorodni és asztali borai felülmúlhatatlanok. — Kapható mindenül. —
Á r je g y z é k e t  k ív á n a t r a  In g y e n  k ü ld . ------------------------------------------------ K ö z p o n t i  I r o d a

B u d a p e s t ,  V I.  k e r ü l e t ,  T e r é z - k ö r u t  2 5 .  s z á m .
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Glogovácz Márk (1000), Nagy Árpád (2000), 
Weisz József (1000), Svéd Márton (1000), 
Ring Ferencz (1000), Lefler Károly (1000), 
Haas Rezső (2000). Aradon : Tury Elemér 
(600), Faragó János (1000), Faragó András 
(1000), Jónyes Pál (1000), Szommer Fe
rencz (1000), Wilcsek Vendel (3000), Gás
pár Ede (1000), Engel Károly (3000), Bleier 
Richárd (600), Hornischer Ferencz (1000), 
Fenyős Andor (1000), Frideczky Mihály 
(1000), Kánya Géza (4000), Rosner Ferencz 
(3000), Müller Károly (2000), Thierjuny 
Adolf (2000), Takács Gyula (1000). Kolozs
várott: Rosenberg Ákos (600), Pferschy 
József (2U00), Sárosy József (600), Futó 
István (600), Sallak Ferencz (600), Jakocs 
Jenő (600),' Fészl József (600). Márton 
Vilmos (600), Hutta János (1000), Szag; 
meister István (1200). Brassóban: Ifj. 
Kiősz Keresztély (3000), Utvinyász Ferencz 
(3000), Illés Mór (2000), Bálint Kálmán 
(600). Krupka János (1000) Róth István 
(1000), Kőrösy Ákos (1600). Nagyszeben
ben: Fleck Tóbiás (1000), Punka Kálmán 
(2000), Kulovits József (2000), Soós Béla 
(2000). Désen: Bálint Ferencz (600), Cseh 
Ferencz (3000). Sepsiszentgyörgyön : Pető 
Lázár (1000), Andréi Miklós (1600) és 
Kodorán János Tordán. Nyugdijuk feleme
lését kérték: Peintler Gyula (Torda) 2000- 
ről 3000 K-ra, Radoszotics János (Arad) 
800-ról 2000 K-ra, Tapler István (Kolozs
vár) 1000-ről 2000-K-ra, Vermes Márton 
(Arad) 1000-ről 3000 K-ra.

A vendéglősök panasza. A vendéglősök 
és korcsmárosok küldöttsége járt Waigand 
József dr. bizottsági tag vezetésével Ró
zsavölgyi Gyula alpolgármesternél és azt 
kérte, hogy a kávéházi szabályrendeletnek 
azt a pontját, a mely megtiltja, hogy a 
kávéházban meleg vendéglői ételt és ven
déglői italt szolgálhassanak föl, szigorúan 
ellenőrizzék. A polgármester maga részéről 
elismerte a panasz jogosságát és kijelelen- 
tette, hogy a legszigorúbb intézkedések
kel, esetleg bírságai fo g  odahatni, hogy ezt 
a tilalmat megtartsák. A küldöttség a vá
laszt megelégedéssel vette tudomásul.

Meghívó. A Budapest székesfőv. duna- 
jobbparti szállodások, vendéglősök, bor- 
és sörmérők ipartársulata 1912. évi már- 
czius hó 5-én (kedden), a „Budai Vigadó" 
összes termeiben (II. kerület, Corvin tér) 
Tánczmulatságot rendez, melyre Uraságo- 
dat és b. családját tisztelettel meghívja a 
rendező-bizottság. Kezdete este 9 órakor. 
A zenét a és. kir. 23-ik számú gyalogez
red zenekara szolgáltatja. Belépti-jegyek 
árai : Család-jegy (1 ur és 2 hölgy) 6 ko
rona. Személy-jegy 3 korona Jegyek a 
rendező-bizottsági tagoknál és este a pénz
tárnál kaphatók. Pénzküldeményeket kér
jük pénztárosunk czimére küldeni (Bauer 
János I. kér., Alkotás-utcza 29. sz ) Ren
dező-bizottság Francois Lajos diszelnök 
Oiirsch Ferencz rend. bizotts. elnök Kun- 
cze Ödön Hiibner József rend. bizotts. al- 
elnöl ök Polifka Károly gazda Bauer János 
pénztáros Preiszler István ellenőr Iroda: 
II. kér., Batthyány-utcza 20. szám.

Az „Egyetértés Sportclub" bálja. A buda
pesti szállodai és éttermi alkalmazottak 
..gyetértés" cziniii sportclubja f. évi feb
ruár hó 12 én a Bokros-étterem (Andrássy- 
ut 25 ) összet termeiben „Olympia" alapja 
javára jótékonyczélu tánczestélytélyt ren
dez. A rendező-bizottság élén Haiduska 
József elnök, Beidl Antal, Beer László, 
Kommer Béla, Pauly Antal, Csernák Jó- 
alelnökök, Lipták János titkár, Tóth Lajos 
p nztáros, Krecsányi Károly, Kutassy La
jos, Juhász Lajos, Szigethy Márton, Varga 
István ellenőrök állanak.

Nagyváradi pinezérek bálja. A nagyváradi 
éttermi pinezérek jótékonyczélu asztaltár
sasága február hó 14-én a Feketesas étte
remben tánczczal egybekötött zártkörű 
háziestélyt rendez. A vigalmi bizottság 
elnöke Leitner Ferenc, alelnöke Kneizl 
József. A vigalmi bizottság tagjai: Bihari 
Endre titkár, Silbermann Ignácz pénztáros, 
Weisz Ignácz, Fitz Sándor, Somhegyi Dezső, 
Kojel János, Krivány Illés, Schneider Fe
rencz, Szilágyi Vilmos.

Szálloda átvétel. Budapesten a jóhirü 
„Metropol" szállodát, annak tulajdonosa 
Petánovils József, Kittner Mihály fővárosi 
nagyvendéglős kartársunknak bérbeadta. 
Kittner Mihály pedig régibb vendéglőjének 
vezetésével testvér öcscsét Kittner Jánost 
bízta meg.

Kóváház átvétel. Budapesten az Erzsébet- 
körut és Dohány-utcza sarkán levő kávé
házat Pollák Sándor a beczézett „régi kis 
Pollák11 ismét visszavette. A kávéház ün
nepélyes megnyitása folyó hó 5-ikén volt 
nagyszámú előkelő közönség jelenlétében. 
A kis Pollák ezúton is kéri kartársaink 
tömeges látogatását.

A lovagkor nagyótküsógü. V. Károly német
római császár Esteramandurában a San- 
Juste kolostorban halt meg és pedig gyo- 
mortulterhelés következtében. Á lovagkor 
nagyjai általában mind nagyehetők voltak. 
Az ember szinte elbámul és képtelenség
nek tartja, ha olvassa, mennyi minden 
került ételben és italban a nagyurak asz
talára. Ám hagyján, amit otthon megettek, 
de mikor a sajat asztalaikról mindent le
taroltak, akkor mentek a városi vendég
lőkbe, falusi korcsmákba s ott folytatták 
az ételben, italban való pusztítást. Ám a 
lovagoknak volt is rá okuk, hogy sokat 
egyenek. A háború, a vadászat, a torna
játék mind olyan dolgok voltak, amelyek 
az ember erejét hamar kimerítették volna, 
ha nem történt volna kellő gondoskodás 
az erőhiány pótlásáról bőséges táplálék 
utján. Ötödik Károly ugyan nem hozhatott 
fel mentségül ilyen körülményeket, de 
azért nem mondott le a nagyétküségről 
akkor sem, mikor már a vendéglőkben 
sem szolgálták ki kedve szerint s mikor 
^lastromba internálták, hogy vezekeljen 
nagy falánksága miatt. Alattvalói különben 
tudtak nagy étvágyáról s titokban minden
nemű jó dolgokat csempésztek be neki a 
klastromba, melyeket nagy hálával foga
dott. Burgoszból pisztrángot, dinnyét, őszi
barackot, Valencziából vadat és bort küld
tek neki, Medinából angolnát, Szevillából 
osztrigát, kolbászt és olajbogyókat, Gamá- 
ból foglyot kapott. Nem csoda, ha végre 
is gyomorbajban halt meg.

Vendéglő átvételek. Jáger Ignácz kartár
sunk átvette Budán a II. kér. Hattyu-utcza 
14 szám alatt levő vendéglőt. — Gulyás 
Géza régi kartársunk pestmegyei birtokos 
ismét visszalépett körünkbe, átvevén a 
Wesselényi és nagydiófa-utezák sarkán 
levő jómenetü vendéglőt, Gulyás barátunk 
különben a Kőris-utczában házat is vett 
200,000 koronáért. — ifj. Mirth András 
átvette a Rökk-Szilárd-uteza 8 szám alatt 
levő vendéglőt. — Marcsó Albert átvette 
a Práter-utcza 63 szám alatt levő vendég
lőt. Említett kartársaink mindnyájan belép
tek anyaipartársulatunkba.

Drágább lett a pálinka. A pálinkagyáro
sok tettek egyszer olyan dolgot, amit fo
kozatosan folytathatnának. Tekintettel arra, 
hogy a szesz a szeptemberi adóemeléssel 
46 koronával, a ezukor 30 koronával lett 
drágább, ők is felemelték a pálinka árát, 
azonban csak a rum és gyümölcspálinka

árát, mig a legrosszabb minőségű bunda
pálinka árát dehogy emelték fel. Hadd 
igyék abból tovább is a szegény munkás 
magyar ember és hadd pusztuljon rakásra 
tőle.

A Budapest Rákóczi-uti vendéglők bérletei.
A budapesti Rákóczi-uti üzlethelyiségek 
árát a folyton szaporodó kávéházak és 
banfiókok szinte elrettentő módon felszök
tették. Egy kapualjáért a Rákóczi ut vége 
felé ezukorkakereskedő 4000 korona bért 
fizet. Ugyanitt egy kiskorcsmáros egyetlen 
üzlethelyiségből és konyhából álló lakás
ban bormérést akart nyitni s 24.000 ko
rona évi bért kértek tőle. A Rákóczi-uton 
ma már vendéglős, korcsmáros csak az 
lehet, aki ott vagy boldog háztulajdonos, 
vagy akinek évek óta és még évekre 
szóló telekkönyviig biztosított bérlete 
van, vagy aki oly ügyes reklámember, aki 
még a sörárak emelkedéséből is jó üzle
teket csinál magának, a kartellek ellen 
dühöng s társulati tagtársaival együtt kar- 
tellban felemeli a burgoyna, a bab, sárga
répa s mindenféle főzelék árát, még hozzá 
husnélkül.

A Svábhegy, Hűvösvölgy és Zugliget ven
déglőinek jobb jövője. A külső budai részi 
vendéglők, kirándulóhelyek jobb jövőjét 
jelenti az uj vasút, melyre Beöthy László 
kereskedelmi miniszter a kiépítési enge
délyt végleg megadta. Az uj helyiérdekű 
Széchenyi- vasú tat Kugler Mihály mérnök 
tervezte s financzirozását egy angol kon- 
zorczium biztosította. A vasút kiindulási 
pontja a műegyetem előtt lesz és a Gel
lérthegyet és Sashegyet megkerülve, a 
Farkasvölgyön át a Svábhegyre jut. További 
útjában érinti a Bélakirály-utat, a Zugli
getet, a Szépjuhásznét, Budakeszit, Nagy- 

' kovácsit, M áriaremete— Hidegkút, Solymárt 
és Ürömnél az esztergomi vasutba torkol
lik. Pelage forgalommal lehetséges lesz 
az összes budapesti pályaudvarokról, vala
mint a közúti és városi villamos vasútról 
átszállás nélkül a Svábhegyre és az uj
vasul valamenyi pontjára jutni.

Miért drága nálunk n bor? Nem azért, 
mert kevés terem, hiszen a múlt eszten
dőben is jó közepes termésünk volt, hanem 
azért, mert a legjobb minőségű borainkat 
tömegesen szállítják ki külföldre, különö
sen Ausztriába. íme, a múlt 1911 évi 
novemberig kivittek tőlünk bormustot 
224.192 métermázsát 7.174.143 korona ér
tékben, (Ausztriába 223.671 mint.), bort 
hordóban 879.182 mm-t 31,765 054 korona 
értékben (Ausztriába 842 637 mm.-t), bort 
palaczkban 6428 mm.-t 713.508 korona 
értékben (Ausztriába 4928 mm.-t), pezsgő
bort 39ö0 mm.t 560 900 korona értékben 
(Ausztriába 3488 mm.-t). Hordóborkivite
lünk kitett novemberig 793 430 métermá
zsát. Mi magyarok csakugyan elmond
hatjuk :

Mi ültettük a szőlőfát,
Német issza meg a borát.
Mi kapáltunk, nyesegettünk,
Mégis vinkó maradt nekünk.

Gottschlig Ágoston rt. ezég alatt a Gott- 
schlig-féle rum- és likőrgyárat, továbbá a 
Gottschlig-czég és a losonczi Kohn és 
Herzog ezég által közösen bérelt Dreher- 
féle martonvásári szeszgyárat a Budapesti 
takarékpénztár és országos zálogkölcsön 
rt. 800.000 K alaptőkével részvénytársa
sággá alakította át. Az igazgatóság tagjai: 
Egyedy Lajos (elnök), Aich György, Gott
schlig Ágoston (vezérigazgató), Herzog Ig
nácz (Losoncz), Kohn Ignácz (Losoncz) és 
Stein Ármin. A felügyelő-bizottság tagjai: 
Schönfeld Adolf (elnök), Galter Ferencz, 
Sivó Jusztin ős Weisz Miksa.
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Császárfürdö Budapcs'en Nyári és téli gyógyhely 
az Irgalmasrend kezelése alatt. Kénes hévvizű 
gyógyforrásai páratlanok. Ezek a források bő
ségesen táplálják vizükkel az intézet valamennyi 
fürdő jét úgym int a gőzfürdőt és népgőzfürdöt, az 
egyes- és közös külön női- és férfi-iszapfürdőket 
(iszapborogatdsok), márványkdd-, porcellán- és kő- 
fiirdóket, valamint török- és horgánkád-fürdőket, 
továbbá a hölég-, szénsavas- és vlllamosfüi dőket. 
Ezekből 8 dús gyógyforrásokból kapja vizet a 
continensen egyedül álló női- és a férfi-uszoda is. 
A Császárfürdő kiváló gyógyító ereje nemcsak 
csúszós bántalmak és idegbajok ellen, hanem 
sok más betegségnél is általánosan elismert. 
Ivókúrája kitűnő gyógyhatású hurutus légző
szerveknél és altesti pangásoknál. Lakószobái 
kényelmesek; berendezésük a különböző igények
hez van szabva. Jutányos árak. Minden tekintet
ben szoliditás. Gyógy és zenedij nincsen. Pros
pektust ingyen és nérmentve kü ld  az Igazgatóság-

Honi gyártmány. Elsőrendű folyékony száraz szén 
savat ajanl könnyű 10, 15, 20 klgrammos aczél- 
tartányokban az „Egyesült Magyar Szénsavgya- 
rak“ Budapest, IX., Soroksári-ut 30. Pontos k i
szolgálás.

Óvakodás sohasem árthat:
Legyen tél, vagy forró nyár,
Ha félted az egészséged 
„Ilona artézi vizet" igyál.

N Y l  L T . T É R .

Másolat az 1911. B XIII. 1943. sz. jegyző
könyvről: — Nyilvános tárgyalás^ Rágal
mazás vétsége miatt vádolt Kaszás Lajos 
elleni bűnügyben. Az ügyben jelenlevők: 
dr. Polányi Aladár mint biró, dr. Domok 
Tibor mint jegyzőkönyvvezető, Skrabán 
Ferencz, mint magánvádló, dr. TaHián Ist
ván, mint magánvádló képviselője, dr. 
Gyenes Manó, mint védő stb.

Vádlott Kaszás Lajos: Ismételten kijelenti, 
hogy ma sem állítja, miként a magán
vádlót megvesztegették. Sajnálatát fejezi 
ki afelett, hogy a magánvádló félreértés 
folytán magát megsértettnek érzi. Ezután , 
magánvádló vádját elejti. Végzés: Bíróság az 
eljárást a B. P. 323 §-a alapján megszün
teti stb.

Budapest, 1912. január 15-én.
Dr. Polányi s. k. járásbiró.

A fenti közleményben foglaltakért a tel
jes felelőséget válalom.

Budapest, 1912. január hó 19.
Skrabán Ferencz vendéglős.

Boreladás.
Kitűnő hegyi zöldes fehér bor 120 hektoliter 
a főváros közelében eladó. Czim Farkas 

Károly Bicske (Fejér-megye).

B a la to n -S z á rs z ó
község, a tulajdonát képező nagyvendég
lőt és a vasút melletti nyári vendéglőt 
szabadkézből 1200 koronáért bórbeadja. 
Bővebbet nyújt a körjegyző. Kötcse (So-
mogy-mcgye.)

„  BEÍTZ JÁNOS
V *  mlieMtoroiilye, dikota blllitrdgolyi o

Riktáron tartok Caram- 
1’gI és fordító b illiá rdokat, 
márvány asztalt,„Thonet" 
sz, k >i, csillárokat és min
denféle ksréházi beren

dezéseket.

B U D A P E S T ,
VI. Akáczfa-u. 66.

TELEFON SÍ—90.

irA 1 \  *  b .

é g  v é n y e * "  
S A V A N Y U V IZ .

R n r  36 hektoliter zöld feliér fajbor 
D U I '  eladó. Ára: 48 korom. W á g n e r

K o n r á d n á l  Csengőd. (Pe st-megye.)

Cladó, esetleg bérbe» 
adó ueidéglő.

Pestszentlörinczen Bercsényi-ut 40 szám 
alatt egy újonnan épített ház, a melybe.n 

I vpndóg'ö, 6 szoba, 4 konyha, 3 kamra és 
I két záit veranda van szabad kézből, elő- 
i nyös feltételek mellett eladó esetleg bérbe-
1 adó.
j Bővebbet a „Selmeczi Népbankban Sel- 
; meczbányán".

V a ló d i 5 6  v o n a la s  
tö r k ö ly  p á lin k a

400 liter saját főzésű eladó. Vevők főposta- 
fiók 146 alatt tudakozódhatnak.

Bérbeadó étterem !
Nagyvárad legfőbb helyén, a Rákóczi- 

uton lévő és országosan ismert jóhirnevü 
I „Bazár“-vendeglo 500 vendégre átépített 

pompás helyiségei, úgyszintén a hozzátar
tozó 3000 □  m. fenyves park 1912 évi
január 1-től bérbeadó.

A bérlemény területén van a színház és 
60zszobás „Pensio". „

Értekezhetni a tulajdonossal : Vaiszlovich 
Emillel, Rákózí-ut 5.

Értesítés.
A „Fogadó" czimü lap azzal a híresz

teléssel iparkodik nyugdijegyesületünk jó 
nevének ártani, hogy szerinte a Munka
adók Bankjánál a Nyugdijegyesületnek 
70 000 koronája „elúszott, eltékozlódott".

Ezzel szemben az igaz tényállás a 
következő:

A Nyugdijegyesület 25.300 korona be
tétet helyezett el a Munkaadók Bank
jánál. Egy fillérrel sem többet. Abban a 
perezben, hogy a Munkaadók Bankja a 
felszámolás elé került, egész betétünk ki
fizetését a Belvárosi Takarékpénztár r. t. 
egyike a legelső és legnagyobb takarék- 
pénztárunknak, - magára vállalta.

Nyugdijegyesületünknek nem veszett 
oda tehát egyetlen fillérje sem. De nem 
is veszhet soha semmi körülmények kö
zött, mert az igazgatóság minden fillérért 
egész vagyonával felel. Benne van ez ki
fejezetten az alapszabályokban. Az igaz
gatóság vagyona pedig több milliót 
reprezentál.

Mindezen tényeket bárkinek kívánsá
gára, hiteles okiratokkal igazoljuk, mely 
okiratok irodánkban : Muzeum-körut 35. sz. 
alatt őriztetnek.

Azt hisszük, ezen tények előtt, melyek
nek bizonyitékait hangsúlyozzuk és bár
kinek rendelkezésére bocsátjuk, még ez 
intézmény ellenségeinek is el kell némul- 
niok, ha él bennök a jóhiszeműségnek a 
legkisebb szikrája.

Budapest, 1912. január hó 29.
Kartársi üdvözlettel :

Dr. Nagy Sándor s. k. Bokros s. k. 
jogtanácsos. elnök.

nz ELSŐ MRGYRR RÉSZVÉNY SERFŐZŐDE

TA VA SZI SÖ R ÉT
mely a külföldi Salvator sört van hivatva pótolni 
1912 február hó 1-én hozza forgalomba.
A már évek óta közkedveltségnek örvendő 
idénysör a következő vendéglőkben kerül 

csap alá :
I. kerület:

Bittner Alajos, Fehérváry-ut 46. 
ifj. Dankovszky Ede, Tárnok-utcza 20. 
Endrényi Ferencz, Disz-tér 16.
Fiedler Gusztáv, Fehérvári-ut 2.
Horváth József, Hadnagy-utcza 1.
Stölzl Nándor, Alkotás-utcza 28.
(Jnterreiner Vincze, Lánczhid utcza 15.

II. kerület:
őzv. Boross Jenőné, Margit-körut 54.

IV. kerület:
Baldauf Mátyás, Eskü-tér 6. (Mátyás-pincze) 
özv. Pribitzer Sándorné, Korona-utcza 2.

(Korona)
Schwetz István, Veres Pálné-utcza 6.

V. kerület:
Muscnyak és Putzer, Fővárosi vigadó.
Takács László, Váczi-ut 74.

VI. kerület:
Gundel Károly, városligeti állatkerti 

vendéglő.
Goldberger S. G., Andrássy-ut 39. (Párisi 

áruház.)
Gráf János, Andrássy-ut 80.
Drabik János, Csengeri-utcza 45.

VII. kerület:
Braun Sebestyén, Nefelejts-utcza 53. 
Hettlinger János, Rákóczy-ut 4.
Kaszás Lajos, Rákóczy-ut 44.
Maloschik R. N. Dob-utcza 78.
özv. Schárhann Jánosné, Akáczfa-utcza 12.
Schönberger Nándor, Garay-utcza 50.

Vili. kerület:
Ehm János, Rákóczy-ut 1.
Jajczay Mihály, Kerepesi-ut 1.
Kopfensteiner I., Baross-utcza 105.
Malosik Ferencz, Népszinház-utcza 15.
Spalt Mátyás, Kerepesi-ut (Tattersall.) 
Steinbeisz József, Kisstáczió-utcza 7. 
Tomaschek I. R, József-körut 85.
Werner János, Práter-utcza 57.

I?C. kerület:
GyutH Nándor, Üllői-ut 115.
Klivényi Ferencz, Központi vásárcsarnok. 
Putnoky István, Ferencz-körut 2—4.
Tavaszi palaczksör kapható Budapesten min
den elsőrangú füszerkereskedésben, úgy
szintén vidéken is, különösen a következő

üzletekben :
Fekete Lajos, X., Belső Jászberény i-ut 10. 
FUrst Tivadar, Újpest, István-tér 7.
Török Ignácz, Újpest, Váczi-ut 52.
Lőrincz Sándor, Pusztaszentlőrincz.
Olasz Béla, Erzsébetfalva, Sorokvárosi-ut 19 
Kocsis György, Erzsébetfalva, Uri-utcza 3.

Kimérés csak addig, mig a készlet tart. 
Palaczkba lefejtve megrendelhető a palaczk-

sörosztálynál.
Telefon : 56 -58.

Eladó ó-bor.
130 hektó legjobb minőségű ó-bor mér

sékelt áron eladó.
S te lz e r  Fe ren c z

Nef elejts u. 5.
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Eladó szálloda.
Negyvenezer lakossal biró megyeszék

helyi városban, Nyíregyházán a város fő- 
utczájában, a mai kornak megfelelőleg épí
tett szálloda és vendéglő 14 vendégszobá
val és egy hold nagyságú két utczára nyíló 
kerthelyiséggel, melynek egész területe szé
pén be van fásitva és nyári mulatóhelynek 
van berendezve, külön álló fásitott és bok- 
rositott fülkékben vannak az asztalok egy
mástól elkülönítve és villanyvilágítással van 
az egész mulatókerthelyiség is berendezve, 
a kertben van nyári és téli tekepálya vil
lanyvilágítással, nagy veranda melyben 
tánczmuiatságokat szoktak tartani, teljes 
berendezéssel azonnal eladó.
1 Az eladásra nézve bővebb felvilágosítás
sal szolgál a tulajdonos, Jurás Lajos, aki 
ezen üzletet 25 év óta vezetem es most 
nyugalomba vonulásom vegett legkedve
zőbb teltételek mellett örök áron eladom. 
J u r á s  L a jo s  „Bocskay‘‘-szálloda tulaj
donosa Nyíregyházán.

Szálloda és vendéglő 
bérbeadás.

Balatonkeresztur fúrdötelepen, a balatoni 
fürdők egyik legforgalmasabb helyén, kö
zel az ottani két vasúti állomáshoz, a 40 
szobából álló modern berendezésű fürdő- 
szálloda és vendéglő esetleg a fürdőházzal 
együtt a nyári igényre több évre bérbeadó. 
Érdeklődők forduljanak bővebb felvilágo
sításért d r .  S z ig e t h y  K á r o ly  fürdő
tulajdonoshoz Nagykanizsára.

Bérbeadó
fü rdővendég lő .

A Bikszádi gyógyfürdőben a k is v e n 
d é g lő  márczius hó l ével k ia d ó ,  italmé
rési joggal. Két szoba, konyha, kamra, 
téli, nyári vendéglöhelyiség, istálló, kocsiszín 
és udvarral.

Bővebb felvilágosítást nyújt a Bikszádi 
Gyógyfürdő Igazgatósága Bikszád (Szatmár- 
megye), hova ajánlatok küldendők.

B é rb e ad ó
esetleg e ladó  szálloda
Rimaszombat városban a vármegye szék
haza, kir. törvényszék, kir. járásbíróság, 
postaépület tőszomszédságában lévő, egy
emeletes, 7 vendégszobával, téli- és nyári 
étteremmel, káveházzal biró

„ T o m p a  s z á l l o d a "
1912. évi október hó l-től bérbeadandó, 
esetleg örök atuu is eladó. Feltételek meg
tudhatók K e r t é s z  Lajos törvényhatósági 
m.igy. kir. állatorvosnál R im a s z o m b a t .

A húgyhajtó és húgysavoldó 
vizek Királya, bór- és dús 
lithion-tartalmú ásványvíz.
Kutkezelőség Eperjes. Megrendelhető a Ma-

I gyár Ásványvíz forgalm i és k ivite l társaság
nál, Budapest. V. SuUíMg-lér 10. Telefon 162-84

Seifert Henrik és Fia
cs. és kir. udvari te k e a s z ta lg y á r.  
Császári és királyi szabad, jégszekrénygyár. 
B u d a p e s t ,  V II.. D o b - u tc z a  9 0 .  s z .
Á rjegyzékek  v id é k re  in g y en  és bérm en tve.

ÍHIRIYIANN FERENCZl
{  rézáru-gyára $

J Budapest, VII., Csányi-utcza 7. sz. |
a  Részit gőz-, víz- és légszeszvezetékhez szűk- tp 
X  séges rézárukat. Bor-, és sör-szivattyúkat, W 
J sör kirnérö-készülékeket légnyomással, va- X 

lamint mindennemű rézcsapokat, fémfelirati «u 
táblákat és rézsulyokat. — Alapított 1880- V 
bán. — Az 1896. ezredéves orsz. kiállitá- JjJ 
són az állami ezüst-éremmel kitüntetve. íp

TELEFON : 29 03.

JIFULUSZ

AW&fUw
Magyarország legkedveltebb élczlapja. 
Megjelcn minden vasarnap. Egyes szám 15 krajezár. 
Előfizetési ár: Egész évre . . .  6 fr t  

Fél évre . . . .  3 fr t  
Negyed évre . . . 1 fr t  50 kr 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, Vili. kér.. Rökk Szilárd-utcza 4.

Tem esvári Polgári 
Sörfőzde Részv.-Társaság

Tem esváro tt.
Hazánk legnagyobb vidéki sörfőzdéje tisz
telettel ajánlja a legfinomabb világos söröket 
pótló dupla korona sörét, azonkívül kitűnő 
minőségű márcziusi, udvari, dupla márcziusi 
bajor, stb. sörét. Különlegesség : Corvin-sör.

(Corvin védjegygyei.) 
Árjegyzékkel szívesen sz dgál a vállalat. 
Budapesti főraktár: IX., Gyep-utcza 58.

Borral legjobb a valódi

KRONDORFI
savanyuviz-fröcscs.

Najman József
Némot-utcza 21. sz. Szállít vendéglősök, kávé
sok, korcsmárosok stb. részére a legjobb 
minőségű virstliket. kolbászokat napi ára
kon. Megrendelések pontosan teljesittetnek.

Andrényi lS "  Sec
Hagyományos franczia módszer.

Kapható minden füszerkereskedésben, ká
véházban, vendéglőben.

Pinczérek figyelmébe!
Fö- és fizetöpinezérek, kiknek oldalzsebtárca i papi
rospénz i vagy pinezértáska (apró- és ezüst számára) 
van szükségük, a melynek feneke nincs íöbbé külön 
beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy darab
ból készült -  a legjútányosabb árak mellett szerez

hetik be.
A r a k  8 - t ó l  12 k o r o n á ig .

Molnár Vilmos
kesztyű- és sérvkötögyárosnál. 

Budapest, VII., Károly-körut 28. szám.
(Központi városház.)

Quinmi- és halhólyag-kiilönlegessógek tuczatonként 2, 3, 4, 5 és 
6 forint. Nagy raktár a legkiválóbb gyártmányú görcsér. gumi- 
harisnyák, sérvkötök, szuszpenzoriümok és a legkülönfélébb 

betegápolási csikkekben.

Ezernél több kiváló orvos es tanár ajánlja.
1908. ST. LOCJIS G RfiNb PRIX 

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfiirdői 
KRISTrtLY-rtSVrtNYVIZET 1

A KRISTÁLY
f (11*1*9 <2 szénsavval te lite tt ásványvize liasz- 
I U I  I d í>  nos ita l étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A  legtisztább és legegészségesebb 
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
Vidékre és külföldbe fuvardijmentes szállítás. — 
Kérjen árjegyzést. — Szénsavtelités nélküli töltés 
is rendelhető, mely hasonló enyhesége fo lytán pó
to lja  a franczia Evian és St. Galmier vizeket.

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

I L O N A

f l városligeti gyógyforrás
szénsavval telitetett kellemes izü

a r té z i
á s v á n y v iz e

legyen mindennapi italod. Telefen 50—72. 
Megrendelési cim : Artézia r.-t., Budapest, 
VII. kér., Egressy-ut 20/c. Telefon 50—72.

S ze g ő  L o th á r
úri divatáruk, fehérnemű különlegességek 

és angol kalapok nagy raktára
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - k ö r u t  21.

Kelengyerendeléshez szivesen küldök áraján
latot minőség és színmintákkal felszerelve.
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A N I M O

MURAKÖZI
PEZSGŐGYÁR
RÉSZV.-TÁRS.

CSÁKTORNYA.

imnnonJ^
HOLLE =  B U O A Ő R 5 . =

M USCHONG* BUZIÁSFÜRDD

[W1ZIÁ5I PHPMIX*yg1
ÜDIT-GYÓGYIT. KAPHATÓ MINDENÜTT.

Budapesti főraktá r: Eötvös-utca 44. Telefon 86-53’

S z á llo d a  berendezések

Bruck J. Henrik
vas- és rézbutorgyára

B u d a p e s t.
Gyár: IX., Liliom-utcza 8. szám. (Saját 

házában.)

Mintaraktár és iroda: VI.. Andrássy-ut 32.

Ajánlom dúsan felszerelt r iktáromat vas- 
és rezbutorban, olcsó árban és kedvező 

fizetési feltétellel.

C ra v a tte n  - L o u v re
Wien, VII. Mariahilferstrasse 124.

Legolcsóbb és legelőnyösebb bevásárlási 
forrása fekete és fehér csokroknak.
Fekete ripszcsokor I-a m inőség tu ca tja  K  7‘50 

„ ,, H a „  „ „ 5 50
Fehér batiszt I-a „  „ „  b'50

„ „ Il-a ....................... 2 —
Költségmentes utánvételes szállítás egy 

tucatból feljebb. Meg nem felelőért az érték 
m egtérittettk. Rendelésnél pontosan megha
tározandó, hogy álló vagy fekvő gallérhoz. 

Árjegyzék ingyen és pérmentve.

L I T T K E  L .
p e z s g ő b o r g y á r - t e le p e  P É C S .  

Főraktár: Budapest, IV., Szép-utcza 3.
Frigyes főherczeg 
ő császári és k irá 
ly i fensége, Salva- 
to r Lipót ö cs. és 

k ir. fensége és 
„Ncmzstközi Háló
kocsi" és „Európai 
Express Vonat-tár1- 
saság" szállítója.

PEZSGŐIAJOK:

„SPORT GRAND 
VIN SEC", „CA- 
SINO EXTRA SEC" 
„FORENGLAND" 

(savanyítás) „BRI- 
TANIA EXTRA 

DRY“ (cukor nélk )

Iparsó
fagylalt, jegeskávé, hidegké- 
szitmények előállításánál a jég 
sózására valamint hűtőkészü
lékekhez. Minden felvilágosí

tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli kér-
dezősködésre díjmentesen nyújt
í  Magyar Kiráyi Sojövedék Vezérügynöksége

BUDAI’t.ST, V., Váczl-köriil 32. íz.

Vendéglőnek
alkalmas helyiség, mely czirka 450 [ ;-öl 
3'/2 méter magas pinczóvel egybeköthető, 
kiadó. Felvilágosítás helyszínen Fehér* 
vári-ut 52. sz. vagy 12—59 számú telefon.

M USTÁR
(Eredeti franczia-mód)
valamint kitűnő minőségű

paradicsom
1 és 5 literes üvegekben

vendéglős urak részére
kapható:

M ocznik L.
conservgyárában

Budapest. Vili., Alföldi-utcza 10. szám. 
A budapesti elsőrendű vendéglősök szállítója.

Első magyar részY. serfőzde
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya

Telefon szám : 52—60.

Városi iroda: Vili., Eszterhazy-utcza 6.
Telefon szám: 52—59.

Palaczksör osztálya: X. kerület Kőbánya. 
Telefon szám: 56—58.

Saját termésű finom a s z t a l i  b o r o k ,  
kitűnő kisüsti pálinkák, többféle fajbor. 
Príma, pergetett a k i c z -  é s  v e g y e s  
v i r á g m é z ,  valamint élő méhek és rajok 
kaphatók I m r e  K i s s  B é n i n é l  
Ó -K e c s k e  216. sz. (Pest-rn.). Kimerítő 
árjegyzék ingyen. Minták 30 filléres

| :: bélyeg ellenében. ::

Gyártelep: Központi iroda :
Vili. Magdolna-utcza 16. Vili., Népszinház-utcza 12.

Telefon 17-65. Telefon 141-04.

„H U LLÁ M "
S Z I K V I Z - G Y Á R

Társtulajd< nosok : Csanádi Török Gerö és Kutschera József.

f lz  „E R b É L Y I P IN C ZE  - E G Y L E T "
császári és kirá ly i udvari szállítók
K O L O Z S V Á R O T T .

Sürgönyczim : Bortermelők szövetkezete Kolozsvár. 
Ajánlja egyenesen a szövétkezeti termelő tagjaitól beszerzett és minden 
kiállításon elsőrendű érmeket nyert tisztán kezelt és k itűnő minőségű 
fehér- és veres-, asztali-, pecsenye-, csemege- és gyógyborait. 
Megkeresésére készséggel küld árlapot az igazgatóság.
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,MUNDUS‘
EGYESÜLT MAGYAR HAJLÍ
TOTT FABÜTORGYÁRAK 8.-T

Központi iroda:
BUDAPEST, V.. BÁLVÁNY-U. 4. 

Telefon 89—61.
Raktár:

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 15. 
Telefon 107-64.

GYÁRAK: Beszterczebánya, Boros- 
jenö.Ungvár, Varasd, Vrata. 

M indennem ű h a j l í to t t  fa b ú to r  
és k e r t i  b ú to r.

Ajánlja kávéházi és vendéglő beren
dezésekre csinosan kiállított gyárt

mányait.

BRUNHI SOR.
(N in c s e n  k a r t e l l b e n . )

Brünni sörre rendelések felvétetnek B u d a p e s t ,  V I I .  
k e r ü l e t ,  M u n k á s - u t c z a  3 .  s z .  Telefon 24—89.

,ROYAL‘-szá llo d a
S ZE G E D .
80 fényesen berendezett szoba. Központi 
fűtés. Tulajdonos:
DÁVID SÁNDOR vasúti vendéglős.

DREKER RNTRL SERFŐZDE! R.-T.
BUDftPEST-KŐBANYAN.

Városi iroda: Vili., József-utcza 36. - ........  Saját palaczk - töltés.
Ajánlja kitűnő minőségi) ászok-, kirá ly-, márcziusi-, k iv ite li márcziusi-, 
korona- (á la pilseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusi- és bak-sörét. 

Különlegesség: dupla maláta kösör, kőkorsókban.
Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

Eladó borok. 1911. évi, tisztán 
fejtett 150 hl. rizling 
és kövidinka bor á 

50 kor. 40 hl. Muskat Linói bor á 80 kor. a nagykőrösi vasút
állomáshoz szállítva, kisebb mennyiségben is. — Mintát küld a 
M a k r a - t e l e p  s z ő lő g a z d a s á g ,  N a g y k ö r ö s .

SCHÁTZ JÓZSEF
s ö r n a g y k e r e s k e d ö

Budapest. Vili. kér., Práter-utcza 47.
e l e f o n  5 7  — 2 2 .

fllapitta tott
1825.

fllapitta tott
1825.

Károly István főherczeg, flngol porter sörének főraktára 
Dreher Hntal sörfőzdéi részvény-tarjaság főelárusitója. 
Rz „EI5Ő Magyar Részvény Sörfőzde" főelárusitója.

Ú ja b b a n ,  számolva a nagyközönségnek a mün
cheni sörök iránt egyre növekedő előszeretetével elhatá
rozta, hogy tisztelt vevői részére ezentúl e r e d e t i  m ü n 
c h e n i  sört is fog állandóan raktáron tartani. E végből 
kiválasztotta a sok közül a legjobbat — a legkevesebb 
reklámmal dolgozó és mégis leghíresebb — Amerikában 
nagymértékben exportáló

Jós. Sedlmayr Bierbrauerei zum Pranziskaner-Keller A. G.
müncheni nagy sörfőzdét és ennek képviseletét Magyar- 
ország, Horvátország, Bosznia és Herczegovina területére 
átvállalta. Kőbányai sörökön kívül tehát ezután állandóan 
raktáron tartok

K iv ite li b a rn a  m ünchen i s ö r t
>s úgy */<» '/« és */, hordókban mint palaczkokban és ké
rem a nagyérdemű közönség, valamint az ismételárusitók 
hatalmas karát, hogy megrendeléseikkel szerencséltesse
nek, eleve is a legfigyelmesebb pontos kiszolgálást Ígérvén. 

Kiváló tisztelettel
SCHÁTZ JÓZSEF 

sörnagykereskedö
Budapest, Vili., Práter-utcza 47.

HUBERT J. E. 
POZSONY.

Csász. és kir. udvari szállító.

„G EN TR Y  C L U B ”
a budapesti orsz. kaszinó pezsgője.
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Körmöczbánya szab. kir. r. t. föbányaváros tanácsától.

320. szám. 1912.

B é rb e a d á s i h ird e tm é n y .
Körmöczbánya szab. kir. r. t. főbányaváros tanácsa ezennel köz

hírré teszi, hogy: . . . . .
A zólyomvölgyi nyaralótelep, u. m.: 1) „ V a d s s z k u r t  

v e n d é g ló  -és „ F e r e n c z  J ó z s e f u - l a k  2) „ A r p á d “- la k  
3) „ E r z s é b e i “ - l a k  tartozékaikkal együtt a város székesháza nagy
termében folyó I9i2. évi f bruár hó 19-én délelőtti 10 órakor tartandó 
nyilvános írásbeli ajánlati árverés utján 1912. é v im á ju s  h ó  l - tö l  
1915. é v i  o k t ó b e r  h ó  l - ig ,  v a g y is  3  ( h á r o m )  é v i  id ő 
t a r t a m r a  a városi közgyűlés jóváhagyásának fenntartása mel
lett b é r b e a d a t n i  f o g n a k .

Ajánlatok vagy az egész nyaralótelepre együttesen, vagy pedig 
fent 1., 2., 3. alatti részeire kü'ön-külön tehetők.

Az egész nyaralótelep évi bérének kikiáltási ára: 1200 kor., az 
1) alatti csoporté 700 kor., a 2) alatti Árpád laké 300 kor., a 3) 
alatti Erzsébet-laké 200 korona.

A zárt és lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyeknek úgy külső 
borítékán, mint szövegében világosan kiteendö, hogy az egész nyaraló
telep, vagy annak, mely részének bérbevételére vonatkoznak, amelyek
hez a fenti kikiáltási árak lOn/o-ának megfelelő bánatpénz csatolandó, 
legkésőbb 1912. évi február hó 19-ének d. e. 10 órájáig nyújtandók 
be a város polgármesterénél.

A bérlemények és tartozékaiknak részletes leltárai az árverési 
feltételek és a szerződéstervezet a városi számvevőségben a hivata
los órák alatt megtekinthetők.

Kelt Körmöczbányán, 1912. évi január hó 15-én.
S z m e t f a n o v ic s

polgármester.

Zamatos hegyi fajborokat
vendéglősöknek mérsékelt árban szállít a

Visontai és Mátrahegyaljai Szölőtelepek
Borértékesitő Részvénytársasága

Központi eladási iroda és igazgatóság: GYÖNGYÖS (Hevesm.) Főtér, Luby ház 
(uj Bankpalota). Postafiók 1. Sürgönyeim: VISONTAMÁTRA. — Telefon 99. sz. 

540 hold saját hegyi-oltvány minta szőlőtelepeinknek átlagos évi termése 
121100 hl. A borok telepeinken személyesen megtekinthetők és kiválaszthatók. 
Próbaküldemények 59 lite rtő l fölfelé kölcsönhordókban utánvéttel szállíttat
nak. — Nagybani bevásárlásoknál kedvezményes árak és fizetési feltételek 
engedélyeztetnek. Ujbor-árak fajok szerint lite rje  46fill.-tól 70 fill.-ig . Óbor-árak 
fajok szerint lite rje  54 fill.-tő l IOOfill.-ig. EGRI BOROK. Szőlőtelepeink elnöke, 
n a g y m . d r .  K á l l a y  Z o l t á n  u r  v . b. t .  t .  I le v e s m e g y e  f ő is p á n j a  

egri pincéjéből származó óborok, fa jok és évjárat szerin tlite r je  56 I5Ó fill.- ig  
Szőlőtelepeinken ezidén kiváló minőségű és a szokottnál is jobb fajborokat ter- 
meltőnk. A t. vendéglős urak egész évi borszükségletüket kedvező feltételek mellett 
(részletekben! szállításra is) méltányos árban előjegyezhetik. Budapesti képviselet 

Liget-te,r 2. Telefon 122-41. Kassai képviselet Melcghy Aladár Béla ur.

K őbányai P o lg á r i  S ö rfő z ő  
R é s z v é n y -T á rs a s á g . 

Budapest-Kőbánya.
Gyártelep és központi iroda: IJ(., MRQLÓDI-UT 17. a köztemetői villamos mentén. 

Telefon : 55—03 és 56—46.
Városi raktár és iroda: Vili., NÉPSZINHÁZ-ÜTCZR 22. Telefon 56-43. 
Kiviteli telep: FIUME Via Ciotta 18. ■■ Telelőn 484 és 681.

Gyárt világos és sötét söröket a legfinomabb minőségekben és szállítja hordó
ban és palaczkokban m in d e n  v i l á g r é s z b e .  Amely kiállításon részt vettünk 
mindenütt a legmagasabb d ijja l lettünk kitüntetve, 7 Gr'and Prix tanúskodik sörünk 
páratlan minősége mellett. Nem kisebb sulylval b ir söreink megítélésénél azon 
kimagasló tény is, hogy az összes velünk egykorú sörfőzdék között egész 

Európában mi gyártjuk a legtöbb sört.
Képviseleteink vannak az ország minden jelentékenyebb, helyén és 
a kü lfö ld  főbb piaczain, m int: Wien, Milano, Venezia, Róma, Nápoly 
London, New-York, Buenos-Ayrej Alexandria, Kairó, Smyrnas, Tunis stb*

10IIIS FRANCOIS íC !

.U ránia- könyvnyomda Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 19.


