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S ZÉKES F ŐVÁROS I  K1S V E N D É G L Ö S Ö K  ÉS KORCS MÁROS OK I P A R T Á R S U L A T Á N A K
HI VATALOS KÖZLÖNYE ÉS A PI NCZÉREK SZAKLAPJA.

A kisvendéglősök legközelebbi összejövetelüket Bayer János vendéglőjében 
VI. Aréna-ul 6. sz. a. október hó 9-én d. u. 4 órakor tartják meg.

Ott legyünk mindnyájan!

Végre.
A magyar vendéglősök országos fo

gyasztási és hitelszövetkezetének meg
alapítása czéljából augusztus hó 12-én 
Janiira Károly tagtársnál értekezletet 
tartott, amelyből egy 7 tagból álló bi
zottság küldetett ki Springer József 
elnöklete alatt, hogy az alapszabályo
kat megvitassa, illetve, hogy a ren
delkezésre állott két tervezetből a 
megfelelőt kiválassza, amint ezt már 
megírtuk.

A kiküldöttek egesz odaadással ta
nulmányozták a két rendelkezésre álló 
alapszabály tervezetet, melyek egyikét 
Janiira Károly, társulatunk buzgó tagja, 
a másikat a társulati titkár készített 
és munkálatukat jelentésükkel a ki
küldő értekezletnek be fogják mutatni.

Tehát odáig jutottunk hála Istennek, 
hogy kész tervezettel léphetünk a 
nagygyűlés elé, mely valószínűleg e 
hó 15-én lesz az Újvárosháza dísz
termében.

Valóban örömmel írjuk ezeket, mert 
végre egy oly döntő lépéssel jutott 
czéljához közelebb a mozgalom, mely 
lépés alapos reménynyel kecsegteti az 
ügy minden harczosát, hogy meg lesz 
a vendéglősök rég táplált óhajtása.

Egyetértés! Szövetkezés ! Fegyver
barátság ! Erő! Boldogulás! Minden, 
minden benne van e mozgalomban, 
mely hogy eredményhez fog vezetni, 
van alapos remény.

Végre azon ponthoz értünk, melyen 
túlbuzgó és odaadó cselekvéssel ha

ladhatunk megélhetésünk, anyagi gya
rapodásunk végállomásához s hü kö- 
telességteljesitéssel mondhatjuk: Te
remtettünk !

Teremtettünk pedig a semmiből, 
teremtettünk kedvezőtlen viszonyok 
közt; irigy ellenkezés közepett; a ke
nyér és más utánni hajsza bilincsei
től lenyűgözve! És felszabadítottuk 
magunkat! Leráztuk a béklyókat s oda 
fogunk elibétek áUani szaktársak, s 
megkérdezzük akartok-e, lenni szaba
dok vagy pedig rabszolgái a lelket
len nagy tőke általi kizsákmányo
lásnak !

Küzdöttünk, harczoltunk, de ha ez 
utolsó csatát, a megalakulást megvív
juk, akkor kitűzhetjük a győzelmi 
zászlót. Még nem vagyunk! Még csak 
mutogatja az alvó oroszlán az ő éles 
körmeit, még csak most kezd álmai
ból ébredezni a magyar vendéglősök 
ezernyi elernyedt serege; csak 
kapálódik még! Csak az Ígéret föl
dére betekinteni kezdünk és már is 
megmozdult a föld ellenségeink talpa 
alatt; megmozdult és megindult körül
nézni, kit nyeljen el azoknak károgó 
serege, akik rettegnek az időponttól, 
melyben a vendéglős, e kész jó türel
mes fejőstehén öntudatra ébred s le
rázza magáról az álmát felhasználó 
vampyrókát!

De nemcsak ezek alatt mozdul és 
reng a föld! Mozdul már a becsüle
tes nagy tőke . . . Ajánlat ajánlatra 
érkezik, olcsó szállítás, tisztességes 
árak, becsületes áru, hü fegyverbarát

ság, egyenlő mérték! Ajánlkozik a tőke 
jobbról-balról, hogy párosul a szak
tudással, épit sörgyárat, nekünk és 
nem a gummirádleres igazgatóknak, 
a turfoló olygarcháknak, a ballettező 
pénzeszsákoknak.

Nekünk vendéglősöknek akarnak 
sörgyárat építeni, jó, olcsó sörrel, 
hogy mi [magunk legyünk filléreink 
arányában részes tulajdonosai! Ma
gunknak dolgozunk, magunknak izza
dunk, magunknak húzzuk az igát, de 
magunk boldogulását teremtjük is meg.

Hányán fognak mosolyogni remény
kedésünk felett! Mosolyagjanak! Az 
nevet legjobban, aki idoljára nevet.

Végre virrad.
I.

Felvétel a vinezellériskolába.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter ren

deletére a ménesi ni. kir. vinczellériskolánál 
az 1904. évi január hó 1-én kezdődő egy
éves tanfolyamra való felvételre pályázat van 
hirdetve.

A tanfolyam czélja az, hogy az elpusztult 
szőlők felújításának összes munkáiban gya
korlatilag képzett és jártas egyének neveltes
senek, akik mint vinezellérek vagy előmun- 
kások gazdáik, mint szőlősgazdák a saját 
szőleik okszerű kezelésére alkalmasak legye
nek. E czélra szolgainak az iskola 14 holdas 
szőlőtelepe, faiskolája és pinczéje, továbbá a 
szomszédos állami és magán-szőlőtelepek.

A tanfolyamra, amely az 1904. évi január 
hő 1-én kezdődik, csak oly egyének vétet
nek fel, akik:

1. munkára alkalmas, elég erős testalkattal 
bírnak, tényleges katonai szolgálati kötele
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zettségüknek eleget tettek, vagy a katonai 
szolgálattól felmentettek;

2. magyarul írni és olvasni tudnak;
3. fedhetlen előéletüket községi erkölcsi 

bizonyitványnyal igazolják. Azok a folyamo
dók, akik szőlőmunkával már foglalkoztak, 
vagy a kádarmesterséghez értenek, a fel
vételnél elsőbbségben részesülnek.

A tanulók mind az intézetben laknak, vagy 
egészen ingyenes ellátással, vagy' az ellátás 
egész, vagy feleköltsége fizetésének kötele
zettségével.

Az ingyenes ellátásra fölvett tanulók díj
talanul kapnak lakást, fűtést, világítást és 
élelmezést, ezenkívül egy öltözet téli és egy 
öltözet nyári ruhát és ágyneműt.

Azok, akik az ellátás egész vagy felekölt
sége fizetésének kötelezettségével vétetnek 
föl. ugyanoly ellátásban részesülnek, mint az 
ingyenes helyre fölvettek, kötelesek azonban 
az élelmezési költség egy évi egész (240 K), 
illetőleg feleösszegét (120 K) előleges negyed
évi részletekben az igazgatóságnak befizetni. 
A fölvételért folyamodók — akár ingyenes, 
akár fizetéses helyre pályáznak — 1 koro
nás bélyeggel ellátott és kellően fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. földmivelésügyi minisz
tériumhoz czimezve, legkésőbb folyó évi no
vember hó 1-éig a ménesi m. kir. vinczellér- 
iskola igazgatóságához tartoznak benyújtani.

A folyamodványhoz melléklendő:
1. A folyamodó életkorát tanúsító bizonyít

vány (anyakönyvi kivonat vagy katonakönyv).
2. Községi erkölcsi bizonyítvány, amelyben 

a folyamodó eddigi foglalkozása is kitünte
tendő.

3. Iskolai bizonyítvány.
4. Az esetben, ha a folyamodó a katonai 

szolgálatra nem találtatott alkalmasnak, tar
tozik a kérvényéhez orvosi bizonyítványt 
csatolni annak igazolására, hogy ép, erős, 
egészséges és munkára alkalmas testalkat
tal bir.

Komlótelepitési tudnivalók- (Állami kom
lókaró.) Egy erdélyrészi állami erdőterületen 
e téren fenyő komlókaró termelése szándé- 
koltatván : a kolozsvári komlótermelési szak
tanár szívesen veszi előjegyzésbe a retlek- 
tánsokat október hó 20-ig, midőn is felsőbb 
helyen bejelenti a szüktégletet. Jó lesz tu
datni a néven kívül a szükséglet darabszá
mát, lakhelyet s vasúti leadó állomást. Mi
után az idén jó komlóárak nyomán szélesebb 
körben látszik megindulni a komlótelepités 
s a komlótanár a tanácsait a helyszínén ki
kérő termelőket a hó leeséséig a jelentkezés 
Sorrendjében keresi fel: czérszerü, ha a 
gazdaközönség a telepítési Szándékot mielőbb 
bejelenti. Ugyanonnan két komlótermesztési 
füzet is megküldetik bárkinek, ha a kérőié- 
vélhez 20 filléres postabélyeg mellékeltetik. 
Bizonyos vidékenkint a komlófajta egysé
gesítése okából, úgy régi komlóskertek fel
újítása, mint uj telepek beültetése okából, 
szabályszerű kérvényre a földmivelésügyi 
magyar királyi minisztérium eddig évenkint 
28 0СЮ—30.000 darab finom komlódugványt

osztat ki. Ugyanott a fentjelzett szaktanár 
közreműködése is kikérhető.

H Í R E K .
Q  rendes p én tek i összejövetel e hó 2-án 

Kerekes Pál tagtársunknál IX. Mester-utcza 
61. sz. a. kiváló jól sikerült, mert egyrészt 
várakozás ellenére tagtársaink szép számmal 
jöttek egybe; igaz, hogy a szives házigazda 
is minden tekintetben kitett magáért, hogy 
vendégei jól érezzék magukat. Úgy jó borai, 
mint egészséges magyaros főztje miatt, mely 
utóbbi nagy keletnek örvendett és asszonyát 
dicsérte.

A jövő összejövetel október 9-én Bayer 
János VII,, Aréna-ut 6., október 16-án pe
dig Steger Márton tagtársunknál VIII, Ken- 
der-uteza 16. sz. a. tartatik meg.

Legyünk ott minél számosabban.
Nász. Herényi Ferencz kartárs (lakik VI. 

Kartács-utcza 5. sz. alatt) kedden szeptem
ber 29-én tartotta esküvőjét a terézvárosi 
r. kath. templomban. Tartós boldogságot 
kívánunk.

Hi üzlet czimzés. Löwenberger Márton 
VII., szövetség-uteza 10. sz. alatti vendég
lőjét az „Arany Oroszlán “-hoz czimezte. 
Finom, jó, magyaros konyhája, kitűnő borai 
vannak, ami mindenesetre kellemes ajánló 
levél egy uj vendéglőnek.

Hí üzlet. Reinprecht Lajos vendéglős és 
szállodás II, Lánczhid-utcza 8. — Szalay 
Sámuel megvette Uncsovszky Gyula tag
társunk IX., Remete-utcza 5. sz. alatti, — 
Kis Mátyás pedig Galambos Gáspár a Vig- 
és Déry-utcza sarkon levő vendéglőjét, azt 
szépen és szakszerűen a mai kor kívánal
maihoz mérten rendezte be. A legjobb si
kert kívánjuk!

ScgszeUrénv kisebb fajta négy ajtós ke
restetik megvételre. Czim a kiadóban.

Siti? Káról? vendéglős Kelenföldön mind
járt a vasúttal átelleni vendéglőjében a leg
jobb ételek és italok kaphatók, úgy hogy 
e kellemes helyet, ahol jutányos árakkal a 
legpontosabb kiszolgálás párosul, minden
kinek legmélyebben ajánlhatjuk.

13uda?öst mosterinasai az iskolában. Bu
dapesten harminczkilencz mesterinas iskola 
van. Ezekben az iskolákban most végző
dött be a beírás. Fölvettek összesen hét- 
ezerötszázhárom mesterinast. Még körülbe
lül ezer tanulóra számítanak, ezek majd 
csak ezután fognak jelentkezni. A mester
inasokat nyilvántartó hivatal szerint Buda
pesten körülbelül tízezer mesterinas van. 
Ilyenformán kétezerötszázat nem iskoláztat
nak közülük a mesterek. Ez azonban nem 
valószínű, mert az ellenőrzés szigorú s 
aránylag kevés bírságolás fordul elő az 
inasoknak az iskolától való visszatartása 
miatt. A hét és félezer mesterinas a kerüle
tek és iskolák között igy oszlik meg :

Az I. kerületi szarvas-téri általános isko
lába beírtak 154 mesterinast. A II. kerületi 
medve-utezai építőipari, bádogos- ésezipész-
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iskolába beírtak 232, a Margit körúti di- 
szitőipari iskolába 216 mesterinast. A III. 
kerületi kórház-utezai általános iskolába 40, 
a timár-utezai géplakatos- és műszerész- 
iskolába 180, az üröni-utczai faiparos-isko- 
lába 60 mesterinast. A IV. kerületi Gróf 
Károlyi-utczai sokszorosító szakirányú isko
lába beírtak 302 mesterinast. Az V. kerületi 
Lipót-téri általános iskolába beírtak 67, a 
Szemere-utczai sokszorosító ipariba 236 
mesterinast. A VI. kerületi érsek-utezai di- 
szitőipari- és szabó-iskolába beírtak 377, a 
lovag-utezai sokszorosító ipariba 305, a baj- 
nok-utezai lakatos és általánosba 123, az 
angyalföldi géplakatos-iskolába 291, a külső 
váczi-uti géplakatos-iskolába 373, az erdő
telki lakatos- és általános iskolába 151, a 
Szent László-uti általánosba 87, a nagy- 
mező-utezai bádogos-iskolába 216 mester
inast. A VII. kerületi dohány-utezai czipész- 
iskolába beirtak 335, a Murányi-utczai mű
szerész- és általános-iskolába 300, a Ka- 
zinczy-utczai szabó-iskolába 278, a Wes- 
selényi-utczai faiparos-iskolába 143, a ver
seny-téri lakatos-iskolába 165, a nyár-utezai 
ékszerész-iskolába 256, a nagydiófa-utezai 
műszerész-iskolába 211, a kis zuglói álta
lánosba 68 mesterinast. A Vili. kerületi 
Szentkirályi-utczai lakatos-iskolába beirtak 
217, a német-utezai díszítő- és építőipari- 
iskolába 301, a Rökk Szilárd-utczai faipa
ros-iskolába 176, a Bezerédy-utczai faipa
ros-iskolába 125, a Baross-utczai szabó-is
kolába 138, a Madách-utczai általános isko
lába 100 mesterinast. A IX. kerületi Lónyai- 
utczai sokszorositó-ipariskolába 189, a 
Knézits-utczai géplakatos-iskolába 223, a 
Bakáts-téri czipész-iskolába 134, a mester- 
utczai lakatos-iskolába 93 és a tüzoltó- 
utczai általánosba 150 mesterinast. A X. 
kerületi Kada-utczai géplakatos-iskolába 107, 
a Szent László-téri géplakatos-iskolába 186 
és a rákosfalvi általánosba 21 mesterinastv

A beírás eredménye szerint néhány osz
tályt kell ugyan nyitni a virágzóbb iparágak 
iskoláiban, ezzel szemben azonban meg kell 
szüntetni tizenkét régebbi osztályt és az uj 
osztályokba a megszüntetett osztályok ta
nítóit osztják be. Bár az iskolák népsége 
valamivel fogyott, egy tanító sem veszíti el 
ipariskolai alkalmazását, újabb megbízásra 
azonban nincsen kilátás.

Cl megrokkant Cáncxhiá. Ötvenhét esz
tendei becsületes szolgálat után a mi öreg 
Lánczhidunk, a hídépítés e világhírű remeke 
megrokkant és alapos tatarozásra szorul, 
hogy aggódás nélkül lehessen rajta lebonyo
lítani az óriási forgalmat. Mint minden esz
tendőben, a nyáron is megvizsgálták a ke
reskedelmi minisztérium szakközegei a Láncz- 
hidat s konstatálták az alkolonimot, hogy a 
hid szerkezetében az idő vasfoga olyan pusz 
titásokat tett, hogy azok esetleg veszélyez
tethetik a közbiztonságot. Esztendők óta 
tapasztalják már, hogy mindjobban pusztul 
a hídtechnika e remeke s most már nem 
marad más hátra, mint hozzáfogni az alapos 
tatarozáshoz. Szükséges, hogy kicseréljék a
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lánczszemek egy részét, az alapzatot kija
vítsák és uj vas traverzeket illeszszenek be 
a szerkezetbe. E  czélból a jövő hónapban, 
esetleg azonban csak a tavasszal, elzárják 
a hidat három-négy hónapra a forgalomtól 
s ez idő alatt fogják a tatarozási munkát 
elvégezni. A főváros forgalmában bizonyára 
nehézséget fog okozni a Lánczhid elzárása, 
ez azonban elkerülhetetlen. A tatarozási 
munka 650.000 koronába kerül.

.Halálozás. Hanzély István, a hires budai 
Trombitás vendéglő tulajdonosa meghalt Re- 
tek-utczai lakásán. A Trombitás vendéglő 
még most is nevezetes volt és az előkelő 
világ látogatta. Tulajdonosa, Hanzély régi 
polgára volt a fővárosnak. Hatvannyolcz 
éves korában hunyt el.

Érdekes számok. Egy német ember meg
csinálta 1901-ről az istenáldás statisztikáját. 
Rubrikákba gyűjtötte, melyik nagyobb vá
rosban hányszor vizitelt a gólya, melyiket 
tüntette ki legjobban a látogatásával, hová 
szállt a legritkábban. Ennek a statisztikának 
megvan a maga jelentősége, mert adataiban 
olyan tanulságok vannak, amelyek nemzeti 
szempontból is érdekesek. A gyermek nagy 
kincse, értéke minden nemzetnek, mert a 
gyermek — a jövő. A statisztika adatai a 
német nemzetnek adják a babért. Ennek a 
természetes szaporodása a legnagyobb min
den nemzetek között és német város, Essen 
az, amely az istenáldás bősége dolgában 
1901-ben a legelső helyen állott. Essen vá
rosában ebben az esztendőben minden ezer 
lakosra 47 születés esett, a város lakossá
gának természetes szaporodása tehát, ha a 
halál 1901-re beszüntette volna a munkáját, 
majdnem öt százalék lett volna, a mi a 
lélekszámnak rengeteg kamatozása. Német 
város áll a második és a harmadik helyen 
is: Mannheim, a hol ezer lélekre a születések 
száma 43 és Nürnberg, a hol 41 volt. 
A negyedik helyre egy argentinjai város, 
Rosario da Santa került 40 arányszámmal. 
A milliós lakosságú városok igy következ
nek egymásután: Moszkva (30), Bécs, Lon
don, Berlin, New-York és végezetül Páris 
(21). Legszűkebb volt az istenáldás a fran- 
czia városokban, Lyonban, Bordeauxban és 
Toulouseban (18-19). A francziák bizo
nyára nem örülnek ennek a kimutatásnak.

Az ördög bibliája. Hogy mikor és ki 
találta föl a kártyát, mindeddig nem sikerült 
kikutatni. Azt hiszik, a szaraczénok hozták 
az ördög bibliáját Európába. A kínaiak még 
mielőtt mi a káryát ismertük volna, játszot
tak már elefántcsont vagy fa-lapocskákkal, 
a melyre figura volt festve, de ebből a já
tékból a kártyázás nem fejlődhetett. Euró
pában, úgy látszik, a XIII. században kár
tyáztak először. A worcesteri szinódus 
1240-ben eltiltotta a kártyázást; de azért 
később megint roppantul elterjedt a szóra
kozásnak ez a fajtája és pedig a fametszés 
föltalálásával, i422-ben. IV. Edvárd angol 
király idejében, 1463-ban jutott először némi 
hírnévre a kártyagyártás. Ez időből szár

mazik ugyanis az a rendelet, amely a virágzó 
hazai kártyaipar védelmére a külföldi kártya 
behozatalát eltiltja. Az előkelő körökben 
csak VII. Henrik korában jutott a kártya. 
Ekkor már a királyi háztartás számadásá
ban is rovatot nyitottak neki. A kártyázás 
akkor meglehetősen drága mulatság lehetett, 
mert egy játszma árát öt font sterlingben 
állapították meg. Az ideig semminemű tör
vény nem szabályozta a kártyajátékot. Vll. 
Henrik a czéhekbe osztott mesterlegények
nek megtiltotta a játszást s csak karácsony 
estéjén volt szabad játszaniok, akkor is mes
terük jelenlétében. Vili. Henrik a rendeletet 
megszigorította, a minek természetes követ
kezése volt, hogy a kártyázás még nép
szerűbb lett. Anna királynő idejében a ka
rácsony estét lehetetlen volt elképzelni reg
gelig tartó kártyázás nélkül. II. Károly ko
rában élt Stewenson, a krónikáim, a ki 
följegyzéseiben megemlíti, hogy a karácsonyi 
bevásárlás végett a városba küldött cseléd 
jobban kikapott, ha a kártyát, mint ha a 
puddinghoz valót felejtette megvenni. Valami 
vonzó volt e játékban, a melyet külömben 
egész éven át nem volt szabad tizni. Az 
akkori primero, gresco és gleck játékokat 
ma már nem ismerik. Sokkal később ala
kult a parasztos trump egyik változatából a 
whist. Farguhar 1707-ben Írott egy vigjá- 
tékában említi először, habár valószínű, hogy 
száz évvel azelőtt már játszották a londoni 
Crown Coffehouse-ban, a hol föl is ta
lálták.

Bor-muzeum. A zürichi szőlőbirtokosok 
most egy bor-muzeum létesítésén fáradoznak, 
amelynek úgy történelmi, mint művészeti és 
tudományos jelentősége meg legyen. A 
muzemban legközelebb fel fogják állítani a 
könyvtárt, amelybe mindazon eddig meg
jelent müvek besoroztatnak, amelyek a sző
lőművelésre, a bor készítésére és magára a 
bor minőségére, stb. vonatkoznak. Hogy e 
munkák közé azok is fölvétetnek-e, amelyek
ben a költők dicsőítik a bort, arról nem 
szól a fáma. Egy gyűjteményt fognak ké
szíteni az eddig megjelent, idevonatkozó 
kevés munkákból, fényképek és festményekből. 
Egy más gyűjtemény a bor előállítására és 
megőrzésére szolgáló szereknek régi korbeli 
s mostani nemeit fogja tartalmazni. Még egy 
igen érdekes része lesz a muzemnak : egy 
hatalmas szekrény, amelynek polcairól a leg
különfélébb borok a tüzes spanyol bortól 
a magyar tokajiig— fognak lemosolyogni a 
nézőkre.

A Magyarországi Bortermelők és Bor- 
kereskedők Országos Szövetségének
igazgató-választmánya Perczel Dezső és dr. 
Molnár Ákos országos képvéselök elnöklete 
alatt most tartotta rendes havi gyűlését. 
Molnár Lipót ügyvezető-igazgató a központi 
irodának jelentései során előterjeszti, hogy 
a létesítendő nagy hordókölcsönző intézet 
tárgyában tárgyalásokat folytatott az érde
kelt körökkel, amelyeknek eredményeként 
örömmel jelentheti, hogy a terv megvalósit- 
hatása könnyebbnek bizonyul, mint aminőr-

nek eleinte tartották, mert nemcsak az ösz- 
szes érdekeltek a leglelkesebben támogatják 
az említett intézmény létesítésének akczióját, 
hanem Darányi földmivelésügyi és Láng 
kereskedelemügyi miniszterek is kilátásba 
helyezték a kormány hathatós támogatását 
és már eddig is jelentékeny segélyösszegeket 
folyósitottak a szervezési munkálatok költsé
geire. Ezenfelül tőkepénzesek körében máris 
öt és félmillió koronát ajánlottak föl a hor
dókölcsönzőintézet czéljaira. A választmány 
elhatározta, hogy ezt az intézmény mielőbb 
életbeléptetni fogja és e czélból kiküldi Haar 
Ignáczot, Molnár Lipótot, dr. Scheyer Jenőt 
és Zvvack Ákost Francziaországba, hogy ott 
a helyszínén tanulmányozzák hasonló intéz
ményeknek berendezését, ügykezelését és 
forgalmának lebonyolitását. Láng Lajos ke
reskedelemügyi miniszter átiratában kifejtett 
kívánságokhoz képest elhatározta a szövet
ség, hogy központi irodájának helyiségében 
már a jövő hónapban szervezi a borterme
lők és borkereskedők közötti áruforgalom 
élénkítésére szogláló bortőásdét, elhatározta 
a választmány, hogy a szövetség tagjait 
körlevélben fölszólítja, hogy a jövő évben 
megtartandó st. louisi világkiállítás alkalmá
val magyar boraikat bemutassák.

Szőlovesszőelaáás. A földmivelésügyi 
miniszter a hivatalos lap tegnap Számában 
hirdetést közöl az állami szőlővesszőszaporitó 
és oltványtelepeken termelt szőlövesszők és 
szőlőoltványok eladása tárgyában. Az állami 
szőlötelepeken termelt szőlővesszők és sző
lőoltványok kizárólag hazai szőlőbirtokosok
nak a következő árakon és feltételek mellett 
adatnak el;

Amerikai fajtájú szőlővesszők : elsőosztályu 
sima vesszők ezre 12 K., másodosztálya 6 
K., elsőosztályu gyökeres vesszők ezre 24 
K. Európai fajtájú szőlővesszők: 1. Borter
mő fajták: elsőosztályu sima vesszők ezre 6 
K., másodosztályú 3 K., elsőosztályu gyökeres 
vesszők ezre 12 K., másodosztályú 6 K. 2. 
Csemege fajták : elsőosztályu sima vesszők 
ezre 10 K., másodosztályú 5 K., elsőosztályu 
gyökeres veszszők 20 K., másodosztályú 10 
K., másodosztályú 10 K. 3. Európai Szőlő- 
fajtagyüjtemény: Első osztályú sima vesszők 
ezre 30 K., másodosztályú sima vesszők 15 
K. Szőlőoltványok : Gyökeres fás szölőoltvá- 
nyok ezre 200 K. sima zöld Szőlőoltványok 
100 K. s a szölővesszőknél 1 K. 20 fill.— 
a szőlővessző és szőllőoltvány üzleti szoká
sok éremelmében —külön szállittatik. Ezer 
darabnál kisebb szállítmányoktól az ezer 
darabnak megfelelő Csomagolási költség szá- 
mittatik, de ha a vevő a telepeken közvet
lenül átvett szőlővesszők és szölőoltványok 
becsomagolását nem kívánja, csomagolási 
költség nem számittatik. A pontosan kitöl
tött kérvények legkésőbb nov. 30-ig m ujtan 
dók be a kerületi szőlészeti és borászati 
felügyelőkhöz. Kereskedőknek vagy azoknak 
kérvényei, akik több név alatt tesznek aján
latot, figyelembe nem vétetnek. A függelék
ben közli a miniszter a szőlővessző és sző
lőoltvány üzleti szokására, valamint azok
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csomagolására és szállítására vonatkozó 
rendelkezéseit.

dt részegesek szigete. Az előkelő körök
ben már régóta divik az a szokás Angliá
ban, hogy az iszákosság bűnébe eső hozzá
tartozójukat gyógyító intézetbe adják, ahol 
néhány évig maradnak szigorú felügyelet 
alatt. Ez a módszer azonban nem sokat ér, 
mert a gyógyító-intézetből kikerült részeges 
urnák az az első dolga, hogy a legközelebb 
eső csapszékbe betérjen, és alaposan leigya 
magát. Oroszországban azonban ennél sok
kal radikálisabb módon gondoskodnak az 
iszákosok gyógyításáról. A betegeket a La
doga Valaam-szigetére internálják. Kereske
dők szokták rendesen iszákos fiaikat oda- 
küldeni, hogy a nagyvilágtól elszigetelve, egy 
apát meg a barátok szigorú felügyelete alatt 
megjavuljanak. Á fegyelem nagy, a kényszer
munkaidő hosszú és a munka rettentő nehéz 
a szigeten, ahová szeszes ital semmiképen 
sem kerülhet. Az alkoholikus emberek tehát 
Valaam-szigetén nem áldozhatnak szenvedel
müknek, még akkor sem, ha titokban pénzt 
vittek volna magukkal. Az odavitt fiatalembe
rek rendszerint mind kigyógyulnak.

G taglózás kiküszöbölése. A marha- és 
sertésközvágóhidon érdekes kísérletet foly
tattak a taglózás kiküszöbölése végett. Évek 
óta kísérleteznek oly eszközökkel, amelyek 
lehetővé teszik a levágásra szánt állatnak 
egyszerre, fájdalom nélkül történő elkábitását. 
A vágóhidakon most egy külföldi ember talál
mányával tettek próbát. A kísérlethez Folkus- 
házv Lajos tanácsjegyző meghívta az összes 
állatorvosokat, a mészáros és hentesipartes- 
tület elnökségét s több fővárosi bizottsági 
tagot. A kísérlet előtt a feltaláló bemutatta 
a készüléket, amelylyel kijelentése szerint 
egy pillanat alatt elkábitja a legerősebb álla
tot is. A találmány egy átalakított karabély, 
amelyben a golyó helyét egy rugóra járó 
éles szeg pótolja. A karabély elsütéséhez 
egyszerű patront használ, amely nem durran. 
A levágásra szánt állat halántékához tartja a 
pisztolyt s elsüti. A szeg kiugrik s a halán
tékon át az agyvelőbe hatol, úgy hogy az 
állat azonnal összeesik. A marhaközvágó- 
hidon 2 bivalyon, 1 ökrön, 1 bikán s 1 bor
jún, a sertésvágóhidon 30 sertésen próbálták 
ki a készüléket. Az eredmény a szakembe
reket általában kielégítette. Az elkábulás pilla- 
natszerüleg beállott s az eddigi kínlódás he
lyett azonnal elbánhattak az állattal. A talál
mánynak a vágóhidakon leendő alkalmazását 
a próba eredménye alapján a közvágóhidi 
bizottság s a tanács elé terjesztik, s a mennyi
ben az uj készülék alkalmazását kimondják, 
megszüntetik a sok bajjal járó és sokszor 
brutális eljárást.

Kórházak élelmezése. A főváros kórházai
nak élelmezésére hirdetett második árlejtés 
végre minden oldalon megmozdította az érde
kelt szakköröket. Az egy millióra rugó szál
lítás iránt széles körben elég nagy a szállí
tási kedv. A pályázatnak mindamellett lénye
ges akadálya, hogy az egyes csoportra vál
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lalkozók semmiféle kioktatást nem kapnak a 
szállítási időkről, a megrendelésekről s külö
nösen arról, hogy egyes czikkek mikor szál- 
litandók. Az eddigi vállalkozó alacsony árai
val szemben sokan azért nem merik a ver
senyt felvenni, mert nincs kimondva, hogy 
például a burgonyából, főzelék-, gyümölcs-, 
zöldség-féléből vag}r baromfiból van e joga 
a kórházi gondnokságnak korai terméket is 
rendelni. Mert ha van, akkor érthetetlen, hogy 
a zöldség kilóját 10 fillérért, 1 fő kelkáposz
tát 2 és fél fillérért, egy pár csirkét 128 
fillérért, uborkát, salátát 2 és fél fillérért stb. 
hogyan lehet szállítani. A pályázók között, 
mint értesülünk, lesz egy szövetkezet is, 
amely szakemberekből alakult arra a czélra, 
hogy a szállítást a tőkepénzes vállalkozótól 
a maga részére szerezze meg. Ez a vállal
kozás azért érdekes, mert a szakemberek 
mindeddig elkülönítve pályáztak s természe
tesen sohasem tudták az egységes vállalko
zót legyőzni. A versenyzőkedv felélesztésén 
legerősebben a kereskedelmi és iparkamara 
dolgozik, amely több száz ajánlatot küldött 
szét s erősen biztatja tagjait a versenyben 
való részvételre. A pályázat október 10 án 
délelőtt 10 órakor jár le s mindenesetre meg
lesz az az eredménye, hogy a főváros kór
házai, ha nem is a legjavából, de a legol
csóbb fajtából kapják 3 évre az élelmiszereket.

ßosxnia és Szerbia szilvatermése. Szak
körökben Bosznia szilvatermését 1300—1500 
kocsira, Szerbiáét 1700—1800 kocsira becsü
lik. A szállítást az idén késön fogják kezdeni, 
mert a laposokon a fagytól sokat szenveddtt 
zilva és igy a későbben érő hegyi árura kel 
várni, ami késlelteti a Száván való szállítást. 
Nagyszemü (00—65) árura nem lehet számí
tani, de 70—75 darabos is ritka lesz, amint 
az a szilvások mostani állásából megítélhető. 
Azt hiszik, hogy átlag 80—.85, 95—100 és 
115—120 darabos áru közt fog a termés 
egyenletesen megozlani. Bosznia és Szerbia 
3000—3500 kocsi összes termése nagyon 
mögötte marad a jó termeseknek, melyek 
körülbelül 80o0 kocsira szoktak rúgni, úgy, 
hogy árcsökkenésre nem lehet számítani, 
ellenkezőleg októberben valószínűleg emel
kedni fog a szilva ára.

Különös átvág?. Wright Leo ur üres órái
ban postagyakornok. Észak Amerika Maine 
nevű városában. Hivatalában annyira meg, 
nyerte elöljáróinak bizalmát, hogy neve az 
„előléptetendők“ listájában az első helyen 
tündökölt. Wright ur nagyon szorgalmas volt 
hivalalában és meglehetős'karriért is csinál, ha 
nincs meg az a rossz szokása, hogy evés közben 
„bizonyos“ tárgyakat lenyel, a melyeket más 
ember az evéshez használ. A derék ur reg- 
gelenkint kenyeréhez rendesen üveget, néhány 
szalvétát, kanalat, egy tuczat gombot stb. 
„fogyasztott ‘. Hogy meg ebédnél mi mindent 
megevett, azt leírni is bajos volna. Midőn az 
„előléptetendők“ lisztáját benyújtották, a 
postafőnök vonakodott Wrightet kinevezni. 
A gyakornok ur erre panaszt tett a felső 
hatóságnál. A kérvénynek még sajnosabb

következménye lett. A gyakornokot a listá
ból végképp törölték. Ez a drákói rendelet 
egy elöljárójának következő panaszában leli 
alapját: ,,Wright ur egy alkalommal nálam 
étkezett. Midőn a lunchot elvégezte, minden
féle tárgyat, villát, kést stb. nyelt le. Ez 
ellen még nem lett volna nagy panaszom. 
De másnap nagy fájdalmakról panaszkodott, 
ugy, hogy operálni kellett. A műtét alkal
mával a fenn említett tárgyakon kívül egy 
kis ezüst órát, 87 cent rézpénzt stb. találtak 
a gyomrában. Ezeket ugy látszik „kamatoz
tatni“ akarta magánál. Egyébiránt az ope- 
ráczió sikerült és Wright ur már négy hét 
nuilva újra nyelte a legnehezebb „ételeket“. 
Ilyen ember nekem nem keil!“

ЛШусп а сШ-afrikai gyémánt. A dél-afrikai 
bányákban talált gyémántot, sajátosságánál 
fogva, még a kevésbé hozzáértő vevő is föl
ismeri. A de beers-i és a kimberle-y bányák
ból nagy, sárgás kristályok kerülnek ki. 
Durtoilspan színes gyémántjairól hires, mig 
a 800 méternyire lévő bulfonteini bányát a 
fehér kristálygyémánt jellemzi. A new s-lands-i 
nemrég fölfedezett bányák különösen a gyé
mánt feltűnő fehérségével és szabályos alak 
jával tűnnek ki. A jagersfonteini bányákból 
való gyémánt valamennyi között a legszebb, 
a legértékesebb. A nagy gyémánt nem olyan 
ritka dolog, mint általában hiszik. Kimber- 
eyben százötven karátos gyémántot nagyon 
gyakran találnak. A legnagyobb gyémántot 
négy éve Jagersfonteinban találták, súlya 970 
karát. Gyönyörű darab, értékét nagyon csök
kenti, hogy a közepén egy kis fekete folt van.

Qlbion vagv^na. A világon a leggazda
gabb emberek Kínában laknak, a legtöbb 
milliomos az amerikai Egyesült-Államokban, 
de a leggazdagabb nemzet a föld hátán az 
angol. Egy angol statisztikus, Sir Róbert 
Griffen néhány nap előtt előadást tartott 
erről a gazdagságról. Ebben az előadásban 
akkora számok szerepelnek, hogy az ember 
szeme szinte belekáprázik és a mekkorákkal 
legföljebb a csillagvizsgálók operálnak. Az 
egyesült angol királyság negyvenkét milliónyi 
lakosságának évi jövedelme Griffen számí
tása szerint 1.750,000.OCX) font sterling, am
15.000. 000.000 font sterling tókének fele 
meg. Egy font sterling tudvalevőleg 25 ko
rona. Kanada lakosságának évi jövedelme
270.000. 000 font sterling, amiből a hatodfél 
milliónyi lakosság mellett egy-egy emberre 
— a gyermeket is számítva — 48 font esik, 
mig az anyaország lakosságának fejenkint csak 
36 font jut. — Ausztrália lakosságának évi 
jövedelme 210,000.000, Ujzélandé 4,600.000, 
Indiáé 60,000.000 font sterling. A. délafrikai 
gyarmatok lakosságának 100,000.000 font, 
vagyis kfejenkint J százhuszonöt font. Ilyen 
gazdag gyarmat több a világon sehol nincs- 
Az összes többi brit gyarmat lakosságának 
évi jövedelmét Griffen 200,000.000 font ster
lingre becsüli. Ezek szerint az adatok szerint 
az egész brit birodalom lakosságának egy 
esztendei jövedelme 3.130,000.000 font, a mi
22.250.000. 000 font sterling kapitálisnak fe
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lel meg. Ily rengeteg vagyon, de még a fele, 
sőt a harmada sincs egyetlenegy európai bi
rodalom határai között sem. Az angol után 
Európa leggazdagabb nemzete a franczia, di 
ez is óriás messzeségben marad az ango 
mögött. Legjobban gazdagodott az utóbb 
időben a német nemzet, de ez legföljebb 
csak a francziát közelíti meg, Az egyetlen 
ország, amelynek lakossága gazdagság dob 
gában az angollal összehasonlítható, az ame
rikai Egyesült-Államok. Ez óriás köztársa
ság népének évi jövedelme nem keve
sebb, mint 3.000,000.000 font sterling, ami
18 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0  font sterling tőkét képvisel. 
Ennek a két angol szász nemzetnek a gaz
dasági ereje akkora, hogy egész bátran síkra 
szállhatna az egész világgal.

Gz igazgyöngy múltja. A régiek azt tar
tották, hogy a drágagyöngy a napsugár és a 
harmat egyesüléséből származott és a szere
tett istennőjének szentelték. A rómaiak oly 
nagyra becsülték a gyöngyöt, hogy a hagya
tékban olyan ingóságnak számították, ame
lyet nem volt szabad eladni. Servilla, Brutus 
anyja, oly gyöngyöt kapott ajándékba, amely
nek másfél millió forint volt akkor az értéke. 
Pompejusz diadalkocsiját harminczkét gyöngy
korona ékesítette s Alexander Severus meg
tiltotta a feleségének, hogy két gyöngyöt hord
jon, mert ezzel felkölti a római asszonyok 
irigységét. Kleopátrának is volt két óriás 
gyöngye. Az egyiket eczetben feloldva itta 
meg, a másik pedig ketté hasítva a pateon 
Vénusz-szobor fülbevalója lett. A mekkai 
templomban egy Mária nevű arab nő gyön
gyét őrzik. Az arab, ha valami nagyot akar 
akar mondani, erre a gyöngyre esküszik. A 
legnagyobb gyöngy a spanyol korona ékes
sége. Szazharminczkét karat a súlya s 1620: 
ban Sogibusz hozta Indiából. Spanyolország 
templomaiban igen sok igazgyöngy van. Gua- 
deloupe-ban a Madonna ruháját gyöngy bo
rítja, a hímzés pedig smaragd és rubin. Fe
jedelmi házasságnál a gyöngynek még ma is 
nagy szerepe van. Régebben a gyöngy je
lölte meg a nemesség rangját. A gróf ki- 
lencz, a báró hét gyöngyöt hordott czime- 
rében.

a  c*eewai baromfi kiállítás, amelyet Pest- 
Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye gazdasági egye
sülete rendez, a czeglédi vigadó parkjában 
lesz s szeptember 26-ától 28-áig tart. A me
gyei tenyésztők 1800 darab fajbaromfit je
lentettek be. A bírálat szeptember 25-én dél
után lesz. A dijak a következők : A föld
mi velési minisztérium dijai: 1 arany, 2 ezüst 
érem, gróf Teleki Józsefné dija : 100 koronás 
emléktárgy; Keglevich Gábor gróf dija: 100 
koronás emléktárgy ; Beniczky Ferencz dija : 
50 koronás emléktárgy; a vármegyei gazda
sági egyesület dija: 720 korona ; Kecskemét, 
Czegléd, Halas városok dija: 300 korona. 
Akik gazdasági czélra alkalmas törzseket 
akarnak beszerezni, a kiállításon vásárol
hatnak.

Női munkások Japánban. Japán szoczial 
demokratikus elemeinek sajtó közege, a

„Socialist", legutóbbi számában részletesen 
foglalkozik a japán női munkásoknak Mat- 
suyamában, egy szövőgyárban való nyomo
rúságos helyzetével. Aki ezen leírást olvassa, 
annak rögtön szembetűnik, hogy az angol 
nagytőke milyen emberölő, vérlázitó mun
kát rak a munkások vállaira, anélkül, hogy 
azt törvényes intézkedések a legcsekélyebb 
mérvben szabályoznák. A szövőgyárban 
mintegy 400 női munkás dolgozik, akik a 
„nők otthonáéban laknak. Hálóhelyeik pisz
kos, egészségtelen lyukak. Egy 18—42 láb 
területen 80 leány van összezsúfolva és pe
dig egyik részük nappal alszik, a másik 
éjjel, ugyanazon fekhelyeken. A munkások 
között vannak olyanok is, akik már 10 évet 
töltöttek el ebben az embert gyilkoló leve
gőben. A munkaidő naponkint 12 óra és 
hetenkint felváltva éjjeli szolgálat. A napi 
munkadij 25—55 fillér. Ezzel szemben csak 
koszt- és lakásért többet kell a leányoknak 
fizetni 25 fillérnél. Emellett még egy raffi- 
nált fogáshoz folyamodott a gyár igazgató
sága, hogy a munkások munkaerejét az 
utolsó vércseppig kisajtolják. Ugyanis a 
hosszú munkaidő, az egészségtelen viszo
nyok, a romlott, büzhödt levegő annyira 
megviseli a munkásokat, hogy nagy részük 
nem képes munkába állani. Hogy tehát 
mégis elérjék ezt, meg van határozva, hogy 
akik 26 munkanapot teljesítettek, egy munka
nap diját jutalmul kapják. Aki hat hónapot 
dolgozott megszakítás nélkül, 12 munkanap 
diját kapja jutalmul. De még ez a csábítás 
sem használ. A szegény, elnyomorodott nők, 
akik pedig hároméves szerződést csinálnak, 
nem tudják a nyomorult állapotokat kitar
tani, hanem ott hagyják a munkát. De a 
gyár környékén levő falvakban oly nagy a 
nyomor, hogy mindig találnak leányokat a 
hiányzó munkaerő pótlására.

Postai értékjegyek díjtalan rányomása. 
A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara fel
iratban arra kéri a kereskedelmi minisztert, 
engedje meg, hogy magánezégek a postai 
értékjegyeket díjtalanul rányomathassák levél- 
boritékaikra, levelezőlapjaikra, czimkártyáikra 
stb. Ezt az intézkedést egyrészt a kereske
delmi levelezés teknikájának egyszerűsítése, 
másrészt a postai forgalom emelése czéljából 
tartja a kamara kiválóan fontosnak. Nagyobb 
czégeknél, ahol a napi postai forgalom na
gyobb arányokat ölt, a postai értékjegyeknek 
a levelekre való ráragasztása sok időt vesz 
igénybe, de igen gyakran meg is sérülnek 
az értékjegyek. E nehézséget úgy lehetne 
kiküszöbölni s ezt javasolja a kamara is, 
hogy a postahivatalok magánczégeknél ezen 
czélra szerkesztendő kimutatás kíséretében 
bemutatott levélboritékait, levelezőlapjait, 
czimkártyáit, stb. díjtalanul ellátnák a kü
lönböző értékjegyek nyomatásával. A ezég 
csak az értékjegyek árát fizeti meg, ami 
bizonyos időszakonként eszközlendő leszá* 
molás utján is történhetnék. Ez az újítás 
nem csak a kereskedők és iparosok kényei
mének szolgálna, hanem hozzájárulna a pos
tai forgalom emeléséhez is, fokozván ezáltal

a postajövedék emelkedését. Ausztriában már 
életbeléptették ezt az eljárást.

Kettős könyvitel, ipartestületek, betegse- 
gélyzőpénztárak, iparhatóságok, iparvállala
tok, számvizsgálatok és felügyelő-bizottsági 
tagok használatára. Irta Balassa Benő, felső 
kereskedelmi iskolai rendes tanár. Hasznos 
munka hagyta el nemrégiben a fenti czim- 
mel a sajtót. A munka aktualitásánál fogva 
Is kiváló érdekkel bir, mert a betegsegélyző- 
pénztárak behajtási módozatainak kezdetle
gességére a számviteli munkálatok rendszer
telenségére, különösen is rámutat a szerző, 
a mit mindenesetre figyelembe vehetnek 
majd az illetékes körök a betegsegélyző 
pénztárak küszöbön álló törvény revíziója al
kalmával. Az ipartestületek és betegsegélyző- 
pénztárak számviteli munkálatait három cso
portba osztja a szerző. Az első csoportba 
tartoznak azok, hol egyátalán nem köny
velnek semmit sem, könyvelőt nem is al
kalmaznak és csakis a jegyző vagy titkár 
szálló lapokra történt rendszertelen följegy
zéseivel találkozhatunk. A második csoportba 
azokat 'sorolja, hol könyvelnek ugyan, de 
szakértelmes könyvelő hiányában a fkljegy- 
zések csakis bizonyos statisztikai adatok 
gyűjtésére alkalmasak, de nem egyúttal arra 
is, hogy az évi pénztári forgalom, a vagyoni 
állapot és a jövedelmi kimutatás azokból 
elkészíthető legyen. A harmadik kategóriába 
tartoznak azok az ipartestületek és beteg- 
segélyző-pénztárak, hol a rendszeres szám
viteli munkálatokat szakértelmes könyvelők 
végzik. A munka könnyen áttekinthető cso
portokban, világos, tiszta magyarsággal van 
megszerkesztve és az illetékes betegsegélyző- 
pénztárak, iparhatóságok könyvelői nagy ha
szonnal forgathatják. A hasznos munkát 
gén ajánlhatjuk a nevezett szakkörök figyel
mébe. A könyv a szerző tulajdona és Zala
egerszegen Huger Antal könyvnyomdájában 
4 koronáért kapható.

Munkásjólét központ. A kereskedelm- 
miniszter a fővárostól telket kért egy munkási 
jóléti központ czéljaira. A leiratban a minisz
ter ezélzást tesz arra, hogy az épületben 
a munkaközvetítő is elhelyezést nyer, de 
nem mondta meg, hogy miből áll majd a 
munkásjóléti központ. A tanács a leiratot 
az iparügyi bizottságnak adta ki, hogy a 
munkaközvetítő intézet igazgatójának meg
hallgatásával állapítsa meg, mi akar lenni 
e kérdéses intézmény, mert tisztán a munka- 
közvetiiő czéljaira u város nem ad ingyen 
telket. A bizottságnak holnap délután lesz 
az ülése, a melyen több érdekes kérdést 
vitatnak meg. Fontos ezek között Bereg 
vármegye átirata, a mely a törvényhozástól 
azt akarja kieszközölni, hogy a vasárnapi 
munkaszünetet a korcsmákra, sörházakra és 
pálinkamérésekre is terjeszszék ki. Hasonló
képp Pozsony vármegye is a munkaszüneti 
törvény szigorítását kéri. Két szubvenczió- 
ügy is napirenden van és pedig a Magyar 
Képzőművészeti Társulaté és az Országos 
Iparegyesületé. Mind a kettő 4000 korona 
évi segélyének megújítását kéri.
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Um je zahlreicheres Erscheinen wird gebeten!

U m  %
3 um ^toecfe ber ©rünbuug eines Äon* 

fűm* nnb SíughtlfgPeretneg füc bie ungarifdje 
©afimirthe, fanb am 12. Slugufl Í. $ .  im 
®aftíjau§íofaíe beg феггеп Äari 3fanura 
eine B e ra tu n g  ftatt, bei m elier ©elegen* 
beit unter gührung beg фепп $ofef ©prtn* 
ger ein ficbener Äomiie entfenbet mürbe, 
bereu Siufgabe eg mar, bon ben jtoei фпеп 
yix Verfügung flehettben Ghttmürfen, ben 
©ntfprecfjenben sut Slmta^me gu empfehlen.

2 >ag Somite ^at mit Aufgebot i^rcö 
gangen Äönneng, bie ihnen gu ©ebot fte* 
benbeu Statuten überprüft unb nadj ent* 
fprcdjenber SWobification burd; bag SDíitgíieb 
§ e m t Ä atl ^faunra unb bem ©efretär bc§ 
©creineg, merben biefe ап1а§Пф ber ftatt* 
ftnbenben ©erfammlung borgeiegt merben.

SKun ftnb mir főméit, bag mir mit 2 
Anträge ber ©eneraíberfamiitíung, meiere 
aüer SBa^rfcfjeinlic^feit nod; am 1 5 . b. 9W. 
im <ßrunffaaie beg neuen ©tabtljaufeg ftatt* 
finben mirb, bienen merben fönnen.

greube erfüllt berieten mir bieg, meii 
bamit einer nuferer ítebften unb bringenbften 
SBünfdje gut ílugfübnmg gelangt.

© in tra n t!  ©rüberlichfeit! Ä raft! 9tug* 
bauer!

3Uíeg, 9Hieg ift in biefer ©emegung t?cr* 
eint unb bag fie sum 3iele führen mirb, 
ift begtünbete Hoffnung berauben,

ffinbiid; ftnb mit auf beut fü n fte , mo 
mir bereint mit gieig unb ffirnft ung 2Bohi* 
flanb unb Swiftens ftd;crn frmten unb bieg 
haben mir ung in Srfüüung unferer Erlief;- 
len gefdjaffen.

9(ug 9?id;tg unter bm migiiehften unb 
ungünftigen ©erhaltniffen haben mit ung bieg 
gefchaffcn; 9?eitr nnb geinb hat ung um*

freift j ©robneib hat ung unterjodjt! 2Bir 
haben ung bon ben geffeltt befreit unb bag 
Jgod; bon ung abgefcfgittelt.

SRun merben bor Sud; Äoliegett Eintreten, 
unb fragen, moflt $ h r frei fein, °ber иоф 
meiter ©Haben beg ©rogfapitaíg bíetben unb 
bon biefeu ®иф augbeuten íaffen.

©eíampft hüben mir für cine ebíe ©афе, 
unb menn mir аиф ben ©chíug ju r ©афе 
nng erfeimpfen unb mit ©icg aug bem 
Äantpfe sichen, an ber ©eneraíberfammíung 
einen enbgiítigen ©efdjíug faffen, bürfeu 
mir mit ©toí$ unb erhobenen £aupteg bie 
©iegegfabne augfteden.

© i r  hoben nng nur gerührt unb bie 
Äraft beg fchíafenben Somén angebentet, 
bie ungarifd;en ©aftroirthe, ftnb aug ihrem 
©chíafe ermacht unb hüben nur begomten 
ftdh ihrer Cage bemufft su Serben unb bieg 
hat allein fchou nufere ©ieberfadjer auf* 
merffam gemacht unb ihnen 91ngft ein* 
gejagt.

© ie haben Umfdgau gehalten, menu fte 
unter ung bctfdhlingen fönnen, ben fte 
Sittern bor beut geitpunfte, mo ber gaben 
bec lammgebuibigen ©aftmirthe reigt unb 
fie sunt ©elbftbemugtfein etmad;en.

9fber nicht allein ber ©oben sittért unb 
bemegt рф unter ihnen, fonbertt aug bag 
©rogfapitaí rührt ftd§.

Sitt Slutrag um beit Unteren gelangt su 
ung, auftänbige greife, gute 2Baare, treue 
grcunbfdjaft unb ©ieieg mirb berfprochett!
3 )ag Äapital bietet fid ; red;tg unb iinfgan  
eg mill lieh utit gad;miffcit bereittett um 
ung Bierbrauereien su erbauen unb nid;t 
ben auf ©umntirabier fahrenbeit Ju rfo li* 
gard;en unb ben ©aüctt unterftügenbcit 
©elbprogen.

ltng ©aftmirthen gebenfen fte ©ierbraucrcieit

Sit errid;ten mit guten billigen ©ier, bamit 
mir fetbft int ©erbältniffc ber beigetrage, 
nett £>eliern Sigenthünter feien.

S i r  merbett für utifcre ßrnedc arbeiten, 
für unferen ©ortheii {фтфеи, für ung 
felbft bag $оф  s^hen unb bie ©ortheüe 
beffen felbft genießen.

©icie merben mohi über nufere фотгиип* 
gen 1афе1и, eg mag mohi, ihnen bieg ge* 
ftattet fein, mer aber su lefct lac^t, 1аф1аш 
beften.

ffig fangt an su tagen.
©. 3 .

i t t i r t t e r  |U r i t t .  P e r  2 | .  S ep tem b er ift ein 
L ostag  fü r Me b a tte r .  Ш  a 11 b а и * m ug  Me 
rö n n e  ein m énig feheittett, beim

„tD cnn  P ta t tb ä n s  m eint, ftatt lacbt,
2 lus bent IDeitt er £ f f ig  macht.
CD P T atth ics, 21 tatties.,
Ш асЬ bie (Trauben fü g ."

P la n  m ag  hoffen, bag biefer IDuufeb ш 
(E rfü llung gehe unb bie b a u e r  befriedigt fein 
merben. ЗЗсаЬйфйдеп fie body mie es beißt, 
bie Einlage non C ifternen 511 r  l tn te rb r in a u n a  
ber vo rjäh rig en  € r n te ,  um  bie (ßefd jirre  für 
bie heuerige frei 511 befontm en. P ie  T rfiub er 
ber IP ein faffc r m aréit bie (b a llie r b ic ifc its  ber 
21Ipen. P ie  Komet* faim tcit v o rh e r biefe min 
lieben (befaffe itidU, fo itbcnt bem abrteu ben 
IP ein  in grogéit irbeuen (Töpfen au f, ober in 
rd ü a u d ie n , bie a u s  (Thierhäuleu gefertig t ma 
reu unb bem (Setraiife oft einen unangenehm en 
(B cfdjnuuf m ittheilten, j n  C änbcrn , bie lieb e r 
fing an IP ein  hab en , lieg m an  |'ф оп oft aiir- 
(Duabern gem auerte T iftcru eu  iit bie T rbe 
bauen, bie m it IP eiit altgefü llt m ürben. 2 litf 
biejent g rogén P e b a lte r  m ürben leborue д киЛ кп  
gefüllt, ичЧфе bie P ie ite r h in te r ihren h e rre u  
her trugen tutb au ihre S ä tte l hingen. £ tn e  
l^e ro rbu n ug  be^ I."». "sahrhuuberti- legte beit 
L ohgerbern von 21ntions auf, jivci grogé ^elle 
Sur IP e in fa tju n g  fü r bie 1й)‘ф 0 ф ф е и  l \t fa l le n  
TU liefern. J i tg le id v it  follen bie Seb Liebt er ДсИ
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sum  fiinfcbm ievcn óiefcr rd ü au cb e  ^ergeben, 
h an tit bor IDoiii nicht bcrausltefe. —  ^sni 
J a h r e  1 4 9 0 . gab  e* in 0cftm *etcb eine fo 
u n erhö rt reiche € rn te ,  őa|s m an  nicht genug 
Raffer unb © efcfyim  auftreiben  Fonnte unb in 
bér £ t le  au* bfen mnhftbefteu S re t te rn  ftarfe 
pieroefige (S c fd jim  jim m erte , bie m an  XPehr 
ftuben nannte. j u  ID ien c^ult burd) ein gan jes 
J a h r  bie Ша£? (Ü cbirgsm ein jmei, bie Ш а |  
£anbu>ein einen p fe n n ig , bie nőd) po r Fürjei
d é i t  j ip a n jig  unb m ehr P fenn ige gefoftet hatte, 
^ iin f jig  J a h r e  p o rher mufften fid) bie tP iencv 
beffer ju  h e lfe n ; bér IDeiit m ar näm lich im  
J a h r e  \ 4 5 (). m tgetpönlid) faucr unó m urbe 
b a ru m  fpottm cife bér Seifbciffer genannt. U m  
biefes ungefunbe (ÖctranF bem (5 enuffe 511 ént 
sieben, befahl X jcrjog ^ rieb rid ) IV., ben IP e iu  
in bie X3auh iitte  su 5 t. S teph an  511 bringen, 
mo er in ben U Tártel gcmifcht m urbe. D er 
X>olF*glauhe fdnv ib t bie ^eftigFeit be* num ber 
herrlichen ХЗсше* biejem  probaten  UTittcl 511. 
ID ieitcr XPetn m urbe in guten IP e in jab ren  
fchon p o r m ehr al* jm cifpm bert J a h re n  
e rp o rtirt.

fl)tc ^mtalohaUtätcn btr ®ешу- 
bfflenoltcnrdittft ber (Saft- unb 

l i c f h t b c n  |td> VH», 
Szövetség-utcza 24. Шс gUttfo, 
ftunbett Unb мои 3 —6
Ш)г. College» menfret töttdy mit 
align fflnmtigfad>fn jfragew bortlytn 
wo ilye big bgptg äu f hitt rung be
köt» »tt.

Egy kis 4 ajtós

jégszekrén y
megvételre

Cím о k i a d ó h i v a t a l b a n .

Különféle ve nd ég lők  át és megvehetők
Budapest legforgalmasabb helyén egy

kitűnő dobánytőzsde
családi körülmények miatt átadatik.

BERGER LIPÓT
elismert fővárosi müszabász 

Budapest, A ggtelek i-u , 10. sz. I. em .
Alkalmi vétel folytán beszerzett óriási raktár hazai 
és valódi angol szövetekből. Készit mérték után 12 
írttól és feljebb divatos férfi öltönyt (u. m. kabát, 
mellény és nadrágot) vagy divatos felöltöt. Vidékre 

minta és mértékutasitás ingyen-

A belvárosban
kitűnő forgalmú helyen vendéglő át
adó. Az átvételhez 5000  korona 

szükséges.

Kardos Imre
Vili., Losoíjczy-utcza 22.

Ajánlja kis üstön főzött mindennemű 
gyümölcspálinkáit és lepárlatait, vala
mint meggy-, eper-, málna-, baraczk 
stb. izeit, törköly és szilvorium szeszét, 
o lc só  árakon!TT

Hentesüzlet,
mely a főváros legforgalmasabb helyén 
helyén 25 év óta verseny nélkül áll 
öiin. családi körülmények miatt eladó*

Budapest balparti részén
h á z  és ü z le t eladó«

fikaöémiaifestőművcsz
készít jutányos áron

k itű n ő  k iv ite lű  a rczk é p e k e t
egyszersmind vendéglők, kávéházaK, stb. bel
sejének szép falfestményekkel való ellátására 

vállalkozik.

eg y  csapiáros kerestetik
nagyobb budapest-jobaparti üzletbe.

20 hektoliter kitűnő minőségű

diósdi fehér bor
hektoliterenkint 29 koronával átvehető.

Közigazgatási és Általános 
Okmánjbeszerzési V á l la la t

B U D A P E S T ,
VII., Szövetség-utcza 24. sz. földszint

Hivatalos órák naponkint d. u. 3—6 órig.
A VÁLLALAT BESZEREZ

közigazgatási ügyekben és házasságkötések
hez szükséges, vagy más anyakönyvi s 

egyéb okmányt.
ELJÁR

gyámi, hagyatéki, nagykorusitási, örökbe
fogadási, törvényesitési, továbbá: névmagya- 
rositási, külföldi útlevél, honosítási, katonai, 
nősülési, sorozási, adó, dohánytőzs, iparen
gedély és italmérési jog megszerzési ügyekben,

LEBONYOLÍT
jogtanácsosa utján házasságkötési és elválási 
ügyeket, elfogad mindennemű magán és 

közügyre vonatkozó megbízást.

A hatóságoknál elfekvő ügyeket kiszorgalmazza.
Eltűnt egyéneket, elfeledett örökségeket ki
nyomoz, ezek iránt igénynyel bírókat 

jogaikhoz segíti.

Kispesten igen jó forgalmú 
=^= vendéglő átvehető.

JRz 1. kerületben
gyönyörű elsőrangú sörcsarnok és ét
terem, ház előtti szép kerttel, teljes 

berendezéssel együtt eladó.

Egy jómenetelü vendéglő,
melynek szeptembertől-j indusig 120 
ebédvendége van, felszereléssel 600  
frtért, felszerelés nélkül a házbér fejé
ben más üzlet átvétele miatt átadó.

Egy kávéház eladó.
K e le n fö ld -B u d a fo k o n  egy te le k

olcsón eladó.

Budapesten
V. kerületben eladó egy ház felépít
ménye, mely áll két lakosztályból: 
kitűnő forgalmú vendéglői üzlet teljes 
berendezéssel, tekepályával, nagy gyá

rak közelében eladó.

Közelebbi fel\ ilágositást nyújt 
R  i e s s  L a j o s  J á n o s

titkár
Szövetség-utcza 24, m in d e n n a p  d. u. 3  —6 ig
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Seszterczebányai
borfozode

B u d a p e s t i  f ő r a k t á r a

UIT., Betblen-tér $.
iKitüno minőségű hordó és palaczksör. 
fontos kiszolgálás. ífelefon 63 67.

BUDAFOKON
K ö b á n y a i - u t 3 6 .  s z á m  a l a t t
egy körülbelül ezer hektoliter edénynek he
lyet adó száraz pincze kiadó. Értekezhetni

HECKER LAJOS vendéglősnél 
Budapest, VI., Kiályutcza 32 sz.

C a a a d m a *  az összes orvostudományok 
T O t t O í V O S  tudora, specialism, száj- 
—  ________  tiroflDetegek reszere.

Dr. Halinovszky
Budapest, VIII., Kerepesi-ut 62.
Szájpadlás nélküli Jogok, Jogsorok és arany 
koronák készítése a gyökereknek eltávolítása 
nélkül. Legújabb fogsorok fémlappal. Eltart 
emberéltig. Törés kizárna. Mérsékelt árak, 
esetleg részletfizetésre is.. Munkámért 10 évi 
jótállást vállalok. — Fog - és fogtöhuzás a 
legújabb amerikai módszer szerinti érzéstele
nítéssel teljesen fájdalom nélkül 1 koronáért. 
Fogtömések aranynyal, platina, ezüst és por- 
czellánból 2 koronától felfelé. Fogak és fog
sorok mesteri kivitelben, kitűnő anyagból 3 

koronától kezdve.
Tört, rossz és használhatatlan fogsorok 
javítása és ujjádolgozása 3 óra alatt 

eszközöltetnek.
S z e g é n y b e t e g n e k  i n g y e n .

« £  Rar társ urak!
Tisztelettel tudatom, hogy nálam naponta

frissen sajtolt must
a legjobb válogatott szólóból jutányos árban 

kapható

Lukács 1. TX., Cónyay=utcza 7.
Tele fon  58—95.

A vendéglős és korcsmáros urak
figyelmébe ajánlom 1880. óta fennálló, ható
ságilag engedélyezett

e in czé rö n n n ö k i iro d á m a t.
Legjobb személyzettel mindenkit kiszol

gálok. Úgy férfi-, mint női-személyzetben a 
legnagyobb választék.

Szives megbízásokat kér

Gsákány 0.
ezelőtt

Özv. M e s t e r  M o h i  Mihályné
pinczérügynök

VH„ Csányi-utcza 7.sz.
Telefon-összeköttetés 29—03.

(Hirmaun).

Ovid az egészségen
Ezerné l több k ivá ló  o rv o s  a jánlja .

Árjegyzés kívánatra mindenhova díjmentesen 
küldetik. Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák 
a fuvardijat oda és az üvegekért vissza

fizeti a

Szt -Lukácsfiirdö Kntvállalat Budán.
Hagenauer Frigyes Károly

üvegedzési és  festészeti műterme
Budapest, Vili., Vig-utcza 14.

A  b u d w e is i polgá ri sö rfö zö dé ne k
mely 1795. évben lett alapítva, világhírű 
söreinek főraktára némi berendezkedés 

folytán

Budapest,
II. Fő-utcza 72.

létezik.

V e z é rk é p v is e lö s é g :

jRrczt és ü u k o v i t s
Budapest,

II. Fő-utcza 72.
A budweisi sörök páratlanul állanak a világ 
forgalomban s árak tekintetében sem ver

senyezhet velők egy gyártmány sem.
Telefon 207.

Das Haupt-Depot des
Bürgerlichen

Brauhauses
in Budweis

gegründét 1795. befindet sieh einiger Aen- 
derungen wegen bis auf weiteres nicht in 

Budapest, Práler-utcza 44a, sondern

Budapest,
Г1. Fő-utcza 7*2.

bei dén Herren Árczt u Lukovits.
Telefon 207.

Die Qualität ist weltberühmt und 
bestens empfohlen werden.

«Otthon*-nyomda Budapest, Mána-utcza tó.


