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A vasúti vendéglőket
hír szerint a Magyar Bank akarja bérbe- 

venni. Még csak hírlik. De — valljuk meg 
őszintén — ha nem is mindig jó az olyan hír, 
amely mögött a Magyar Bank áll: ám hogy 
fenyegető, az bizonyos. Értsük meg jó l : arról 
volna szó, hogy Kőrösmezőtől — Dévényig, 
Fiúmétól — Predeálig, Mezőlaborctól — 
Fehringig minden, de minden vasúti ven
déglőre a Magyar Bank akarja rátenni a 
kezét. Lehet-e ez ? Miért ne ? Es mi nem 
lehet, ha a Magyar Bank akarja? De jó  
lesz e igy? Nem hihetjük. Fő azonban, hogy 
a vasúti vendéglősök gyorsan, de gyorsan 
szervezkedjenek. Rendelkezésükre állunk 
Szervezkedve tatán kivédhetik a nekik szánt 
csapást.

A kávésok beszerzési központját
nem sikerül — úgy látszik — megcsinálni. 

Bizony baj ez. Baj, hogy az egy ipart űzők, 
egy iparban erősen dolgozók s most egy 
iparban nagy nehézségekkel kiizködők nem 
értik meg egymást. Több nyugalom, tárgyi
lagosság, mérséklet kellene mindakét részről. 
Az ellentéteket mindig ki lehet tapintattal, 
finomsággal, okossággal egyenlíteni. Ki is 
kell. Mert ha magunk nem értjük meg egy
mást. hogy kívánjuk, hogy a hatóságok és 
fogyasztóink megértsenek bennünket? Nem 
akarjuk sehogv se elhinni, hogy már min
dennek vége volna. Erősen akarjuk hinni, 
hogy minden kávésban felülkerekedik a nagy- 
értékű higgadtság és mégis csak megcsinálják 
mindnyájuk hasznára, előnyére a beszerzési 
központot.

Nemes Kún.

E gyesült erő az erő.
Irta : Gyökössy Endre dr.

A nyáron beszélgettem egyik al
földi nagyközségben a község igen 
értelmes bíró jával; földmivelő, egye
nes lelkű, tiszta eszű, komoly, bronz
arcú paraszt ember az atyafi. Hogy, 
hogy n em : a politikáról is szó esett. 
S csodálatosan egyszerű, de mélyen 
zengő szavakkal szomorkodott azon, 
hogy — három függetlenségi pártja 
van az országnak, mert vannak 
egyesült függetlenségiek, független
ségi és 48-asok és pártonkivüli 
függetlenségiek.

S igy sóhajtott fel a gyönyörű szál 
és egészséges koponyájú és lelkű 
m agyar:

— Hej, uram, a három független
ségi párt kevesebb, mint az egy!

*
És ezzel legyen szó a vendéglő

sök dolgáról. A vendéglősöknek is 
három egyesülésük v a n ; az egyik az 
országos, a másik az ipartársulat s 
a harmadik a budai. Mindahárom 
komoly, derék, dolgozó egyesülés. 
A maga ereje, tehetsége, iparkodása 
szerint mindahárom a vendéglősök 
érdekeiért fáradozik.

De azért nincs más hátra, mint

hogy mi is felsóhajtsunk ebben a 
nehéz napokban:

— Hej, urak, urak, vendéglős 
urak, kevesebb ez a három egyesü
lés, mint az egy.

A mi lapunk független mindenki
től és mindenektől. Mi bátran és 
egyenesen mondhatjuk meg em berek
nek és egyesüléseknek az igazságot, 
már t. i. azt az igazságot, amit mi 
szerényen, de határozottan vélem é
nyünk, hitünk szerint való igazság
nak tartunk.

Mi sokra becsüljük a három 
egyesületet, mindahárom egyesület 
igazán kiváló vezetőjét- A Palkovi- 
csok, Hajósok és Kunzék dolgos, 
szorgalmas, komoly szakem berek 
s igy méltó és nagyon is érdemes 
irányitói, vezérei a vendéglősöknek.

Óh, ha hárm an egygyé tudnának 
lenn i! Ha egyesült erővel egy egye
sülésbe tömörülne Budapest minden 
fogadósa, kis és nagy üzletek tulaj
donosa, a pesti és a budai oldal 
egyaránt.

Ez volna az erő!
Mert egyesült erő az erő!

U radalm i tá jb o ro k a t sS  Seb  w a r c z  B é la
ITolna.megye)__________ borbizományos__________ Nagydorogh
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A vendéglősök beszerzési 
Szervezetéről.

Irta: K iss  Is tv á n  d r .

Lapunk folyó évi november 5-ikj számá
ban közöltük, hogy a budapesti vendég
lősök beszerző csoportja megalakult és az 
ipartársulat helyiségeiben (Budapest, IX., 
Lónyay-utca 22. szám alatt) megkezdte mű
ködését.

A beszerzési szervezet még csak pár hete 
működik és már is oly nagy érdeklődés mel
lett, hogy a kezdetleges megalakulási forma: 
a »beszerzési csoport« már is csekélynek 
bizonyult.

Ugyanis eddig néhány tekintélyes vendég- | 
lös állt össze és ők finanszirozták a vállal- : 
kozást, de a folyton emelkedő nagy arányú 
árubeszerzés és szétosztás miatt nagyobb 
forgó tőkével rendelkező szervezetre van 
szükség.

Iyen nagy arányú forgalom lebonyolí
tására pedig szakértők véleménye szerint 
legalkalmasabbnak bizonyul a részvény- 
társaság.

A kereskedelmi törvény értelmében rész
vénytársaságnak az a társaság tekintetik, 
amely előre meghatározott, bizonyos számú 
és egyenértékű részvényekből álló alap
tőkével alakul s melynél a részvények 
tulajdonosai csak részvényeik erejéig fele
lősek.

A részvénytársaság megalakultnak pedig a 
törvény értelmében akkor tekinthető, ha 
először is alaptőkéje biztosítva van, másod
szor, ha az alapszabályok létrejöttek és

A Frohner-szálló.
— A Vendéglősök Lapja tárcája. —

Már jó ideje, hogy a »Conlinental« nevet 
vise'i ampir és klasszikus motívumokkal díszített 
homlokzatán, de öreg pesti polgárok ma is 
»Frohner-száIló«-nak isme.ik. Nemes vonalú, ar- 
tisztikus épülete harmónikusan illeszkedik a régi 
Lipótváros nyugodt, előkelő hatású házsoraiba, 
melyeknek rendjét József nádor szépítő bizott
sága szabta meg a múlt század elején. A Ná
dor- és Széchenyi-utca szögletéről odatekint a 
Szabadság-térbe olvasztott egykori Széchenyi- 
premenádra, hol a legnagyobb magyar ültette 
az e'ső csemetét, a várost a »Nájgebáj«-tól el
választó árok helyén. A kioszk, régen elegáns 
mu'atságok (többnyire Dubez mester dirigálta a 
katonabandát), később iparos- és cseléd-majálisok 
színhelye, eltűnt a borús emlékezetű szürke ka
szárnyaóriással egyidőben, a protnenád megsza- 
.porodott fái virulnak s a kö ze prolzolva ter
peszkedő tornyos oa'otájából az adok-veszek tü
lekedésének lökésszerű hanghullámai tódulnak k i
felé.

A Hotel Frohner a régi Pest nevezetes szál
lói közül a fiatalabbik egyike, korra, dicsősé
ges múltra nem mérkőzhetett a pompás tánc
terméről híres dunaparti Európával (ma a rend- 
örfökapitányság háza), az ezzel szomszédos Ist
ván főherceggel (a Munkásbiztositó hivatal helyi
sége), a Nádor-utca és Mérleg-utca sarkán álló 
»Tigrls«-sel (Generali-udvar lett belőle, de ka
puja felett ott pihen most is a kőből faragott 
tigils), hogy ne is szóljunk a pénzintézeti központ 
és élelmezési hivatallá alakult Angol királyné
ról, meg a váci-utcai Nemzeti szállodáról, amely
ben a Corso-mozi ütött tanyát.

A Hüuflerben, az ötvenes évek egyéb pesti 
kalauzaiban és címtáraiban még nem akadunk 
nyomára, o hatvanosok közepe táján alapította

harmadszor, ha a társaság a kereskedelmi 
cégjegyzékbe bevezettetett.

Palkovics Ede a budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá
nak kiváló és köztiszteletben álló elnöke, a 
ki már évekkel ezelőtt indítványozta az áru 
beszerző szervezet létesítését,. hogy a tör
vénynek eleget tegyen és a vendéglői ipar 
gyakorlásnak érdekeit minél jobban szolgálja, 
a beszerző csoport megalapításával egye
temben elhatározta a részvénytársasággá 
való átalakulást és a következő körlevelet 
bocsátotta ki:

»Igen tisztelt Kartárs Ur! Az Oiszágos 
Közélelmezési Hivatal, a Haditermény r.-t., 
a Központok, Budapest székesfőváros köz- 
élelmezési ügyosztálya megkezdették ipari 
céljainkra az élelmiszerek kiutalását és biz
tató ígéretet tettek, hogy a lehetőséghez 
képest mindenkor a rendelkezésre álló kész
let aránylagos hányadában fognak részel
tetni. Részben már megkezdtük, részben a 
legközelebbi jövőben előreláthatólag meg
kezdhetjük a sertéshús, tojás, zöldségfélék, 
sajt, ecet, zsir, bab, lencse, borsó, konzervek 
stb. forgalomba hozatalát.

E nagyarányú beszerzés és szétosztás le
bonyolításához tőkeerős szervezetre van 
szükség, amelynek különösen a beszerzési 
előlegek céljára kellő pénzösszeg áll rendel
kezésére, ezért elhatároztuk a »Vendég
lősök Beszerző Csoportja Részvénytársas g« 
alapítását.

A háború okozta rendkívüli gazdasági idő
ben mindaddig, amig az áruk beszerzéséhez 
hatósági engedély és utalás szükséges, a 
társaság nyerészkedési cél kizárásával al

meg az idegenből ideszakadt Frohner János, a 
pikolóból lett milliomos és versenyistállótulajdo
nos. Gundel János mellett, akit az ujvi'.ág-utcai 
Arany-sas vendégei -Napóleoninak becéztek bor 
fiú korában, nagy fejére és apró termetére cé
lozva, ez a Frohner csinálta Pesten a leg
nagyobb vendéglős karriert. Szállodája gyorsan 
nőtt hírben, tekintélyben, jeles borokat tartott 
s kosztja is kitűnő volt mindig. Érdekes em
berek laktak diszlingvált ízléssel berendezett szo
báiban. A köze i gyapju-utcai német színház első
rangú tagjai és sűrűn váltakozó külföldi mű
vész-vendégei karolták fel először, a földszinti 
•Frohner-szobában-’ tartván társas vacsoráikat és 
egyéb mulatságaikat.

Politikusok is fölkeresték s a horvát kép
viselők annyira megszerették, hogy mai napig 
a Continentalban tartolták főhadiszállásukat. 
Nagystílű és mindfenekfelett tisztességes üzlet
ember volt Frohner János, nem tántorodott meg 
soha a turf vásárján sem, amelynek akkor még 
eléggé exkluzív világában is szerepelni kezdett 
a gyorsan gazdagodó hotelier. Versenylovakat 
vett, Vivián, majd Planner Alfonz trenírozta őket, 
Wyatt, Bowman, a cickányképü Bulford -Száni-, 
a krumpliorru »vén püspök* Huxtable, utoljára 
Carlyle lovagolt.i a sárgaszalagos, violaszlnü 
dressz hordozóit. Capot, Violet, ez volt a nádor
utcai szállodás sportpszeudonimje, egyre-másrn 
aratta sikereit a pesti és bécsi gyepen. Az övé 
volt Aranyka, Toncsi, a Derbyhős Tiiumphot 
verő szeszélyes Biró. Teüvérménest is rendezett 
be Karolina udvarnak nevezett (azóta már beépí
tett) telepén az Angyalföldön, a Váci-ul mel
lett, nem kímélte a pénzt, kiváló anyagot hal
mozott össze 8 megvásárolta apaménnek Kincsem 
fiát, Talpra magyart. Érdekes, hogy a sok nagy 
lótudós között csak az egyszerű korcsmáros bí
zott a versenypályán olyan keveset produkált 
telivérben, pedig ennek a nagyszerű Tokió lett

truista alapon működik. Ezen idő alatt az 
igazgatóság és felügyelő-bizottság tagjai 
semminemű fizetésben nem részesülnek, a 
részvényesek között a tiszta haszonból leg
feljebb a tényleg befizetett alaptőke 6 száza
lékának megfelelő összeg keiül felosztás alá, 
a társaság a tiszta haszon többi részét ven 
déglős-ipari jótékony célra fordítja.

A társaság alaptőkéje egy millió koroná- 
j bán állapittatik meg, mely 5000 darab egyen

ként 200 korona névértékű névre szóló rész
vényből áll. Az aláírásnál minden aláirt rész
vényre névértékének 5O°/o-a fizetendő be 
készpénzben. A további 50o/o befizet.'si idő
pontját az igazgatóság határozza meg.

Ugyancsak aláíráskor szeivezési költségre 
részvényenként 10 korona fizetendő.

Kartársak!
A hatóság segít rajtunk, ha mi is segí

tünk magunkon!
Mindannyian jegyezzünk részvényeket! 

Jegyezzünk olyan arányban, amilyen arányú 
üzletünk terjedelme, mert hiszen ily arányú 
ellátásra is tartunk igényt!

Szíveskedjék részvényjegyzés és a meg
felelő befizetés teljesítése céljából ipartársu
latunk irodájában mielőbb megjelenni!

Ha tehát 5 lészvényt jegyez, minthogy 
egy részvény ára 200 korona, melyre aláírás
kor a fele befizetendő, szervezési költség 
pedig részvényenként 10 korona, szívesked
jék 550 koronát magával hozni.

Azt akarjuk, hogy ez az intézmény ne 
egyeseké, de mindannyiunké legyen!

Az aránylagos egyenlő elbánás igazságos 
elvén állva, működésűnkre mi magunk a 
hatóság fokozott ellenőrzését k.r,ük, amely

az első ivadéka. Frohner ekkor már Bécsben 
lakott, pesti szállodáját eladta Holzwarthnak, a 
Ferenciek bazárjában levő későbl i Csalányi ven
déglő gazdájának, de helyébe életre hívta a 
Ringen, az előkelő Hotel Impeiialt, í.z osztrák 
fővárosba ránduló magyar sportférfiak gyülekező
helyét.

Minden sikerült neki, amihez csak hozzáfogott, 
már úgy emlegették, mint Európa egyik legelső 
vendéglősszakemberét, a milliói egyre gyűltek, 
s tisztelt, bennük volt a neve, a hozzáértése a 
sportban is, amelyre sokat és önzetlenül áldo
zott. 1894. tavaszán halt meg, hatvannégy éves 
volt ekkor. A haláloságyán két sokat ígérő lovát, 
a kétéves Tokiót és Páratlant, hogy megtart
hassák kötelezettségeiket a klasszikus verse
nyekben, eladta Péchy Andornak, aki aztán társ
nak vette maga mellé Wahrmann Richárdot és 
megalapította az omniózus »Comp. Malchleszt*. 
Az Augusztinusok templomában szentelték be a 
hült tetemeit, de eltemetni idehozták a kercpesi 
temető kriptájába. A ménest és versenyistállót 
elárvereztették az örökösök (Talpra Magyart a 
német Láng Puchhof vette meg Potom 15.800 
forintért), a sárgaszalagos, violaszlnü dresszben 
egy másik nagyranött pesti korcsmáros, Petano- 
vics József lovai futnak.

A Frohner-szállóból Continental lett, a Holz- 
warthéból a Fehér és Breuer-családok kezébe 
került, azok meg most eladták ; z Országos Köz
ponti Hitelszövetkezetnek. A kedves, finom szálló; 
amelynek ujabbkori történetéből fel kell még je
gyezni, hogy kékessziirketónusi télikertjéből vonult 
a hírhedt zsebkendőszavazásu 1904. november 
18-án a bácskai báró, Vojnlch István pezsgő
jétől mámoros Tisza-gárda, végleg megszűnik s 
a Lipótvárosban a régi fogadók közül már csak 
a Magyar Király csöndes falai között talál szál
lásra a vidéki magyar.

Magyar Elek.
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állandó felügyeletet gyakorol abban az irány
ban, hogy az ügyvitelt minden néven neve
zendő nyerészkedési, haszonlesést cél ueL 
kül, minden díjazás, anyagi ellenérték nél
kül eszközöljük és hogy abból ami van és 
ami lesz, minden vendéglős, a legkisebb úgy 
mint a legnagyobb, megkapja az • öl meg
illető részt. Tisztelettel az alapítók nevé
ben: Palkovics Ede elnök.«

örömmel látjuk, hogy a vendéglöi-ipa, 
vezetői arra a helyes útra léptek, amelyért 
mi régen küzdöttünk!

Mert hisz a részvénytársaságnak csak az 
a célja, hogy a vendéglősök a közvetítő 
kereskedelem kikapcsolásával, vagyis olcsób
ban jussunk áruhoz és megszabaduljanak a 
mai rendkívüli beszerzési nehézségektől és 
végül, hogy a tagok befektetett tőkéjének 
megfelelő kamatozása mellett olyan jöve
delemre is tegyenek szert, amelyből ven
déglői ipari jótékony célt fognak szolgálni.

Ezzel kapcsolatosan reméljük, hogy mi
hamarabb bekövetkezik a három ipartársu
lat eggyé forradása isi

Ugyanis be fogják látni a óvárosi ven
déglősök, hogy ma már úgy a nagy, mint 
a kis vendéglősnek csak egy érdeke lehet 
és pedig az, hogy gazdaságilag szervez
kedjék, hogy üzemét minél olcsóbban ellát
hassa áruval és hogy megélhetésének fel
tételei biztosilva legyenek.

Mindezeket pedig csak úgy érheti el, tia 
ipartársulata minél egységesebb és minél 
nagyobb.

Láttuk ezt az országos nagygyűlés alkal
mával, amikor is a fővárosi három ipar
társulat együtt működött.

Hisszük, hogy ha akkor felismerték az 
illetékes vezetők az összetartozás fontos
ságát, úgy ma is tisztában vannak azzal és 
csak rövid idő kérdése lehet, hogy az össze
olvadás bekövetkezik.

Kávésok Áru Vásárló Egyesülete
Irta : Krónikás.

Múlt számunkban részletesen foglalkoz
tunk u Budapesti Kávésok Aru-Vásárló 
Egyesületének megalakulásával és mi, akik 
a háború kezdete óta állandóan azt hangoz
tattuk, hogy a vendéglői és kávéházi ipart 
űzőknek szükségleteik beszerzése végett 
tömörülniük kell, helyesléssel fogadtuk azt.

A k .vésők egy rcsze azonban —  jóllehet, 
h°9ll a teivbe vett 1,000.000 koronából már 
edd.g 935,000 korona áru ré zv'ny jegyezte
tett állást foglalt a részv nytársaság meg
alakulásának kimondása ellen és rendkívüli 
közgyűlés egybehivását indítványozta.

A kávésok ipa társulata folyó évi novem
ber 22-én tartotta közgyűlését a Royal-szálló 
teher term ben.

A közgyűlésen Ha súnyi Adolf elnökölt, 
aki mindenekelőtt az ipa társulat tag ait ér
deklő fontos kérdésekről a cukor és tej- 
€hát;!sról, fűtés és világításról, valamint a 
Szilveszteri záróra ügyében tett jelentést.

Ezután az összehívók nevében Mészáros 
^gőző okolta meg, hogy miért k rték a 
rendkívüli közgyűlés összehívását. A köz

gyűlés megtartásával az volt a céljuk, hogy 
állást foglaljanak a kávésok beszerzési rész
vénytársaságával szemben. Főleg azért 
ellenzi a részvénytársaság megalakulását, 
mert az nem altruisztikus alapon alakul, ha
nem az igazgatóság tagjainak nagy fizeté
seket és osztalékot akar adni és a cukor 
kezelést el akarja az ipartársulattól vonni, 
a minek folytán azok, akik nem tagjai a 
részvénytársaságnak nem kapnának cukrot. 
Ilyen értelmű határozati javaslatot nyújtott 
b e /A  javaslatról hangos vita indult meg.

Harsányi elnök felvilágosító szavai után 
szavazás alá egyáltalán nem került Mészáros 
javaslata. <

Weingruber indítványára azonban ki
mondta a közgyűlés, hogy akár alakul rész
vénytársaság, akár nem, kívánja, ,hogy a 
cukorellátás továbbra is az ipartársulat kezé
ben maradjon.

November 29-én pedig a részvénytársaság 
alapitói tartottak értekezletet, amelyen Har
sányi ipartársulati elnök kijelentette, hogy az 
alakulásban néni kivan résztvenni és ezért 
az egész igazgatósággal együtt lemond. 
Weingruber Ignác az alakulást abbanhagyan- 
dónak véli. Majd Deák Elemér, Géber Ig
nác, Gellért Mihály és Grósz Ödön felszóla
lásai után kimondták, hogy a befizetett rész
vénytőkét az alapítóknak vissza fogják 
lizetni.

A magunk részéről az ügynek ilyen el
intézését sajnálkozással látjuk, mert talán 
lehetett volna mégis módját ejteni, hogy a 
részvénytársaság valamennyi kávés érdekei
nek figyelembevételével megalakuljon.

(Jj adók.
Wekerle Sándor miniszterelnök a hadi- 

kölcsönök kamatterheinek biztosítására uj 
adókat készített elő és terveivel most a tör
vényhozás elé lép. Az uj adójavaslatok mó
dosítani fogják az 1909. évi X. t.-c.-ct; a 
jövedelem-adótörvényt, kiegészítik a vagyoni- 
adótörvényt, a hadinyereségadót, végül ter
vezik az egyenes adóknál az adópótlékok be
hozatalát.

A jövedelemadónál a módosítás abból tog 
állani, hogy a progresszivitás 200,000 koro
náig fog ^rjedni és 6 százai k lesz a leg
magasabb adókulcs. A miniszterelnök az egg- 
Icgényadó behozatalát tervezi osztrák min
tára. Ennek értelmiben azok a személyek, 
akik önálló háztartást vezetnek, de nem 
kötelesek gondoskodni egy hozzátartozójuk
ról sem, 15 százalék pótadót fognak fizetni 
jövedelemadójukhoz, mint agylegényadót. 
Azok, akik csak egy hozzátartozót tartanak 
el (gyermektelen családok) 10 százalékos adó- 
•pótlékot fizetnek a jövedelemadóhoz. Itt 
10,000 koronás minimum van megállapítva, 
ennél alább menri technikai nehézségek miatt 
nem lehetett. Ezekből a módosításokból tizen
öt milliós bevételi többletet rem i a pénz
ügyminiszter. A költségv t sben a jövedelem- 
adó és az sggleg nyadóból eredő bevételi 
többlet 50 millióban van előirányozva.

A vagyonadónál a módosítás főleg az adó
kulcs njabb szabályozására irányul, míg pe

dig olyan irányban, hogy az adókulcs, amely 
eddig nem hatályosait teljes egészében, a 
jövőben lehetőleg teljes mértékben érvényre 
jusson. Az uj tervezet szerint azok1 a vagyon
részek is vagyonadó alá esnek, amelyek már 
más adóval is megvannak terhelve. A mini
mumot az eddigi 50,000 koronáról leszállítják 
20,000 koronára. A kulcs 0.05 százalék lesz 
és ez progresszive 50,000 koronáig 0.12 szá
zalékra emelkedik, azután tovább nő ugyan
csak progresszív alapon egészen a 2,320.000 
koronás vagyonig 'és itt a kulcs eléri a 0.5 
százalékot. Igen fontos módosítás az, hogy 
a háborúban szerzett Ingó és ingatlan va
gyont a háborús adás-vételi árak alapul véte
lével adóztatják meg. Ezekből a módosítások
ból tíz milliós többletet vár a pénzügy- 
miniszter.

A hadinyereségadó rendelkezései épségben 
maradnak. A módosítások lény ge abban áll, 
hogy azonos adókulcs lesz, úgy a természe
tes személyek, mint a nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok adózása számára. A 
nyilvános számadásra kötelezett, vállalatok 
kereseti adójának megállapításánál ezentúl a 
jövedelmezőséget fogják alapul venni. így még 
fogják adóztatni a vállalatok tőkeemelését.

A hadiadópótlék hatvan százai kban van 
megállapítva és kiterjed a földadóra, a ház- 
oszfályadóra, a harmadosztályú keresetadóra, 
a 800 koronán fölüli keresetekre, továbbá a 
járadékadóra, a nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok kereseti adójára és a bánya
adóra. A katonatisztek házassági óvadéka 
után számítandó járadékadót a hadipótlék 
alól kivonták. Ezekből az adókból a kormány 
összesen kilencven millió bevételi többletet 
remél és 'ezek az adók, mint céladók egyene
sen a hadikölcsönök kamatterheinek bizto
sítására terveztetnek.

Kondenzált tej szétosztása 
a kávéházak, cukrászdák és vendéglők 

között.
113.200. VIII.— 1917. szám. A Tanács az 

Országos közélelmezési hivatalt vezető ni. 
kár. Miniszter urnák 1917. évi október hó 
19-én kelt 102.000. számú és 1917. évi ok
tóber hó 25-én kelt 105.069. szánni rende
letéiben nyert felhatalmazás alapján a ne
vezett miniszter ur által a budapesti kávé
házak, cukrászdák és vendéglők rendelkezé
sére bocsátott kondenzált tej, illetve tejpor 
mikénti felhasználása és szétosztása tá-gyá- 
ban a következőket rendeli: 1. A kávéhá
zak, cukrászdák és vendéglők november hó 
10-től kezdödőleg további rendelkezésig tej
szükségletüknek legalább felét kondenzált tej, 
esetleg tejpor formájában fogják megkapni.
2. A Tanács megbizza a központi tejhivatalt, 
hogy állapítsa meg azt a legmagasabb napi 
tejmennyiséget, amelyet az egyes k.véházak, 
cukrászdák és vendéglők beszerezni vagy fo
gyasztani jogosultak, továbbá állapítsa meg 
üzletenként az ennek részbeni fedezésére szol
gáló kondenzált tejmennyiségeket is. 3. A 
kávéházak, cukrászdák és vendéglők novem
ber hó 10-től kezdve csak annyi friss te
jet szerezhetnek be vagy fogyaszthatnak,
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amennyi a részükre kiutalt kondenzált tej 
beszámításával a részükre megállapított napi 
tejkontingensből még fedezetlen maradt. 
Amennyiben pl. valamely kávéház nap: tej
kontingensét napi 40 literben állapították meg 
s ennek fedezetére napi 25 liternek megfelelő 
kondenzált tejet utaltak ki részére, úgy nincs 
joga neki napi 15 liter friss te'jnél többet 
beszereznie vagy fogyasztania. 4. Az ilykép- 
pen felszabaduló tejmennyiség felett a Köz
ponti Tejhivatal rendelkezik s azt legjobb 
belátása szeiint bocsátja közfogyasztásra, Az 
érintett vállalatok tulajdonosai tartoznak a 
friss tej származási helyét a szállító nevét 
és címét, az érkezés vagy átvétel helyét, a 
tej mennyiségét és egyéb, a tejre vonat
kozó adatokat az e célból kibocsátandó 
nyomtatványon a Központi Tejhivatalnak 24 
ói a alatt bejelenti és e hivatalnak mindenben 
segítségére lenni abban, hogy az a tejfelesle
get akadálytalanul megkaphassa, átvehesse és 
felhasználhassa. A felszabaduló friss tejért járó 
vételéi at, amely ^a maxim; lis árnál több nem ! 
lehet, az tartozik fizetni, akinek a Központi 
Tejhivatal a -tejet kiutalja. 5. A kondenzált 
tejet a Központi Tejhivatal fogja kiutalni (V. 
Bécsi-utca 1. szám, I. eni.), ahol ebből a 
célból az érdekelt vállalatok megbizottainak 
jelentkezniük kell. 6. Az áru a Budapesti 
Általános Tejcsarnok r.-t. telepén tárol (IX., 
Drégely-utca 2—8.), ahol a kiutalt meny- 
nyiség készpénzfizetés ellenében átvehető. Ne
vezett részvénytársaság kizárólag a Köz
ponti Tejhivatal kiutalásai alapján szolgáltat
hat ki árukat. 7. A kondenzált tej kiadása 
a vásárló tetszése szerint hordóban, kanná
ban vagy palackban történhetik. A hordó tar
talma kb. 250 kg., a kannáé kb. 25 I., a 
palacké kb. 1 liter. Az áru kiutalása és ki
adása nettósuly szerint történik. 8. A kon
denzált tej ára: a) hordóban, a hordó vissza
szolgáltatása mellett tárolás helyén átadva 
kg.-ként 8 K 16 f, b) kannában, házhoz 
Szállítva kg.-ként 8 K 36 f.

A kannáért darabonkiut 60 K kölcsöndij 
fizetendő és köteles a vevő azt négy hé
ten belül kifogástalan és tiszta állapotban 
visszaszolg áltatni, mely esetben a kölcsöndij 
részére visszatéritettik. c) Palackban házhoz 
szállítva, kg.-ként 8 K 66 f. A palackért 
darabonkiut 70 fillér és a 12 palackot tartal
mazó ládáért darabonkiut 12 korona kölcsön
dij fizetendő és köteles vevő azokat két hé
ten belül kifogástalan és tiszta állapotban 
visszaszolg Itatni, mely esetben a kölcsöndij 
részére visszatérittetik.

9. A kondenzált tej úgy számítandó át hí
gított tejjé, hogy 1 kg. kondenzált tej egyen
lőnek veendő három és. egynegyed liter hí
gított tejjel. A Központi Tejhivatal a kon
denzált tej kiutalásait ezen átszámítási kulcs 
alapján tartozik végezni. A kondenzált tej 
felhigitása pedig a fenti kulcs értelmében oly

képpen történik, hogy 1 kg. kondenz It tej
hez 2 és félliter viz keverendő, mely mű
velet által 3 és egynegyed liter hígított tej 
nyerhető. A Tanács” felhívja a székesfővárosi 
vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézetet, hogy 
a kondenzált tejkészletet állandóan ellen- 

I őiizze, az árusításra közvetlenül kijelölt kész
leteket előzetesen vizsgálja meg és ha ki- 

• fögásolható árut talál, ezt azonnal közölje a 
í Budapesti Általános Tejcsarnok r. t.-gal és 
! jelentse a tanácsi közélelmezési ügyosztály-

■ nak. A Budapesti Általános Tejcsarnok r. t.- 
I got pedig felhívja a Tanács, hogy az áru 
! szakszerű taroltatúsáról és tiszta kezeléséről 
I gondoskodjék, az áru minőségét saját kö

zegeivel is állandóan ellenőriztesse és gon-
■ dósán ügyeljen arra, hogy mindenkor csak 
i kifogástalan áru adassák ki a vásárlóknak.
| I I .  Az esetleg kiutalandó tejpor tárgyában 
' a tanács külön fog határozni. 12. A Tanács 
1 figyelmezteti az összes érdekelteket, hogy aki

e rendelkezések ellen vét, vagy azokkal kap- 
| csolatban bármely visszaélést követ el

amennyiben cselekménye súlyosabb beszámí
tás alá nem esik, kihágást követ el és a 
4207 1915. M. E. számú rendelet 15. §-a 
értelmében két hónapig terjedhető elzárás
sal és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő. E kili gások elbírálására a 
kerületi rendőrkapitányságok illetékesek. \

Eiről a Tanács dr. Bódy Tivadar alpolgár
mester urat, a tan. Vili. ügyosztályi, a Köz
ponti Tejhivatalt, az összes kerületi hatóságo
kat, a vásárcsarnokok igazgatóságát, a vá- 
sárigazgatöságot, a kávéházi árbiráló bizott
ságot, a vendéglői árbiráló bizottságot, a 
Hadi Termény r.-t. külföldi oszt lyát, a szé
kesfővárosi m. kir. áJlamrendőiség fökapitá- 
nyi hivatalát és keiületi rendőrkapitányságo
kat, a székesfővárosi vegyészeti és élelmiszer- 
vizsgáló intézetet, az összes kávéház-, cuk
rászda- és vendcglötulajdonosokat, a Buda
pesti kávésipar társulatot (VIII., József-kUnt 
38.), a Budapest' cukrászok és mézeskalá- 
csosok ipartestületét (V., Kálmán-utca 25.), 
a Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatát (IX., Lónyay-utca 
22.), a Székesfővárosi vendéglősök és korcs- 
inárosok ipartársulatát (Vili., Gyulai Pál-u.
9.), a Tejkereskedők egyesületét (Vili., Rá- 
kóczy-ut 19.), a Budapesti Általános Tejcsar
nok r.-t.-ot (IX., Drégely utca 2 6.) és a
Budapesti Központi Tejcsamok r.-t.-ot (VII.,

) Rottenbiller-utca 31.) felzeten, az Országos 
; Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. minisz

ter urat felterjesztésben éitesili. Budapest,
I 1917. november 3. A székesfőváros tanácsa:
I Bódy s. k., alpolgármester.

__J

Aki hadikölcsönkötvényt jegyez,
, hazáját, családját és iparát szolgálja

Édesborok készítése.
Irta : dr. M olnár István.

Az idén olyan pompásan beérett a szőlő, 
hogy sok vidéken szinte kínálkozik édesbo
rok készítésére. /

Ez kétféle utón érhető el. Vagy úgy, hogy 
a túlságos cukoi tartalmú szőlőnek kierjeszté
sénél a cukornak egy része kierjedetlenül 
marad és az uj bort édesen tartja, vagy 
úgy, hogy a folyó erjedést megfelelő adag 
tiszta szesznek hozzáadásával megállítjuk, 
hogy a borban még cukor is maradjon. Köz
tudomású ugyanis, hogy amely borban száz 
köbcentiméterenkint 14 gr. vagy 18 térfogat
százalék szesz képződött, abban a borélesztő 
tevékenysége megáll. Laboratóriumi kísérle
tekkel ki van próbálva, hogy amely cukros 
oldat 100 köbcentiméterenkint 29 gr. cuk
rot tartalmaz, az teljesen, semmiféle erőlte
téssel ki nem erjeszthető, hanem cukorlartal- 
irrnak egy része benne marad az újonnan lé
tesült borban s azt édessé teszi.

Ezt a célt a szőlősgazda úgy mozdítja 
elő, hogy a fürtöket tulérésben részesíti, 
vagyis megvárja, mig azok a tőkén maguk
tól megaszalódnak, víztartalmuknak jelenté
keny hányadát az őszi napsütésben elpárolog
tatják és igy cukoi tartalmuk kevesebb lébe 
tömörül össze. így készülnek a világhírű to
kaji borok, eszenciák és aszúk.

Három különböző fa,tájuk van: A szomo
rodni olyan szőlőbe’ készül, amelyben az aszú
szemeket együtt szedik le a teljesen beérett 
türtökkel. Itt tehát a szemek töíbbsége még 
leves, a bora 100 köbcentiméterenként 12 
gr. alkoholt tartalmaz, tehát ennek a cu
koi ja majdnem feljesen kierjed szesszé.

Ha pedig a megaszalódott szemek nagy 
száma más eljárást haszosabbnak ig r, ak
kor az asziifürtőket. kádba halmozzák s azok 
a saját súlyuknál fogva levet eresztenek, mely 
néha évekig elhúzódik és igen szerény mé
retű alkoholfokot mutat.

A túlérett furmintnak ez qz úgyszólván 
magától kicsorduló mustja tokaji eszencia né
ven ismeretes, aranyat érő nedű és Babo 
szeiint 30 44 százalék cukorig is felemel
kedik a tartalma.

A harmadik fajta, az aszú, úgy készül, 
hogy az aszúszemeket külön szedik és kü
lön leőrlik, vagy zsákban kitapossák. Eb
ből a mezédes mustból azut *n a rendes be- 
érésű hasonló nemes szőlők mustjához hor- 

■. dónként (136 140 litei) hozz i öntenek 1
2 3 3 putonnijal (50 1.). Ezen puttonyok 
számától, amelyeket szeretnek hibásan meg- 
olvasni, kapja a nevét a vil g legbecsesebb 
csemegebora s lesz belőle egy-, két-, há
rom-, négyputtonyos tokaji aszubor, mely ki
rályok asztalának is ritka ékességét alkotja.

A mustnak, persze, időt Hagynak, hogy 
az aszúszemekből kivonatolja, azaz magába

HERCEG WIDIPISCH-ŰRAETZ LAJOS
pincészetei Tokaj — Sárospatak — [tudatok

Tokaji Bortermelők Társasága R.-T. Tokaj

Legkiválóbb fajborok bor
dókban és eredeti töltésű 
palackokban. - Központi 
irodák : Budapest, IV. ke
rület, Váczi-utca 27—33. 
(A Piaristák palotájában)
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szívja az aszottbogyók értéktartalmát és za- 
matanyagát. Ezt a csemegét aszú és must 
keverékét '48 órai keveredés után zsá
kokban kipréselik és 25 C"-u erjesztöl^im- 
rában kierjesztik. Alkoholtoka a lehi tö ma- 
xikuni, 12 gr. alkohol 100 köbcentiméter
ben; a többi cukor pedig benne marad a bor
ban s annak édességét emeli, úgy, hogy 100 
köbcentiméterenként 10 20 gramm cukor mu
tatható ki.

Az igy kipréselt törköly még mindig sok 
cukrot tartalmaz, persze hegy ezt is kihasz
nálják, amennyiben felöntik ottani közönsé
ges musttal, ennek aztán »Forditás« vagy 
M á s 1 á s a neve.

Hasonló gyógyborokat készítenek még sze
rencsés ivekben Ménesen, Ruszt és Bada
csony vidékén. Ha maguknak nem te:em elég 
aszúbogyójuk, vesznek a boltban és azzal 
pótolják, amit a mostoha időjárás megvont 
tőlük.

Babo szei int minden aszuszőlő más és más 
zamatot kölcsönöz a bornak. Azért az inyes- 
csemege kedvelői, akiknek módjukban vau a 
jóban is válogatni s abból a legjobbat ki
keresni, Ínyükkel megismerik, hogy az aszú 
frissen szedett, vagyis saját termésű aszott- 
szclővel készült-e, amely a zamatra n zve 
a legfinomabb.

Készülnek mig édesborok mustoknak besű
rítése, illetőleg betorral-sa ut án, ez.knek az
tán karamellre, vagyis égetett cukorra em
lékeztető mellékizük is t" ^d.

Teimé.'zetes, heg j ak; *bc‘orra| is utján 
édesiti meg a mustját, ' más must meg- 
édesitésére akarja felhas ,aíiti v : gyis más bort 
akar vele megjavítani, annak kötelessége ter
mészetes szüretelésü friss mustot is keverni 
hozzája, mert hiszen a felforralással <ntgölte 
a boiélesztőt, mely mint tudjuk ele
ven gombákból áll, melyek a belorralás so
rán elpusztultak, tehát újabb erjesztési ki- 
séreltnél elevenekkel pólolandók.

Eszmetársulás kapcsán jutt itt eszembe, 
hegy besnyői szőlősgazdakoromban én is 
nugpi. b Itam kész, gyenge borokat must és 
cukor hozzáadásával, másodszor is erjedésnek 
indítani, saját élvezetemre. A kisérlel nagyon 
jel siketült és ily . n második erjesztés utján 
a szelént, K vidinka levéből a felismerhe- 
tctlcnscgig egészen más tipusu, hasonlíthatat
lanul finomabb, erősebb, tartalmas? bb termék ) 
létesült.

Ajánlom mindenkinek, akinek hitvány kerti 
borocskája terem, de szeretne abból különb, 
mondjuk saját használatára szánt, pecsc ije- 
borokat készíteni, hogy in st, mig bővben 
akad bot élesztő, részint a mustokban, részint 
a bői aljakban, próbálja meg s ezzel módja 
Hyilik a ra, hogy a saját termésű, szerényebb 
minőségű borait, asztali borokból pecsenye
borokra alakítsa át.

A kis fáiadságon felül csak hektón' i t 1-2 
kilo cukorra lesz szüksége; igy a kész gyenge 
borait uj erjedésnek veti alá s azok eme 
műtét alatt csodálatosan megváltoznak. 
Hdtha még valami finom tokaji borélesztöt 
baszn Ina a magáé helyett, amit é i, saj :os, 
annnk idején megpróbálni elmulasztottam.

Aki l aiH .töksönkötvínyt legyez, háziját, 
isa d;át ,‘s Iparát szo'ghja*

A p ró  h íre k .
1 .........
I ( f)  Elhunyt vend.giős. Rózsási Ignác, a bé- ; 

kési Korona-szálló tulajdonosa folyó hó 19-én 
54 éves korában a békésmegyei közkórháziján ' 
megha l. A szakképzett, szorgalmas és rendkívül ' 
népszerű vendéglős elhunyta Békésen élénk rész- ■ 
vetet keltett. Felesége és katonai szolgálatot tel 
jesitö két fia gyászolja. Temetése szerdán volt ■ 
nagy részvét mellett.

(!) Moiret Lajos, az Első Aáagyír Részvény 
Serföződe kereskedelmi igazgatóját a legutóbb , 
megtartott közgyűlés igazgatósági tagnak vá- [ 
lasztotta.

(• • •) Nyuga'.magyarországi serfőzde és maiét i- 
gy .r r.-t. cég a alt a Kőbányai polgári serfőző 
r.-t. uj vállalatot alapított.

(x) Nagy János rokkant vendéglőst a kór
házból haza engedték. A szerencsétlen vendég- : 
lős uj cime: Budapest, VII., Wesselényi-utca 24. 
sz. Ha valamelyik vendéglőstársa segíteni akar 
raja: ide kiidhe.i könyöradományát, v. gy hoz
zánk a szerkesztőségbe. Mi készséggel nyug
tázzuk és továbbítjuk.

( ) Ujaáb adomány N3gy Jánosnak. Gyön
gyösön Weisz Piroska meleg szívvel fordult 
Nagy János rokkant kartársunk ügye felé s 
kis körében 15 koronát gyűjtött részére. — A 
15 koronát Nagy Jánoshoz eljuttatjuk.

( ) M u a o z s  a záróra után. Egy héttel ez
előtt a detektívek éjszaka behatoltak az An- 
drássy-uton levő Liszt Ferenc-kávéliázba, ahol 
'•égy társaságot ta'áltak. Huszonnégy ember tar
tózkodott éjjel háromnegyed egykor a kávéház
iján. A kávés e’.len záróóra túllépése miatt az 
eljárási megindították. Nincs szavunk védelmére.

(§) Uj borozó. A Szövetség-utca 3. sz. a. 
Szikszai Adó! remek borozót rendezett be és 
nyílott meg. Sikert!

( ) Az Imperiál i agyfogadót Kádár Miklós, 
a Fővárosi Pavillon volt bérlője vette meg. Ki
váló szakember kezébe került ez a fényes, pom
pás fogadó. Lehetetlen, hogy még** a mai ne
héz viszonyok között is ne tudjon eredményesen 
élni és dolgozni.

(*) Részvénytársaság borkivitelre. A tokaji 
borok értékesítésére, értesülésünk szeiint, a Ma
gyar Általános Hitelbank és z Agrárbank na
gyobb szőlősgazdák bevonásával részvénytársa
ságot a'.apit, amely legközelebb már meg is kezdi 
működését.

( ) Dreherék gyönyörű adománya. Drelier An- 
ta' és a Haggenm iclier örökösök, kőbányai sör
gyárosok a Hírlapi; ó Nyugdíjintézetnek egy na
gyobb összegei adományoztak. A jótett magában 
hordja jutalmát.

L A K Á S !
E g y  3  v a g y  4  s z o b á s  
la k á s t  k e re s e k . K ö z v e 
títő t b á rm ily  n a g y  ö sz -  

s z e g g e l ju ta lm a z o k .

D r. E rd ő s  F e re n c
ü g y v é d

B u d a p e s t, V ili., 
R á k ó c z i - u t 19. 

T e le fo n : J ó z s e f  3 3 - 3 9 .

Ml AZ UJSÁQ? x
Uj k’sérletezés a margarinnal. Értesülésünk 

szerint a kczélelmezésügyi minisztérium a fo
gyasztásnak margarinnal való ellátása terén újabb 
kísérletet határozott el és legutóbb az annyira ki
fogásolt margarint készítő két budapesti gyár 
máris megbízást kapott nagyobb mennyiségű mar
garin előállítására. Az uj margarin és az élvez
hetetlennek bizonyult régi áru között az a kü
lönbség, hogy 20 százalék faggyú helyett ez
úttal 30 százalék faggyút fognak a keverékben 
földolgozni. Ez természetszerűen maga után vonja 
azt is, hogy a tervezettnél kevesebb margarin 
áll majd a fogyasztás rendelkezésére. Az ár 
tekitetében szintén változás lesz, amennyiben a 
régi 8.80 koronás á'at kilogrammonldnt 6.50 ko
ronára szállítják le.

A sertésvógíis korlátozása. Élősertés és ser
téstermék maximális ára. A hivatalos lap kö
zölte a kormánynak a sertésvágás korlátozá
sára vonatkozó rendeletét, valamint . z élőserlé
sek és sertéstermékekért követelhető legmaga
sabb árakat. A rende'el értelmében olyan serté
seket, amelyeknek súlya darabonkint 40 kilogram
mot meg nem ha'ad, kényszervágás esetét ki
véve, a közfogyasztásra nem szabad levágni. 
A földmivelési miniszter a tilalom alól kivétele
ket engedélyezhet. Sertést csak élősúlyban sza
bad e'adni, az eladás előtt az utolsó 12 órán 
belül nem szabad se etetni, se itatni. Hizlalásra 
szánt sertésnek csak darabonkint 90 kg.-nál nem 
nehezebb1 sertés tekinthető. Különös méltánylást 
érdemlő esetekben azonban a földmivelési mi
niszter azonban mcgengedheli, hogy darabon
kint 90 kg.-nál nehezebb súlyú sertéseket lo- 
vábbbiz’alás céljából maximális áron vásárolhas
sanak. Az 50 kg.-nál nehezebb, de legfeljebb 
90 kg. súlyú sertéseknek a hizlaló, vayy z álat- 
tartó részére való eladásánál kg.-kint 7 köiu 
nát; 40 kg.-nál nehezebb, de 25 kg. sulyu ser
tésnek levágás céljából való eladásánál kg.-kint 
6.50 koronát; 125 kg.-tói 150 kg. sulyu ser
tésnek levágás céljából való eladásánál 6.60 ko
ronát és a 150 kg.-nál nehezebb sertésnek le
vágás céljából való eladásánál, kg.-kint 6.80 ko
ronánál többet követelni, vagy fizetni uem sza
bad. Nyers disznózsír, nyers szalonna és minden
nemű friss sertéshús eladásánál a termelő és 
viszonteladó között való forgalomban liszta súly
ért 100 kg.-kiút 850 koronánál magasabb árt 
követelni tilos. Olvasztóit disznózsírért 920 ko
ronánál magasabb árt néni szabad se' fizetni, se 
követelni. A sózott, füstölt, paprikás, főzött és 
egyéb csemege szalonnaféléknek, valamint az el
készített sertéshúsnak és sertéshúsból készült 
áruknak legmagasabb árjik  a termelő és v i- 
szonteárusitó között való forgalomban törwng- 
liatóságok területén az alispán, Budapesten, Fiú
méban a tanács, városokban a polgármester kö
teles megállapítani. És a megállapított árakat 
az illető törvényhatóság területén, községekben 
és városokban megfelelő módon közliirré kell 
tenni. Aki a rendelet ellen vét, hat hónapig 
terjedő elzái ássál és 200 korona pénzbüntetéssel 
büntetendő. Nem büntetendő az, aki a követelt 
árt a jelen rendelet ellenére megígérte vagy 
irtegfizeile, ha a li'ágást a hatóságnál l'e'je'enti. 
/I jelen rendelet rendelkezései nem vonal koznak 
a vámkülföldről behozott élősertésekre és ser
téstermékekre, ilyen külföldi áruknak a jelen 
rendelettel megállapított legmagüsibb ároknál ma 
gasabb árakon való iparszert! eladása csak a 
kereskedelmi miniszter által a Közélelmezési Hi
vatallal együtt megállapított feltételek inellett tö r
ténhetik. A rendelet november 20-án lép éleibe 
s liaiálya a magyar szent korona országinak 
egész területére kiterjed.

flz árb’ráió b'.zoltségok megalakítása. A t. 
náts elhatározta, hogy vendéglői és kávéházi 
árbiráló bizottságokat állít fel és intézkedett a 
két bizottság megalakítás i iránt. E b'zottság-jk



hatáskörébe tartozik jz, hogy a hatóságok és 
bíróságok megkeresésére árkérdésekben véle- 
ni'éutjt nyilvánítson és tájékoztatást adjon, a ha
tóságok által megállapítandó maximális árak és 
egyéb árkérdések tekintetében javaslatokat te
gyen és végül, hogy a foyyasztóközönség, to
vábbá a szakmabeli üzlettulajdonosok, a ható
ságok és bíróságok tájékoztatására úgynevezett 
tájékoztató-árakat állapítson meg. A bizottságo
kat a következőképpen alakították meg: Elnök: 
Hoffmann M. Mihály bizottsági tag; helyettes 
elnök: Szabó Ferenc vezérigazgató: tagjai az , 
ipari érdekeltség részéről: Hoffer Márton a ke- j 
reskedelmi kamarának, Marentich Ottó a szálló- . 
dósok, vendéglősök és kocsmárosok ipartársu- s 
tatának és Hajós Károly, o székesfővárosi ven- j 
déglösök és kocsmárosok ipartársulatának kikül
döttje. A fogyasztók képviselői: Hoffer Gyula, 
az Általános Fogyasztási Szövetkezet képviselője, 
dr. Neumann Anninné, a Magyar Háziasszonyok ' 
Orsz. Gazdasági Szövetségének kiküldöttje, és i 
dr. Szabolcsi Antal, a Fogyasztók Szövetségének j 
kiküldöttje, mint a vendéglői árvizsgáló bízott- i 
ság tagjai. A kávéházi árbiráló bizottság tagjai: j
az ipari érdekeltség részéről: Hoffer Márton, | 
a kereskedelmi kamara képviseletében Hergár 
Viktor, a kávémérők ipartársulatának kiküldöttje 
és Harsányi Adolf, a Kávésipartársulat kikül
döttje. A fogyasztók részéről Pollák Simon, a 
Fogyasztási Szöv. képviselője, Blazsejovszky Ká- 
rolyné, a Magyar Háziasszonyek Gazdasági Szö
vetkezetének képviseletében és dr. Szabolcsi An
tal a Fogyasztók Szövetsége képviseletében.

A bor.
1. S z a b o lc s  b o r k é s z le te  n e g y v e n  

m i l l i ó  k o ro n a .  A nyíregyházi pénziigyigaz- 
gatóság statisztikát állított össze arról a bor- 
mennyiségről, amely jelenleg a vármegyében van 
és ez a statisztika azt mutatja, liogy a vár
megye szőlőbirtokosainak és borkereskedőinek ke
zén lévő bn-i<észlet közel negyven millió ko
ron*.; ér. A statisztika szerint fehér ó-bor 3406 
hektó, fehér ujbor 694.837 hektó van a várme
gyében, vörös bor pedig ó 159 hektó, uj 626 
van raktáron. Fehér bor tehát összesen 98.242 
hektó, vörös bor pedig 785 hektó van Sza
bolcsban, aminek az értéke, literenként csak 4 
koronát véve alapul, 39,710.800 korong.

2. A p e z s g ö a d ó . A városok ezidőszerint 
arra törekednek, hogy a fényüzési adók sorában 
legelőbb a pezsgöadót honosítsák meg. Kassa 
városának a pezsgöadóra vonatkozó intézkedését 
a pénzügyminiszter nem hagyta jóvá, még pe
dig azzal a megokolással, hogy a községek 
és városok háztartási szükségletének fedezésére 
a bor és igy a pezsgöbor után is a meghatáro
zott adópótlékon felül semmiféle illeték nem szed
hető. Érdekes, hogy Budapestnek a pezsgöadóra 
vonatkozó intézkedésekor a pénzügyminiszter 
nem tett ilyen elvi jelentőségű kifogást.

3. A b o r te rm e lé s  m e g a d ó z ta tá s a . A 
bor értéke a boritaladó életbeléptetése óta rend
kívül mértékben emelkedett és igy a pénzügy- 
miniszter az állami bevételeknek lehető fokozá
sára ezt az értékemelkedést legalább is kis rész
ben igénybe akarja venni. A jelenlegi boritaladó 
változatlan fentarlása mellett uj adót állapit meg 
a javaslat, amely közvetlenül a termelt mennyi
ség után esik az államkincstár javára és pedig 
a legcélszerűbben úgy, hogy a bor magánál a 
termelőnél adóztassák meg. A boradónál azonban 
a hazai bortermelés további fejlesztéséhez fű
ződő gazdasági érdekeket is tekintetbe veszi a 
javaslat, amely a belföldön termelt, valamint 
a törvény hatálya alá nem eső helyekről beszál
lított bormustot és bort veszi adó alá. A bor- 
termelési adó a bor minden hektolitere után 
14 korona, amely akkoi fizetendő, amikor a 
termelő a bort vagy bormustot forgalomba hozza, 
másnak átengedi, vagy saját fogyasztására fel
használja. Az Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából 
és vámkülföldröl behozott bor vagy bormust 
után járó adó akkor esedékes, amidőn a bori 
vagy bormustot címzett átveszi. ZU bortermelési
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adó kezelését a javaslat a községek (váro
sok) hatáskörébe utalja. A beszedett hektolite- 
renkint 14 koronát tevő adóból 10 korona az 
államot, 2 korona beszedési és kezelési költ
ség fejében a kezeléssel megbízott községet i l
leti, 2 korona pedig a bortermelési adót nem 
kezelő községek javára az állampénztárba szol
gáltatandó be. Az igy egybegyült összeg meg
felelő felhasználás végett a belügyminiszternek, 
Horvát-Szlavonországban pedig a bánnak ren
delkezése alá bocsátandó. Az 1917. évet meg
előző időkből eredő bortermés bortermelési adó 
alá nem esik. A folyó évben termelt bormust 
vagy bor után azonban már fizetendő az adó. 
A javaslat fölhatalmazza a pénzügyminisztert, 
hogy indokolt esetekben a bortermelési adó be
szedésétől bizonyos községek területén eltekint
hessen.

4. L e s z -e  s z é n k é n e g ?  A Magyar Szőlős
gazdák Országos Egyesülete Zselénski Róbert 
gríú, ifyelnöklésével ülést tartott, amelyen a kor
mány képviseletében Lónyay Ferenc miniszteri 
tanácsos volt jelen. Szege Bálint titkár vázolta 
a szénkénegezéssel föntarlott szőlő helyzetét. A 
gazdák szénkéneghez jutni nem tudnak, bár drága 
áron is megfizetnék, hogy szőlőiket a teljes 
kipusztulástól megmentsék. Lónyay Ferenc mi
niszteri tanácsos válaszában nem sok reményt 
nyújtott arra, hogy e kérdésben rövidesen ja
vulás álljon be, ellenére annak, hogy a kor
mány minden lehetőt elkövet. így, jövőre, mi 
lesz a borral?

5. A p é c s v id é k i  b o r te rm e lé s .  A pécsi 
határhoz tartozó dűlőkön már befejezték az idei 
bortermés hivatalos összeírását. A termés ered
ménye megfelelt a várakozásnak, amennyiben uz 
idén összesen 24.260 hektoliter bor termett. En
nél jobb termés csak 1908-ban volt, amikor az 
idei termésnek majdnem kétszerese, vagyis ösz- 
szesen 47.380 hektoliter bort szüreteltek. Abban 
az évben azonban u termés értéke mindössze 
másfél millió korona volt. Mig az idei termés 
8 és fél milliót tesz ki. A bor ára még nem 
alakult ki véglegesen. Tavaly az ár 17,100 hek- 
tós bortermésnél 1.40—2.40 korona közt válta
kozott.

A sör.
1. A s ö r g y á r a k  k é s z le te i .  A Kőbányai 

Polgári Serföző r.-t. ma tette közzé mérlegét, 
amely szerint a vállalat nyersanyagának szám
lája 6.692.470 koronát tüntet fel.

2. A k u 1 a i s ö r g y á r  az apatinival együtt 
a pécsi Részvényserfőzde tulajdonába ment át. 
A részvénytársaság f. hó 18-án Pécsett tar
totta évi rendes közgyűlését.

3. N é m e t s ö r f ő z d é k  T ö r ö k o r s z á g -  
b a n. Németország tárgyalásokat kezdett, hogy 
Szíriában sörfőzdéket állíthasson fel. Szíria földje 
dús árpatermelő vidék, ahonnan eddig főként 
Franciaország és Anglia szállították el uz ár
pát. Legalább is könnyű kvalitású sört óhajt 
gyártani Németország. A terv szerint az első 
nagyobb malátasörgyárat Szmirnában állítanák 
fel.

4. Az E ls ő  M a g y a r  R é s z v é n y  S e r-  
fő z ö d e  ö tv e n e d ik  k ö z g y ű lé s e .  Az Első 
Magyar Részvény Serföződe november 17-én 
tartotta Kunz jenö dr. elnöklete alatt ötvenedik 
rendes közgyűlését, mely mély sajnálattal vette 
tudomásul, liogy az igazgatóság volt elnöke: 
dr. Schmidt József, más közérdekű elfoglaltsága 
miatt az év folyamán lemondott.

A szesz.
1. A p á l i n k a - t ö r k ö ly  z á r  a lá  v é te le .  

A hivatalos lap közli, hogy a kormány a bel
földi termésből származó szőlő- és bortörkölyt 
zár a'á helyezi, amely rendelkezés arra a tör
kölyre is kiterjed, amely pálinkatárgy ásra szolgál. 
A zár a’á vett törkölyt a pálinkafőzésen kívül 
más célra fölhasználni, föletetni, eldobni vagy 
megsemmisíteni nem szabad. I\z olaj és zsiripari 
középpont a felajánlott törkölyt köteles meg-
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vásárolni, még pedig a nedves törkölyt 7 koro
náért kilogrammonként.

2. A s z e s z  u j m a x im á l is  á ra . A pénz
ügyminiszter a megadózott szesz forgalmának 
és árának megállapítása tárgyában rendeletet 
aidott ki. A rendelet részletesen intézkedik 
hogy milyen finomított szeszt szabad száz liter
nél kisebb mennyiségben forgalomba hozni, fl 
forga'omba hozott italok legkisebb alkoholtartalma 
rumnál 40, pálinkánál 20, fajgyümölcs pálinkánál 
20, konyaknál 40, likőrnél 20. térfogat o/o-kal 
van megállapítva. A pénzügyminiszter rendelete 
előírja, hogy a konyakot és likőrt, nyílt edé
nyekben korlátlan italmérési engedély alapján, 
csak a nagyobb vasúti vendéglőkben és városok
ban szabad kiszolgálni. Egyéb helyeken likőrt 
és konyakot nyilt edényekben eladni tilos. A 
rendelet a legalább 94 térfogat százalék alko
hol tartalommal biró megadózott finomított szesz
nek száz liternél kisebb mennyiségben való el
adásánál literenkint az italmérési engedéllyel biró 
fél részére való eladásnál 20.70 K a fogyasztó 
részére, 25 K legmagasabb árt állapította meg. 
A be földi rum ela lásánál, amelynek alkohol-, 
tartalma legalább 40 térfogat százalék 10.40 K, 
illetve 13 K, legalább 20 térfogat százalék al
koholtartalommal biró pálinka legmagasabb ára 
literenkint a termelő részéről az italmérési en
gedéllyel biró részére való eladásnál 7, a nagy
kereskedő részére való eladásnál 8 és a fo
gyasztók részére való eladásnál általában 10 ko
rona, a negyven térfogat százalékkal biró gyü
mölcspálinka legmagasabb ára 15.40, 17.70, illető
leg 22 korona. A konyak és likőr legmagasabb 
árát egyelőre nem állapították meg. A húsz 
foknál kisebb foktartalmu pálinka, vagy fajgyli- 
mölcs pálinka eladási ára literenkint csak há
rom korona, illetőleg öt korona lehet. Ezeket 
a legmagas ibb át lkat az eladásra szánt helyisé
gekben ki kell függés rteni. A rendelet hatályon 
kívül helyezi a gaő ázott finomított szesznek 
száz liternél kist mennyiségben való adás
vétele, valamint c {földi rum, pálinka és faj
gyümölcs pálinka adc véteL , ónt a jelen ren
delet életbeléptelése előtt kötött ügyleteket, 
amennyiben azokat még nem teljesítették. A ren
delet többi része a büntető intézkedéseket fog
lalja magában és hatályon kívül helyezi azokat 
a legmagasabb árakat, amelyeket a közigazgatási 
hatóságok az égetett szeszes italokra nézve meg
állapítottak.

A piac.
1. A z ö ld s é g ,  f ő z e lé k  és g y ü m ö lc s  

u j á ra . A zöldség, főzelék és gyiimölcsfor- 
ga'mi intéző bizottság közli, hogy az uj maxi
mális árak kicsinyben kilónkint december 1-től 
31-ig a következők; tök 50 fillér, káposzta 60 
fillér, kelkáposzta 80 fillér, kalarábé 108 fillér, 
céklarépa 95 fillér .zeller 110 fillér, vöröská
poszta 70 «éillér, emberi étkezésre szánt fehér
répa 60 fillér, sárgarépa, petrezselyem és pasz- 
tinák zöldje 108 fillér, szokás szerinti kevés le
véllel 86 fillér, vöröshagyma (makói és erfurti 
126 fillér, egyéb fajta 120 fillér, foghagyma 400 
fillér, dughagyma 360 fillér, alma (válogatott 
csemege fajalma) 360 fillér, (elsőrendű) 200 fil
lér, (másodrendű) 150 fillér, körte (elsőrendű) 
360 fillér, (másodrendű) 200 fillér, dió 430 fil
lér, dióbél 1460 fillér, mogyoró (héjjal) 280 fil
lér, szőlő 560 fillér, gesztenye 180—260 fillér, 
torma 175 fillér, laboda 120 fillér.

2. A c u k o r a d ó  e m e lé s e . Ezt tervezi a 
kormány, még pedig olyképpen, liogy a répa
cukor 100 kilogramm tiszta súlya után eddig 
járó 38 korona adón ki.vül 16 korona hadi- 
pótlék, másnemű cukor 100 kilogramm tiszta 
súlya után pedig az eddig járó 6 korona adón 
kívül 4 korona hadipótlék fizetendő. A hadi
pótlék a cukoradóval egyidejűleg és együttesen 
szedendő be, de teljes összegében csakis a liadi- 
kölcsönök kamatainak fedezésére fordítható. A 
cukoradó emelésének pénzügyi eredményét ma 
felbecsülni nem igen lehet, de a rendes viszo
nyok visszatértével előre láthatólag mintegy évi
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2 millió métermázsa adóköteles répacukor fo- 
quasztással lehet számítani és ehhez képest a 
cukoradó emeléséből 32 millió korona több' be
vétel lesz. A törvényjavaslat értelmében a hadi
pótlék a már forgalomba került cukor után is 
fizetendő lesz, de a hadipótlék fizetése csakis 
a 100 kilogrammot meghaladó készletek tulaj
donosaira lesz kötelező. Csak aztán több cukrot 
kapjunk ezután.

Császárfürdö Budapesten. Nyári és téli gyógy
hely, a magyar Irgalmasrend tulajdona. Első
rangú kénes hévvizü gőzfürdő, kényelmes iszap
fürdők, iszapborogatások, uszodák külön hölgyek 
és urak részére. Török-, kő- és márványfürdők, 
hőlég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A für
dők kitün őeredménnyel használtatnak, főleg csu- 
zos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura 
a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pan
gásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid ke
zelés, jutányos árak. Gyógy- és zened!) nincs 
Prospektust ingyen és bérmentve küld

az Igazgatóság.

Irodalom.
Ember szól a tiizből. (H ad i n <i p 1 ó m b ó I.) 

Irta. M a d a i Gyula. Ara 3 korona. Büszke
ségünknek: a honvéd tisztikarnak ajánlja könyvét 
Madai Gyűl.), a jeles Író, aki mint tartalékos 
honvédhadnagy, majd főhadnagy megszakítás 
nélkül 31 hónapig harcolt a tüzvonalban. Könyve 
pompás jellemzésére az »Előszó«-ban m :ga ezt 
írja >Urak és hölgyek, akik regényt és szóra
kozást kerestek e könyvben: tegyétek le. Ne 
forgassátok tovább lapjait! Én a tiizből be
szélek ki és ó r-/ • -,z jgizság
hangja színtelen, xonioi. is, mint
a tudomány. Én a harcosoknak iron, kik ol
vasván ezt a vallomást, helyenkint fölkiálta
nak: Ezt gondoltam és ezt éreztem én.«

Valóban, a háborúról eleddig értékesebb könyv 
nem jelent még meg nyomtatásban. A katona 
•zubbonya alatt íródó embersziv« nagyértékii 
dokumentuma Madai könyve. Ahogy hódol a 
•porig aiázkodott lélek döbbenetével* a lángoló 
trónusu háború előtt; ahogy megrajzolja »az 
egyenruhás em berinek fegyveréhez való komor 
viszonyát; ahogy -a harctér orgonájáéról, ez 
ágyúról fest ideggel, szivvel érzékelhető képet; 
ahogy bemutatja a katonaleiket borzoló, a ke
gyetlen blúzként a katona hátára szökő fény
szórót; ahogy elébünk perditi a maga anya- 
sziizmeztelenségében a hadak útjára sodrott 
asszonyt; ahogy az emberek és puskák eledelé
ül, a kenyérről és töltényről, az öntudatos 
művésznek a lelkek trónusáig világitó erejével 
*r; ahogy a legnagyobb tűzben a kedvesnek, 
a hitvesnek írott levél szülelését naplójába rög- 
z*ti; ahogy a magas parancsokat a fronton 
röpítő, köhögő, gőgösen porfelhőt kavaró auto
mobilról, a •halálmadár«-ról, a ftitár ördög- 
szekeréről beszél: el kell ezt olvasni minden 
háborutjárt tisztnek, hogy a maga hősi csuda- 
^gát lássa maga is; el kell olvasni minden 
ittlionmaradt embernek, hogy egyszer már iga
zán értékes háborús könyvet is olvasson. Az 
•Átkelés a Száván*, -Komp az Ibáron*. vagy 
a ‘Zakariás- pedig a novella köntösébe öltöz
tetett modern írások, öröm ezzel a könyvvel 
találkozni. Kapható minden könyvkereskedésben.

(Syre.)

fagylalt, jegeskávé, hidegké- 
szitmények előállításánál a jég 
sózására, valamint hütőkészü- 

. -  —  lékekhez. Minden fel világosi*
á . - ... értesítést szóbeli vagy írásbeli kér- 
ezosködésre díjmentesen nyújt

* Magyar Királyi Sójövedék VezérQgynSksége
BUDAPEST. V., Vicil-Mrot 32. ti. 

VENDBGLOSOK LAPJA

A szerkesztő postája.
Minden olvasónknak. Hétköznapokon d. u. 

3—5-ig minden olvasónknak, minden érdeklődő
nek szívesen rendelkezésére állunk.

M. Gy. Budapest. Levelét megkaptuk, örü
lünk, hogy tiszlán iparunk érdekét szolgáló cik
kecskénket -jóleső* érzéssel olvasta. Hogy mi 
mennyire objektiven néztük a dolog lelkét, lé
nyegét: mi s'em bizonyítja jobban, mint az a 
tény, hogy arról »a kölcsönös megértésen ala
puló barátság -ról, mely Zabolylioz fűzte önt, 
mi valóban nem tudtunk. Igaza van: a Zaboly 
képmása a becsület és a munka demokráciájá
nak a szimbóluma. Szívesen vennénk, ha’ a 
legmagasabb színvonalra törekvő lapunkat néha- 
néha, ha ideje engedi, egy-egy aktuális szak
cikkel is megtisztelné. — N. J. Bpest. Szívesen 
állunk tovább is rendelkezésére. — W. P. Gyön
gyös. Kedves levelét megkaptuk. Nemes, jó szivét 
jó tette dicséri legjobban. A 15 koronát helyére 

í juttatjuk. Mi is köszönjük jóindulatát. — Nem 
közölhetek A pap bora és az áru. — A pálinka
lelke. —• Kicsoda ön?

Főszerkesztő: GVÖKÖSSY ENDRE dr.

Ajánlunk barcsi raktárunkból mig 
készletünk tart cukorral főzött

m áln aszörp öt
mintát csak K 1. bélyeg 
ellenében küldünk, továbbá

le v a n te i mogyoróbelet
mindenkor napi árban

Barcsi Kereskedelmi R.-T. Barcs.
Sürgönyeim: K o ló n iá ié .

T is z te lt  s z a k tá rs a im  becses  f ig y e lm é b e  
I a já n lo m  az á l t a l a m  f e l t a l á l t

gyors-szűrőm et
s e g y s z e r s m i n d

fejtő-tölcséremet
m in d e n fé le  ita lo k  s z ü lé s é re . A  k é s z ü lé k  
á ra  17 k o ro n a . A  p o s ta i k e z e lé s  
e g y s z e riis ité s e  v é g e tt  k é r e m  a r e n d e lé 
s e k n é l az ö s s ze g n e k  c ím e m re  v a ló  e lő 
ze te s  b e k ü ld é s é t. K a r tá rs i  t is z te le t te l

Vermes Dávid
v e n d é g lő s  K a r á n se b e s

7

Fővárosi
Sörfőző

R.-T.
Kőbányán 
m árazelsőévben  
248.000 hl. sört

gyártott, ez bizonyltja legfényeseb
ben söreinek kitűnő m inőségét.

S z á m  4 9 7 6 — 191 7 .

Szálloda
bérbeadási hirdetmény.

Kézdivásárhely r. t. város tanácsa 
közhírré teszi, hogy a város tulajdo
nát képező

„Vigadó szálloda"
1918. április hó 24-től, 1924. év áp- 

: rilis hó 24 ig terjedő 6 (hat) évre 
évre 1918. január hó 5-én d. e. 9 óra
kor a tanácsháznál nyilvános szóbeli 

; árverésen bérbe fog adatni.
A bérbeadandó szálloda áll:
1. a földszinten egy kávéház, két 

étterem, 8 vendégszoba, egy a főtérre 
nyíló bolthelyiségből és a vendéglős 
részére fentartott magánlakásból.

2. Emeleten a főtér felőli homlok
zaton négy szobából. Az emeleten 
van még egy állandó színpaddal el
látott nagy diszterem is, ez azonban 
bérbe nem adatik, hanem esetről- 
esetre lesz a városi tanács által szini- 
előadások, hangversenyek és más 
nyilvános mulatságok és előadások 
céljaira bérbeadva. A szállodához tar
tozik továbbá mosóház, téli tekepálya, 
istálló, jégverem, pince, padlás és 
egyéb szükséges mellékhelyiség. A 
földszint homlokzatán levő bolthelyi
ség üzlethelyiség képen bérlő által 
albérletbe is kiadható.

A szálloda és a hozzátartozó mel
lékhelyiségeknek -kikiáltási ára 6100 
korona, melynek 10 százaléka bánat
pénz gyanánt az árverés előtt kész
pénzben vagy óvadékképes értékpa
pírokban az árverést vezető bizottság 
kezeihez leteendő. írásbeli ajánlatok 
is elfogadtatnak, de azért a szóbeli 
nyilvános árverés feltétlenül meg fog 
tartatni. A városi tanács fenntartja a 
jogot magának, hogy árverezők kö
zött az ígért árakra való tekintet nél
kül szabadon választhasson. Részletes 
feltételek a városi tanácsnál tekint
hetők meg.

Kézdivásárhely, 1917 október 24.
V á ro s i T a n á c s .
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G y á rtja  a

Kőbányai Polgári Serfőző R.-T.
Budapest—Kőbánya.KÖLCSÖN

bármiben összegben, esetleg kezes nélkül is.

Részlet-fizetések megegyezés 
szerint. Vagy hadikötvényeket 
és azokra kölcsönöket ad elő- 
leges díjazás nélkül, valamint 
jelzálog-kölcsönöket is ad 
Ajánlatok a válasz posta
bélyeggel együtt a következő 
címre küldendők:

PERKÓ FRITZ, Wien, XIX , Obkirehergasse!

VENDÉGL06ÖK LAPJA

P a r a f a d u g ó k a t
valamint használt pezsgöstlupókat 

legmaqasabb árért veszek

G u th ,  B u d a p e s t
VI., G ró f Z ic h y  J e n ő -u tc a  3 6 . sz.

díjtalan
állásközvetítés
A Magánalkalmazottak Szövetsége díjtalanul 
közvetít minden szakmabeli tisztviselőt, tiszt
viselőnőt, fé rf i és női üzleti alkalmazottat, 
valamint hadseregtől elbocsájtott rokkant al

kalmazottakat. Megkereséseket a

Szövetség Állásközvetítő H ivatalához
'V i l i ,  Erzsébet-körut 41. Telefon: 9 41.i

lehet intézni.

1917. d ec em b er  5.

L IT 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-ukza 3,
_  , Frigyes főherczeg

,y | fensége, Salva- 
'  lo r  Llpőt ő cs. és

A. kir. fensége és
„Nemzetközi Háló-

Express Vonat-tár- 
V  saság" szállítója.

! ' 7  \

A .J  PEZSGÓFAJOK:

„SPORT GRAND
VIN SEC", „CA-
SINO EXTRA SEC"
„ I  ORENG1.AND"

' TáN IA EXTRA
^'iVTTKÉ O r  DRY" (cukor nélk )
v ~ ö s s |'7

A la pi 11 a tót t I82O.
Panda Á goston és Z lm m er Péter utóda

Z im m e r  F e re n c
lialnagykereskcdő, csisz. és kir. udvari szállító

B u d a p e s te n
Teleién : Jóik! 43-94. Sürgőin dm : Z mmer lialászmnsttr Bidapes

B á n a to n  b o g lá ro n
te l je s  s z á llo d a - ,  é tte re m -  
é s  k á v é h á z -  b e re n d e z é s  
eladó. — Bővebbel: BERQER VILMOSrtRL.

B o r o k a t  b o r a k t á r o z u n k ,  azokra előnyös 
kölcsönt adunk. :: Nagyobb tételeknél vidékre is 
Pincéink vannak szakszerű kezelésről gondosko

dunk ;; BUDAFOK ÉS VIDÉKE, TAKARÉK BUDAFOK.

DREHER RNTRL 5ERFŐZDEI R.-T.
BUDAPEST-KŐBÁNYÁN.

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

Különlegesség: dupla maláta kősör? kőkorsókban. **aC3|Mpj 
Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

g  ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY-SERFÓZŐDE
0  Fennáll: B u d a p e s t-K ő b á n y a .
0  A legújabb technikai berendezésekkel I AAA aaa ki

felszerelt serfőzde évi gyártó képessége h v U v .v v A f I I I .  
Hordósörrendelés B udapestre: V ili., Esterházy-u. 6. Telefon József 4—24*. Angyalföldi jég- 
verem: Telefon 115—85. Budai jégverem  : Telefon 43*40. V idékre X. Külsőjásrberényt-út 11. jZA, Telelőn: József 56— 36 és József 86—38 Palacksörrendeléa B udapestre és vidékre X. Kfilsó

H u*! Jászberényi-út t i .  szám. Telefon; József 56—37. Budapestre a városi s'trraktárakban is. Ö
Ö

G
Ö

Ö
Ö

Ö
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flz  „ERDÉLYI PINCZE - EGYLET"
császári és Királyi udvari szállítók
K O L O Z S V Á R O T T .

Sürgönycziin : B orterm elők  szö v e tk eze te . K olozsvár
Ajánlja egyenesen a szövetkezeti termelő tagjaitól beszerzett és minden 
kiállításon elsőrendű érmeket nyert tisztán kezelt és kitűnő minőségű 
fehér- és veres-, asztali-, pecsenye-, csemege- és  gyógyborait. 
Megkeresésére készséggel küld árlapot az igazgatóság.

1
Uránia Kengvngomda (tula)a. Stékelg flrtur), Budapest V lí. Doháng-utca 10. Tcicfon: József jw-SO.




