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Ipartársulatunk.
(S ) Még ifjúkorát élő Ipartársulatunk 

rövid múltját oly zajosnak ismeri min
denki, hogy nem egy esetben bizalmat
lansággal vegyes kifakadásokkal illetik. 
E zajos múlt azonban korántsem alap
szik holmi bűnös manipulációkon vagy 
visszaéléseken, olyanokon például, ami
nőket mostanában is emlegetnek. Elszo
morító egyesületi állapotok azok, ame
lyek az anyagiak hűtlen kezelésén alap
szanak és ipartársulatunk egyes tagjai 
a legutóbbi közgyűlés alkalmával és 
ezen közgyűlés óta ismételten arról nyi
latkoztak, mintha itt pénzek eltűnéséről, 
illetve be nem szolgáltatott összegekről 
volna szó. Örömmel jelezhetjük azonban, 
hogy az egyesületi állapotok ezen el
szomorító esete nálunk fenn nem áll, 
mert Ipartársulatunknál hűtlen pénz ke
zelése fenn nem forog s mindössze egy 
olyan, nyilvánosságra nem való jelenet
ről lehet csupán szó, amit némi rossz
akarattal olyan nagyra lehetett fúni, 
hogy egy napilap közleményei közé is 
kerülhetett.

Ama hírlapi közleményt mi is közöl
tük, de nem közöltük abban az érte
lemben, mintha ama hírt teljes valósá
gában magunkévá tettük volna. És e 
tartózkodásunk annál is inkább örö
münkre szolgál, hogy ama említett »ba
jok« alapos megvizsgálása után bátran 
konstatálhatjuk ama hírben lappangó, 
nagyon is felfut kacsa létezését.

Káros eljárás zsenge korát élő Ipar
társulatunk hírnevét olyan, a valóságnak 
meg nem felelő hírlapi közleményekkel 
aláásni. Mert sötét világot vet az ipar
társulat erkölcsi életére, ha többel; közt 
azt az állítást kürtölik, hogy a volt al- 
elnök — aki tudvalevőleg hosszabb 
ideig az elnöki tisztet töltötte be — 
maga ellen fegyelmit kért. Az alelnök- 
nek erre semmi oka nincsen és egyál
talában nem fordult elő olyan dolog, 
amely miatt az eddigi tisztviselők bár* 
melyike ellen fegyelmit kérni vagy indí
tani kellene. Az eddigi alelnök, aki fá
radtság kímélése nélkül, valóban di
cséretes ambícióval és önfeláldozással 
igyekezett az Ipartársulat ügyeit vezetni, 
mindnyájunk részéről csak a legnagyobb

dicséretet érdemei, mert nélküle, buzgó 
fáradozása nélkül bizonyos, hogy zül
lésnek indult volna az amúgy is gyönge 
alapon álló szervezet.

Sajnos, hogy ipartársulati tagjaink 
között egyesek jónak látják az egyenet
lenség szítását es ennek elérésére min
den lehető eszközt ragadnak meg. Ne 
így uraim! Nem vezet ez célhoz! Gon
doljuk meg mindnyáján, hogy a társu
lati élet azon oszlopunk, amelyre vala
mennyien támaszkodhatunk, az a védő
bástyánk, amely mögül minden ellenünk 
irányuló támadást győzedelmesen vissza
verhetünk. Ipartársulatunk fentartása, 
fejlesztése mindnyájunknak oly életszük
séglete, hogy nélküle apró erőink szét- 
forgácsolódása bizonyos. Apró erőink 
csak az Ipartársulatban való tömörülése 
által tehetjük nagygyá, erőssé és kitar
tóvá az annyi ismeretes bajok és tám a
dások ellensúlyozására.

Az élet nehéz küzdelmeit látva, annak 
megkönnyítésére törekedjünk, amit egye
sülve, szervezkedve, tömörülve könnyen 
meg is tehetünk. Istápoljuk, becézzük 
inkább azt az intézményt, amelynek mi

T A R C A .

Monte Carlo.
Németből fordította Sl. ) .  M.

Riviera di Ponente leggyönyörűbb helyén, 
Mentone és Villafranca között, a Földközi 
tenger partján fekszik Monaco fejedelemség, 
mely a térképen csak gombostűfej nagyságú 
ponttal van jelezve, valójában pedig oly gyö
nyörű helye világrészünknek, hogy aki egy
szer látta, sohasem felejti el azon benyomást, 
melyet reá gyakorolt. Terjedelme csupán 21*6 
négyzetkilométer, közel 15.000 lakossal s a 
francia alpesekkel határos.

Monaco fejedelemség hitbizom ány; sa ját 
államtanácscsal, kormányzóval, egyéb magas 
hivatalokkal, hadsereggel, mely öt tisztből és 
hetven közlegényből áll (a testőrségen kívül) 
és alattvalókkal bír, akiknek nem kell adót 
fizetni.

Egész éven at valóságos aranyeső hull a 
földnek ezen kis részére amely lehetővé 
tette, hogy az egykor kopár sziklatömbre a 
legszebb sétányokat varázsolják és egyes

személyek gazdagságának gyarapításán kívül 
még most is újabb és újabb szépítéseket vi
gyenek keresztül és alattvalóit felmenti az 
adófizetés terhe alól. Monaco valóságos pa
radicsom, melyből azonban a kígyó sem 
hiányzik — de mindenesetre egyike a leg- 
erdekesebb pontja földünknek.

Monaco városa egy a tengerbe nyúló szikla
nyelven áll, a Nizza—Génuai vonat mentén. 
Ezen a tengerbe félszigetként nyúló földnyelv 
és a francia határalpesek között, melyeket 
Tété de Chiennek (kutyafejnek) neveznek, 
épült az új Monaco, mely villákból és szállo
dákból áll s mint klimatikus gyógyhely nagy 
látogatottságnak örvend. A kaszinó a játék- 
barlanggal két kilométernyit e északnyugatra 
fekszik a várostól a monte-carloi vasútállo
más m ellett; remek kilátás nyílik már Mo- 
nacora Cornichetől, ezen remek útvonalról, 
mely Génua es Nizza között vezet. Egy má
sik, szintén remek fekvésű út vezet a Szent 
Devota-templom mellett a régi Monacoba, 
ahonnan remek kilátás nyílik nyugatra az 
antibesi hegyekig, keletre pedig a bordigherai 
pálmakertig.

Ezen 60 méter magas, 300 méter szeles

sziklaplateau 800 méternyire nyúlik bele a 
tengerbe s csak keskeny földnyelv által 
van a szárazfölddel összekötve. Az északi 
oldalán fekszik a monacói fejedelem szék
helye, a középkori vár, az építészet minden 
remekével alkotva, melynek csarnokaiban 
Caravaggio freskó-cyklusai látványosság
számba mennek. A termeket az olasz iskola 
remekei díszítik.

A monacói fejedelmek az ősrégi genuai 
Grimaldi-nemesi családból származnak, akik
nek egykor Monaco és Monege váraikban 
bevehetetlen székhelyük volt. 1. Ottó császár 
968-ban ajándékozta azon őseiknek, kik a 
XVI. században a fejedelmi címet vették fel. 
A Grimaldi-család azelőtt mint tengeri kaló
zok szereztek maguknak félelmetes nevet, 
mivel Monaco fekvese már természeténél 
fogva mintegy kalózfészeknek teremtve lát
szott. Grimaldi Ágoston alatt találkozott Y. 
Károly császár és 111. Pál pápa a monacói 
várban, amidőn fényes ünnepségeket tartot
tak. A vár előtt összegyűlt polgárság oly lel
kesen és tartósan kiáltotta: »Vivát impera- 
tor I«, hogy a császár az ebéd után kiment 
az erkélyre és meghatva ennyi szeretettől,
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adtunk életet és amelynek fentartásától 
szebb és jobb jövőt kell várnunk és 
várhatunk. Ne legyen köztünk helye 
semmiféle egyenetienkedésnek, hanem e 
helyett vállvetve azon törekedjünk, hogy 
a fővárosi kisvendéglősök és korcsmáro- 
rosok ipartársulata az ország valamennyi 
ily ipartársulatának vezető útmutatója 
legyen és az ország összes korcsmáro
sainak megmutathassa, mily óriássá, 
mily hatalmassá növekedhetik a békés 
törekvéssel teremtett szervezkedés, egye
sülés. A céltalan egyenetlen kedés helyett 
szeretetet vigyünk társulatunkba, ahol 
kartársi összetartozandóságunk teend ben
nünket erőssé. Hogv pedig szétforgá
csolt erőink tömörré tételére mily nagy 
szükségünk van, azt mindennapi élet
küzdelmünkben eléggé érezzük. Tudjuk, 
hogy bajaink orvoslására segítséget soha 
senkitől nem nyerhetünk, hogy magunkra 
vagyunk hagyatva, magunkra utalva, 
amiért saját erőnket kell minden telhető 
módon latba vetnünk, hogy a már-már 
tűrhetetlen állapotok megszüntetésére a 
szükséges eszközöket megtalálhassuk.

Ipartársulatunk alakításakor sokféle ba
junk orvoslása képezte célunkat. E célokból 
azonban mindez ideig egyet sem vihet
tünk keresztül, jól lehet azért, mert 
társulati életünk még ifjúkorát éli és nem 
juthattunk abba a csapásba, amely ben
nünket a kivezető útra terelhetett volna. 
Ennek oka kétségkívül abban is kere
sendő, hogy nem találhattunk olyan ve
zető-férfiakra, akik kellő erélylyel, tapin
tatossággal felruházva, olyan eszméket 
propagáltak volna, melyek segélyével 
sikeres kibontakozás elérhető.

A kibontakozás, közös érdekeink meg- 
védelmezése, előmozdítása tehát az a 
nagy, az az életbevágó, mindnyájunkat 
érintő cél, melynek elérésére mindent 
el kell követnünk. A mindnyájunk által 
érzett bajok miatt mindnyájunk részéről 
elhangzó állandó panaszok mitsem se
gítenek, ha erőnket szétforgácsolni en

gedjük, ha nem igyekszünk tömörülé
sünk által erősödni és oly testületi 
energiát kifejteni, mely nagysága és 
ereje által a felsőbb körökben is tekin
télyre számíthat.

Az elégületlenséggel találkozott utóbbi 
választás új közgyűlést és új választást 
hoz maga után. A legutóbb megválasz
tott elnök és tisztikar lemondása követ
keztében f. hó 26-ára új közgyűlés hiva
tott egybe, amelyen elég alkalmunk lesz 
Ipartársulatunk élére oly egyéneket 
állítani, akikben a vezetésre kellő képes
séget ismerünk.

Figyelmeztetve kérjük tagtársainkat, 
hogy ne ragadtassák el magukat a leg
utóbbi közgyűlésen is tapasztalt ama 
szenvedélyektől amelyek hiányos, célnak 
meg nem telelő választást eredményeztek, 
de igenis eredményezték az áldatlan 
ellenségeskedésnek érthetetlen hosszú 
láncolatát.

Ne szenvedélyektől, hanem ügyeink 
fontosságától legyünk áthatatva, amikor 
Ipartársulatunknak új vezetőséget, új 
életet kell adnunk. E választással ne 
személyes érdekeket, hanem azokat az 
érdekeket igyekezzünk szolgálni, amelyek 
egész jövőnkre kihatnak, azokra tudni
illik, amelyektől az alapszabályainkban 
foglalt elvek szükséges keresztülvitelét 
várhatjuk és várnunk kell. Mert Ipar- 
társulatunknak egyedüli célja az, hogy 
az alapszabályokban foglalt sarkalatos 
elveket részünkre megvédelmezze, állan
dóan fenntarthassa. Hogy ezen elvek 
pedig mindenkor felszínen maradjanak, 
az Ipartársulat élére oly férfiakat kell 
választanunk, kik gazdag élettapasztalat
tal, kellő intelligenciával, kellő tapintatos
sággal bírnak arra nézve, hogy az 
Ipartestületnek tekintélyét kifelé és föl
felé is emelhessék és felruházva kell 
lenniök azzal a szükséges kellékkel is, 
amelylyel a tagok érdekeit midenkor 
megvédelmezni bírják.

Nekünk, tagoknak pedig szent köte

lességünk legyen a vezetőséget nehéz 
munkájában állandóan támogatni. A 
vezetőségnek abban is segítségére le
gyünk, hogy egyetlen vendéglős se 
hiányozzék kebelünkből, oda kell töte 
kednünk, hogy összes kartársainkat be
vonhassuk Ipartársulatunk zászlaja alá 
és mintegy impozáns, nagy testület pél 
dát adhassunk az ország összes vendég 
lőseinek arra, hogy a tömörülésben mily 
óriási erő létezik, hogy csak közös aka 
rattal, közös erővel védhetjük meg ma
gunkat az ismeretes bajok ellen. Példái 
kell szolgáltatnunk az ország vidéki 
városainak, azoknak a vidéki kartársak
nak, akik a kezdeményezést joggal a 
fővárosi kartársaktól várják.

Mindé nemes kötelességektől áthatva 
vonuljunk a választási közgyűléshez. A 
választás körül ismételten tapintatosságra 
kérjük és intjük a tisztelt tagtársakat. 
Személyi érdekektől, szenvedélyektől el 
ne ragadtassák magukat, választásukkal 
pillanatra se tévesszék szem elől azokat 
a fontos érdekeket, melyeknek kép vise 
letét és előrevitelét az új elnökségtől és 
választmánytól várják. Pillanatra se 
tévesszék szem elől, hogy mostani vá
lasztásunkkal teremthetjük meg azt a 
jobb korszakot, melyet rég óhajtunk és 
melynek beálltára már nagyon nagy a 
szükségünk, amiért is Ipartársulatunk 
vezetését oly férfiak kezébe kell adnunk, 
akiknek komolysága, tudása, tapintatos
sága általánosan ismeretes és akik a 
vezetésre teljes garanciát nyújtanak.

Bízunk tagtársaink komoly gondolko
zásában és bízunk a 26-án megejtendő 
választás oly sikerében, hogy az senki 
részéről semmi kívánni valót hátra 
hagyni nem fog és e választás Ipartár
sulatunk és szakmánk emelését fogja 
eredményezni. Hisszük, hogy e választás 
szerencsés kivitele a kölcsönös kartársi 
szeretetet hozandja létre és maradandóvá 
teszi.

felkiáltott: »Monacói polgárok, a mai naptól 
fogva mindannyian nemesek vagytok !« Még 
manapság is a régi családok nemesi ranggal 
bírnak. Antal fejedelemnek 1731 ben bekö
vetkezett halála után, aki férfiörökös nélkül 
halt el, a monacói fejedelemség leányára 
szállt, aki Goyon-Matignon giófnak felesége 
volt s a fejedelemség átvétele után a Gri
maldi nevet vette fel. 1793 ban Monaco mint 
francia provincia kebelcztetett be FYanciaor* 
szagba s ugyanazon évben hullott le Páris- 
ban Grimaldi Josefin fejedelemnőnek feje a 
guilottine alatt. XVIII. Lajos király, Parisba 
való bevonulása után, állította csak vissza a 
monacói fejedelemséget. IV. Honoré rögtön 
útrakelt, hogy a fejedelemséget újból bit to
kába vegye. 1815. március 1 én éjjel a feje
delmi utazókocsi Antibes és Cannes között 
a Cambronne tábornok parancsnoksága alatt 
álló katonák feltartóztatott. A fejedelem 
kiszállott kocsijából s 1. Napóleonnal állott 
szemközt, kit jól ismert. Az Elba mellől 
visszatérő császár itt táborozott az erdőcs- 
kében ; rövid táisalgás után elváltak, az 
egyik, hogy Monacot birtokába vegye, a

másik, hogy a Tuerillákba visszatérve, onnan 
Waterloon keresztül Szt.-Helena szigetén 
befejezze életét. Az 1815. november 20-iki 
párisi szerződés szerint Monaco védelmi te
kintetben Szardíniához csatoltatott, mely 
azonban 1817. november 8-án kelt dekla
rációja által önkormányzatát elismerte, de 
Monaco várának katonai megszállását m a
gának fentartotta. A mostani fejedelem atyja,
III. Károly (szül. 1818. december 8., meg
halt 1889. szeptember 10.) a fejedelemséghez 
tartozó Mentone és Roccabunna városokat, 
melyek 1818 óta Szardínia által voltak meg
szállva, 1861-ik évben 4 mil iő frank kárté
rítésért Franciaországnak engedte át.

Miután a fejedelem, ki élete utolsó évei
ben teljesen megvakult, fiatalabb éveiben 
sok pénzt költött, még más pénzforrások 
után is nézett. A volt homburgi, baden-ha 
d^ni és niesbadeni játékbank bérlőnek, Blanc 
Francois úrnak, ki 1877-ben halt meg,
1.700,000 frankért megadta az engedélyt a 
»Societé anonyme des bains de mer de Mo
naco« alapításához. Amint látjuk, egész 
ártatlan cím, mely fürdő azonban tényleg

fennáll, azonban csak kifogás volt a játék
bank felállításához, amelyből 111. Károly л 
maga részére jó hasznot remélt, miután Ne 
metországban a nyilvános játéktermek be 
lettek szüntetve. 1869. február 8-án kelt. 
még ma is érvényben levő parancsban a 
fejedelem megtiltotta alattvalóinak a játékter
mek látogatását, valamint elengedte nekik az 
adófizetést ; általában pedig a játékbank ala
pítóját annyi engedménynyel es jogokkal ru
házta fel, hogy valójában Blanc úr volt a !< 
ország uralkodója. 111. Károly ezután teljesei 
megvakult; sohase tudta meg, hogy mennv 
szerencsétlenséget zúdított e játékbank fel 
állításával az emberiségre.

Az élelmes francia eközben a reklám min
den eszközeit felhasználta, hogy az idegene
ket M oracoba csábítsa és egyúttal milliókat 
adott ki, hogy a már a természet által oly 
pazarul felruházott szép helyet mesterséges 
úton még szebbé varázsolja. Csakhamar élénk 
forgalom vette kezdetét, i yaraló nyaraló mel
lett, szálloda szálloda mellett épült és a ja 
tékcsarnok végre is szűknek bizonyult. A 
játékbank, mely időközben részvénytársasággá
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Hamisított élelm icikkek.
A vegykisérleti intézet nemrég megjelent 

három éves tapa ztalatát magában foglaló 
kimutatásával az összes lapok élénken fog
lalkoztak s annak idején mi is közöltünk 
belőle rövid szemelvényt. A hamisítások 
ismeretessé tétele, feltárása azzal a reménynyel 
biztatott, hogy a fogyasztó közönség ezután 
erélyesebben fogja követelni a napirenden 
levő kérdés állandó megfigyelését. A dolog 
azonban, mint sok más sürgős elintézést 
igénylő ügy, abban maradt és az élelmicikk- 
hamisítók a hatóságok jóvoltából vígan foly
tatják és ki tudja, meddig folytathatják nekik 
hasznot hozó és a fogyasztóközönség egész
ségét tönkretevő mesterségüket.

A főbb élelmicikkek mikénti hamisításáról 
álljanak itt a következők :

A hús.
Budapesten s nagyobb városokban a hússal 

való visszaélés erős korlátok közé van szo
rítva. Az állatokat ugyanis csak vágóhídon 
lehet leölni, ahol a kellő ellenőrzés áll rendel
kezésre. Mindezek dacára jégben hűtött állott 
húsnak eladása nagyon gyakori. A fogyasztó 
csupán arra figyelhet, hogy a hús ne legyen 
bűzös, az ellenőrzés többi részét már csak 
a vegyi vizsgálat gyakorolhatja, amelynek 
alapján a talált mikroorganismusokból álla
pítható meg, hogy a hús fogyasztható-e 
veszély nélkül, vagy sem.

Zsirfelék.
Ha a szalonnát olvasztás helyett préseljük, 

gyengébb és olcsóbb minőségű zsírt kapunk. 
Az igy nyert zsírt aztán legjobb zsírként 
árűsítják. Hamisítják azáltal is, hogy fagygyűt 
kevernek hozzá vagy állati beleket őrölnek 
beléje.

A tej.
A tej minősege az állat kora, valamint 

élelmezése és a fejés ideje szerint is változó; 
így pl. az esteli tej tartalomdűsabb, mint a 
reggel fe jt; a fejés vége felé a tejben vala
mivel kevesebb a fehérje és cukor, de jóval 
több a zsir, mint a fejes kezdetén.

A tej hamisításának többféle módja v a n :
a) A teljes tejet lefölözik s mégis teljes 

tejként adják azt e l ;
b) vizet adnak a teljes tejhez s teljes tej

ként adják el ;
c) lefölözik s még meg is vizezik a te je t;

alakult, oly tetemes hasznot hajtott, hogy 
megengedhette magának azon tei vének vég
hezvitelét, miszerint Monacot olyanná vará
zsolja, mint amilyennek most ismerjük. Az 
azelőtt puszta, kietlen magaslat gyönyörű 
kertté alakítatott át, pálmaligetekkel, középen 
a kaszinóval, körülötte a legszebb nyaralók
kal és egyéb nyilvános épületeivel, hogy az 
ember azt hinné, a paradicsomban van. Ezt 
a darabka földet az akkor uralkodó fejedelem 
tiszteletére Monte Carlonak keresztelték ei.

A mostani fejedelem Albert, Valentii ois 
hercege, Marquis des Baux, carladesi gróf, 
Buis báró, seigneur de St. Kemy, Matignon 
ura, thotigny gróf, de St. Ló báró, de la 
Luthumiére báró, Esthouteville, Mazariny, la 
Meillcray és Mayenne hercege, Chateau 
Bőreién fejedelme, Eerrette, Belfort, Thann és 
Kosemont grófja, Altkirch báró, Isenheim 
ura, Guiscard márki stb., stb., amint látjuk 
oly hosszú címzések ura, mely fordított 
arányban all országának nagyságával. Első 
neje Hamilton hercegnő volt, de ezen bol
dogtalan házasság 1880-ban felbontatott,

d) a teljes tejet soványnyal keverik és ezen 
féltejet teljes tejként árűsítják ;

e) konserváló anyagokat, mint boraxot, 
salycilsavat, krétát, lisztet stb. adnak a tejhez.

E hamisítások ellenőrzéséhez föltétlenül 
szükségesek chemiai ismeretek s műszerek, 
tehát fölösleges volna ez eljárások ismerteté
sével lapunknak amúgy is szűk terét megtöl
teni. Röviden csak azt jegyezzük meg, hogy 
a tej sterilizálása, illetőleg hevítése által 
megóvhatjuk magunkat a hamisítások vagy 
az allat betegsege áltál okozható kár októl.

A vaj.
A vajban van 12% viz, 87"/,, zsir, 0*5% 

kaséin és 0 5%  tejcukor és só. Hogy a vajat 
olcsóbba tehessék, sok vizet és tejet gyúrnak 
bele, ami által aránylagosan veszít táptartal
mából s könnyebben avasodhatik. A vajat 
továbbá idegen zsírok belegyúrásával hami
sítják. Nem annyira hamisítás, mint megté
vesztés az, mikor a margarint, melyet juh- 
fagygyú, birkagyomor, hamuzsir és vízből 
gyártanak, természetes vajként adják el.

A liszt.
E cikknél szintén óriási visszaélések tapasz

talhatók. Leggyakoribb, mikor a kért minőség 
helyett egy számmal gyengébb minőséget 
adnak, vagy pedig a jobb minőséget keverik 
az olcsóbb minőséggel. (0-ás liszt helyett 1-es, 
vagy 0-ás keverve 3-assal, s mint 0-ás eladva 
stb.) Mikroskopiai úton meggyőződhetünk 
erről a keményítőszemcsék vizsgálatánál. 
Ártalmas a lisztre, ha meleg és nedves helyen 
tartjuk, mert ezáltal elveszti nyúlósságát és 
tészta készítésére alkalmatlan. Az igy meg
romlott liszthez rézsulfátot, cinksulfátot, timsót 
vagy mészvizet adnak, hogy tésztává legyen 
gyúrható. Ezen anyagok hozzákeverése föl
tétlenül ártalmas, sőt mérgező hatású is.

Itt említendő meg a tarhonya is, amely 
sáfránnal festve, tojásos tarhonyaként adatik el.

Hüvelyesek.
E cikknél hamisítás még nem igen fordult 

elő, hanem kezelési hanyagság igen. Nedves 
helyeken tartva, a hüvelyesek dohosakká 
válnak; sok helyütt a járványosán föllépett 
sárgaság okát az igy megromlott borsó élve
zetére vezetik vissza.

A rizszsel való visszaélés a következő : a 
rizs fényesítés által finomabb minőségűnek 
látszik, mint amilyen tényleg. így a rangon- 
rizst fényesítve eladják a finomabb japán-rizs 
helyett, a japán-rizst glacé-rizs helyett, utóbbit 
pedig a legfinomabb carolin-rizs helyett. Ha 
meggondoljuk, hogy az egyes minőségek

mire a fejedelem 1889 ben másodszor is 
megnősült s özvegy Richelieu hercegnőt, szü
letett Heine Alicet, a nagy német költő 
unokanővérét vezette oltárhoz. A fejedelem 
nagy előszeretettel foglalkozik a természettu- 
do ; ányokkal s »Hirondelle« yachtjával szá
mos mélyvizi méreteket vitt véghez s szép 
számú készülékeket talált fel a tenger állat
világának kikutatására ; kutatásainak eredmé
nyét és tanulmányát művében nyilvánosságra 
is hozta. Midőn trónralépett, sokat beszéltek 
ethikai hajlam áról; azt suttogták, hogy a já 
tékbank koncessziójának megvonásával fog
lalkozik. Ez azonban nem felelt meg a való
ságnak, hanem 1896 márciusában lett ismertté 
határozata, amennyiben a játékbank enge
délye további 50 évre nyert megerősítést. A 
kaszinóban, mely azóta kibővíttetett, tovább 
folyt a szerencsejáték s a szerencsétlen ál
dozatok száma, kik Monte Carloban hagyják 
vagyonukat s életüket, évről-évre szaporodik.

(Befejezés következik.)

közt 6 — 10 korona árdifferencia van, érthetőv 
válik a visszaélésre való hajlam.

A só.
Leginkább olcsóbb fajta liszt keverésével 

hamisítják.
Paprika.

Különösen téglapor hozzákeverésével hami
sítják vagy pedig festéssel, amely esetben 
azonban a paprika 3—4 hét alatt elveszti 
színét. Gyakoii a minőséggel való meg
tévesztés.

Bors és fahéj.
Mindkettőnél csak a törött minőségben van 

hamisítás. A törött . borsba hasonló szinű 
gyökereket, a törött fahéjba pedig kenyérhéját 
törnek bele.

A kávé.
A minőségbeni megtévesztésen kiviil hami

sítják a kávét korpahéj hozzákeverésével és 
festéssel, valamint a gyengébb minőségnek a 
jobb minőséghez való hozzákeverésével. Külö
nösen az aranyjáva kávénál történik nagy 
megtévesztés azáltal, hogy az olcsóbb fajta 
santos-kávét a drágább aranyjáva színéhez 
hasonlóra pörkölik.

Az őrölt (darált) kávéhoz cikóriagyökeret, 
makkot, fügét stb. kevernek.

Tea.
Hamisítják azáltal, hogy a már egyszer 

kivont tealeveleket vagy az alakra ehez 
hasonló fűz, kökény és más leveleket keverik 
a jó tealevelek közé. A hamisítást mutatja 
a theintartalom csekélysége és az idegen 
leveleknek eltérő alakja.

Csokoládé és cacao.
A csokoládé cacaoból készül, utóbbi pedig 

a cacaofa magvából. A jófajta csokoládé 50%  
cacao anyagot, a gyengébb minőségű keve
sebbet tartalmaz s itt fordulnak elő a hami
sítások is azáltal, hogy lisztet vagy őrölt mag
héjakat kevernek hozzá. Hamisítják továbbá 
úgy is, hogy a cacaozsirt más, olcsóbb fajta 
idegen zsírokkal helyettesítik.

Italok.
A pálinkafélék hamisítása legtöbbször a 

spirituszszal való manipuláció révén történik. 
Különösen a sziivoriumot erősítik spirituszszal 
s mint magasfokú sziivoriumot árűsítják. E 
hamisításról legkönnyebben úgy győződhetünk 
meg, ha a folyadékot kezeink között ad.lig 
dörzsölgetjük, míg a kéz száraz lesz. Akkor 
megszagoljuk a kezünket s ha szilvaszagot 
érezünk, úgy valódi az ital, ha spirituszszagot 
erezünk, akkor hamisított.

A bor hamisítására szintén a legtágabb 
tér nyílik. Vannak megengedett és meg nem 
engedett kezelési eljárások. Előbbihez tartozik 
a borral való olyan manipuláció, amely az 
egészségre nem ártalmas, utóbbiakhoz pedig, 
amely ártalmas. Ilyen ártalmas hamisítás az, 
ha a bort növényi vagy festőanyaggal, továbbá 
glycerinnel, salycillal, vizzel, különféle zama
tokkal és szagosító olajokkal keverik. Itt is 
természetesen nagy szakértelem és vegyi 
vizsgálat nyújthat csak kellő biztosítékot a 
a hamisítás ellen, éppen úgy a minőségekkel 
való visszaélések ellen is.

A sör gyártásánál a következő hamisítások 
fordulnak elő: az árpamaláta helyett kem é
nyítőt, krumplicukrot stb. használnak ; a komló 
helyett más keserű anyagot tesznek a sör
h ö z ; igy pl. menyantint, centaurakescrűt, 
narcotint, pinkrinsavat és egyebet.

Az élelmiszerek hamisítása terén, röviden 
fölsorolva, ezek volnának a legg\akoriabbak, 
de van még ezen kívül számos más faja is 
az árukkal való visszaéléseknek, amelyek 
tárgyalásra azonban e lap szűk tere nem 
elégséges.
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b o r g a z d a s á g u n k .
Az olasz vámtárgyalás. Rómában oly nagy 

a hőség, hogy meg a benszülöttek is alig 
bírják. Ez okból a magyar-olasz vámtárgyalás 
megbízottai elhatározták, hogy a Firenze 
melletti Valombrozába utaznak, amely 1200 
méter magasságban van a tenger szint* fölött 
és ott folytatják a tárgyalást. A tanácskozás 
eddigi menetéről különben az a hír, hogy a 
magyar megbízottak a borvám kérdésében 
semmiféle engedményt nem hajlandók tenni 
és most már az olaszok is kezdik belátni, 
hogy e tekintetben nem számíthatnak sem
mire. Ha már azonban az olasz bor előtt 
zárva marad a magvar határ, legalább az 
Olaszországra nézve épp oly fontos deligyümölcs 
és dióolajvam dolgában remélnek nagy ked
vezményt, esetleg vámmentességet.

Rómából Írják, hogy ellentétben az első 
hírekkel, melyek a ieliető legbékésebb meg
egyezésre nyújtottak reményt, a Giornale 
d ’ltalia azt írja, hogy a kibontakozás több 
szempontból ismét nehézzé vált, amennyiben 
a magyar-osztrák monarkia meghatalmazottjai 
újabb kijelentéseket tettek. E kijelentések 
között legfontosabb az, hogy az előző re
ménység ellenére, meg annak a 200.000 
hektoliter bornak kedvt zmenyes vámmal való 
bevitelét sem engedik meg, amely pedig 
mintegy alapföltetele volt a meginduló tár
gyalásoknak. Egyébként is, írja ugyanaz az 
újság, nehéz lesz a megegyezés, mert azok 
az engedmények, amelyeket Olaszország a 
múltban Ausztria javára tett, a szesznek és 
cukornak Italiaba való behozatalánál, teljesen 
hatásukat veszteitek, amennyiben Ausztriára 
nézve azok többé semmiféle kedvezményt 
nem szolgáltatnak. Olaszország cukor- es 
szesztermelese ma már azon a fokon van, 
hogy csaknem egészen kielégíti a belső fo
gyasztást, úgy, hogy annak a mennyiségnek, 
mely a két cikkből meg bevitelre fenmarad, 
semmi fontossága nincsen.

Miniszteri bizottság a Somló-hegyen. A 
tokaj-somlónegyi szőlubir okosoK kérvényt 
adtak be a földmívelésügyi minisztériumhoz, 
hogy a Somló-hegyet, amely Magyarországnak 
a Tokaj mellett legkiválóbb bortermő vidéke, 
mentsék meg a pusztulástól. Tallián Béla 
miniszter most ki is küldött egy szakértő 
bizottságot, amelynek vezetője Vargha Imre 
főfe ügyelő, vincellériskolái igazgató, tagjai 
pedig Treitz Peter geológus, Szőcs Andor 
agrogeológus és Márton Dénes szőlészeti fel
ügyelő voltak. A bizottság teljes egy hétig 
tartó, nagy gonddal végzett mu ikálatának 
eredményét vasárnap délelőtt mutatta be a 
Somlóvásárhelyen egybegyúrt mintegy 300 
főnyi sző őbirtokosból álló értekezletnek. A 
gyűlésen Treitz Péter ismertette a munkálat 
eredményét nagy szakavatottsággal. A somló- 
hegyi szőlősgazdák érdekeien Pékár Gyula 
dr. országos képviselő nagy munkásságot 
fejt ki.

Az osztrákok érdeklődése a szegedi bor- 
vásár iránt. Az I. szegedi borvásár iránt si
került az érdeklődést széles körökben fölkel
teni. Legújabban Reckendorfer Nándor alsó
ausztriai országos borászati igazgató és az 
»Osztrák szőlőmívelés védelmére alakult 
egyesület« hivatalos közlönyének szerkesztője 
fordult a M. Sz. О. E. igazgatóságához bő 
vebb felvilágosításért a szegedi borvósárt 
illetőleg. Kilátás van tehát, hogy számos 
osztrák borkereskedő és vendéglős fogja 
ezt az első nagy borvásárt felkeresni és szá
mottevő vételeket és kötéseket eszközölni. 
Ez a várakozásunk annál is indokoltabb, mert 
a f. évi május havában Bécsben megtartóit 
l. alsó-asztriai borvásár igen célszerűnek bi
zonyult és bár egyelőre inkább csak erkölcsi 
sikert ért el, az anyagi eredmény sem meg
vetendő, amelyet elért.

Borvásár Tapolcán. A badacsonyvidéki 
bortermelők szövetségének igazgatósága elha
tározta, hogy novemberben Tapolcán bor
vásárt rendez. E borvásáron nemcsak a szö
vetség tagjai vesznek reszt saját termésű 
boraikkal, hanem azok a bortermelők is, ki к 
a szövetségnek ez idő szerint még nem tag
jai. A borvásár iránt a termelők között nagy 
érdeklődés mutatkozik már amaz oknál fogva 
is, mert az idén a badacsonyvidéki szőlőhe
gyekben Tapolcától egesz Balaton Füredig 
nagy bortermesre van kilátás és tekintettel 
a szőlőfürtök kedvező fejlődésére, a bor mi
nősége is kitűnőnek Ígérkezik.

A fiumei bőrgyártás. Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület ez év tavaszán felhívta 
a földmívelésügyi miniszter figyelmét azokra 
a nagymértékű visszaélésekre, amelyek a 
fiumei szabad kikötőben folynak, ahol is egy 
borkereskedő cég valóságos tokaji aszubor- 
gyárat rendezett be. Az О. M G. E. meg
nevezte a céget is s kimutatta, hogy hová 
irányítja küldeményeit. A földmívelésügyi 
miniszter a feljelentés alapján meg is tette a 
szükséges intézkedéseket.

A budapesti borellenő ző-bizottság a kül
földi borok közül Abeles H. cég által a 
tiumei kikötőben gyártott bort mesterségesnek 
deklarálta, a meglévő készletek sóval való 
denaturálását s a már eladott bornak hekto- 
liteienkint 200 korona árban való megtéríté
sét mondotta ki. A bizottság e szakvéleménye 
aiapján fogja a fiumei rendőrkapitányság ez 
ügyben első fokú ítéletét meghozni. A fiumei 
kapitányság nyomozása alapján derült ki, 
hogy az Abeles Heinrich-cég vámmentes gö
rög borból, vámmentes mazsolával, cukorral 
és szeszszel állította elő azt a kotyvalékot, 
amelyet hosszú időn át Tokajer Kellerei Ge
sellschaft hangzatos cím alatt hozott tokaji 
aszú-borként forgalomba. Csupán azóta kerül 
a bor az Abeles Heinrich-cég neve alatt forga
lomba, mióta az О. M. G. E. az ügyet nyil
vánosságra hozta. A borellenőrző-bizottság 
bebizonyítva látta, hogy ennek a külföldi 
cégnek üzelmeiből a magyar kereskedelemnek 
semmi haszna sem volt, mert gyártmányai 
vámmentes anyagból készültek s valószín il
leg az ellenőrzés kikerülése szempontjából 
mindig az osztrák vasutakon szállította el 
azokat, Ky meg a magyar vasutak sem ke
restek egy filiéit sem.

Egyletek, szövetkezetek.
A Székesfővárosi Kisvendéglösök és Korcs 

marosok Ipartársulata folyó évijulius 2(> án, 
délután 3 órakor а IV., váci-utcai új varos
háza kistermében tartja rendkívüli közgyűlé
sét, melyre a t. tagtárs urat meghívja a 
választmány.

Napirend: 1. Elnöki jelentés. 2. Indít
ványok. 3. Tisztikar és választmány meg
választása.

H Í R E K .

A kisebb vendégfogadók. A be ügyminiszter 
leirat lag hívja föl a főváros hatóságát, hogy 
akkor, amidőn a vendégfogadókra vonatkozó 
szabályrendeletet újjáalakítja, tegyen alapos 
különbséget a rendes fogadok és az éjieh 
szállást adó hotelek közt. Ha az űj szabály
rendeletet megalkotja a főváros, intézkedjék 
akként, hogy ezeket az utóbbiakat — az 
engedelem tekintetében is — engedjék át я 
rendőrség hatáskörébe.

Vidéki vendéglősök a pénzügyminiszternél. 
Szeged, Miskolc, Debrecen, Pozsony vendéglő
seinek nevében f. hó 7-én délelőtt a kép- 
viselőházban küldöttség tisztelgett Lukács 
László pénzügyminiszternél, azzal a kérelem

mel, hogy a pénzügyi kormány a fogyasz
tási szövetkezetek és szatócsok kismértékben 
való borárusítását szigorúbb ellenőrzés ala 
vétesse s ezen a téren a fogyasztó szövet 
kezeteknek és szatócsoknak kedvezményeket 
ne adjon. A miniszter megígérte a kérelem 
sürgős tanulmányozását s méltányos elbírá
lását. A küldöttséget Kőszegi Armand dr. 
miskolci ügyvéd vezette.

Állandó gyümölcskiállítás Kecske éten. 
Kecskeméten junius 29 tői október l ig állandó 
gyümölcskiállítás van, melynek célja a töme
ges termelésre alkalmas nyári gyümölcsfajták 
kiválasztása, díjazása és főieg értékesítésének 
előmozdítása. A kiállításon minden kecskeméti 
termelő részt vehet. Piaci eladásra szánt ki
válóbb gyümölcséből kicsiben való eladáshoz 
egy tányérra való mutatót, nagyban eladás 
céljából egy garabolylyal átad a kiállítási 
iroda vezetőjének, bejelenti az eladható 
mennyiséget, az eladási árat. A kiállítás egész 
nap nyitva. Szabadon látogatható. Tallián 
Béla földmívelésügyi miniszter f. hó 7-rn 
Molnár István gyümölcsészen es fatenyészteű 
miniszteri biztos és több képviselő kíséreté
ben megtekintette a gyümölesészeti kiállítást. 
Ez alkalomból a miniszter löbb mezőgazda- 
sági intézményt is meglátogatott

Szőlő- és gyümölcskiállítás Pozsonyban 
A pozsonmegyei gazdasági egyesület választ
mánya m. hó 28-án Bartal Aurél főispán 
elnöklete alatt tartott ülésében elhatározta, 
hogy ez év október havában vásárral egy
bekötött szőlő , bor-, zölddé«*- es gyümölcs- 
kiállítási rendez. Védnökül a földmívelésügyi 
minisziert kéri meg.

Alkohollal kevert csemegeborok után sze
dendő vámpótlék. A pénzügyminiszter kör
rendeletét intézett valamennyi p. ü. igazgatót 
sághoz és vámhivatalhoz, mely körrendele- 
szerint minden a tarifa 77/a. szám alá tar
tozó, alkohollal kevert bor 15-nél több, de 
28-nál nem több terfogatszázalék alkohol- 
tartalommal, arra való tekintet nélkül, hogy 
mily elnevezés alatt kerül behozatalra, alko 
hollal kevert csemegebor gyanánt kezelendő 
es ehhez képest a 15 térfogat % -ot meg
haladó alkoholtartalma után az 1899. évi 
julius 20-án 5812(3. sz. alatt kelt rendelet 
(Pénzügyi Közlöny 1899. 19. szám) értelmé
ben a vámpótlék beszedendő.

Gyümölcskiállítás Szombathelyen. A v s 
vármegyei gazdasági egyesület elhatározta, 
hogy az ősz folyamán Szombathelyen megyei 
gyümölcskiállítást rendez, amelynek kivitele - 
vei az egyesület kertészeti osztályát bízták 
meg.

Lómészárszók Fiúméban. Az óriási hu> 
drágaságnak kell betudni, hogy immár Fiú 
méban is felállították az első lómészárszéket, 
ahol igen olcsó áron friss és élvezetes paripa
pecsenyét lehet vásárolni. Az új mészárszék 
a napokban nyílt meg a St.-Vito-utcában e- 
olyan nagy volt a közönség kívánsága a ló
hús iránt, hogy néhány óra alatt bőröstül 
csontostul egy egész lovat eladtak. A szegé
nyebb néposzlály nagy örömmel fogadta az 
új mészárszék m gnyitásat, amely módot 
nyújt arra, hogy kévés pénzért is jó húshoz 
jusson a szegény ember. A lómészárszék a 
vevőközönség hangulatából ítélve, Fiúméban 
fényes jövőnek néz elébe.

Kétezerlibás vendéglős! Hallatlan nagy 
számú libája van a Söröskocsi vendéglősnek. 
A napilapokba közzetc.t amerikai ízű hirde
téseiben azt tnondia, hogy egy negyed lihat 
azéri ad ő 45 krajcárért, mert 2000 darab 
libát vásárolt meg igen kedvező feltételek 
mellett. Úgy látszik, most nmr végelada-t 
rendez ezzel a sok negyedlibából, melyeket 
potom 45 krajcárokért veszteget. Rajta hát, 
boldog vendégek, akik libapecsenyére éhez
tetek ! Itt a jo alkalom, ezt el ne mulasz- 
szatok.
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Beküldetett. Szerkesztőségünkhöz a követ 
kező tartalmú levelet küldték, melyet egész 
terjedelmében közlünk :

'Гек. szerkesztő ú r !
Becses lapjának e hó l-ó ; megjelent számában 

közölt soraimra semmi ellenfelszóllalás nem történt, 
amit annak tulajdonítok, hogy tisztelt szaktársaim 
mindnyájan velem egyetértenek.

Én tehát most, közgyűlés előtt kérem tû  társain
kat, hogy tegyük félre az egymás ellen való 
személyi harcokat, nyújtsunk egymásnak jobbot, 
mindnyájunk előtt egyedül azon cél lebegjen, hogy 
igen nagy feladat előtt állunk s nagy szükségünk 
van arra, hogy tömörülve együttesen serelmei- к 
ellen harcoljunk s száz meg száz bajainkat együt
tesen orvosolni iparkodjunk. — Az e hónap 20-án 
tartandó közgyűlésen legyen mindnyájunknak csak 
<igy meggyőződés s kiáltsunk egyhangúlag, hogy: 
Nagy Jenő legyeit ipát társulati elnökünk.

Szerkesztő úr kész híve
Pilcz Manó

Kinek van eladó bora ? A szüret az idén 
valószínűleg hamarább tartatik meg, mint más 
esztendőben és sok helyen gazdagabb is lesz 
a rendesnél. így minden szőlőbirtokosnak, 
akinek még tavalyról és régebbi évekből is 
van borkészlete, nem csekély gondot okoz, 
hogy mitévő legyen régi borával ? Ezen min
den anyagi áldozat nélkül túladni, kitűnő 
alkalom mutatkozik a »Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete« által szeptember hó 
elején rendezendő első országos borvásárban, 
mely Szegeden tartatik meg. Minden való
színűség szerint itt oly nagy számú vevő- 
közön<ég fog üsszeseregleni, amilyen még 
Magyarországon nem volt Aki tehát a szegedi 
borvásárra borát beküldi, az azt minden való
színűség szerint el is fogja adhatni, annál is 
inkább, mert ilyenkor (szüret előtt) a készle
tek úgy a kereskedőknél, mint a vendéglősök
nél a legcsekélyebbek. Amellett itt közvetítési 
költségek sem merülnek fel s így a termelő 
ily alkalommal sokkal jobban jár, mintha 
borát ügynök útján értékesíti. Miután a jelent
kezési idő julius 31-én lejár, saját jól fel
fogott érdekeben ajánljuk mindazoknak a 
termelőknek, akiknek még van eladó boruk, 
hogy a szegedi borvásáron okvetlenül jelen
jenek meg. Bejelentési lapokért tessék a 
Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületé
nek igazgatóságához (Budapest, IX., Üllői-út 
25.) fordulni, т е  у szívesen szolgál minden 
ügyben felvilágosítással.

Kényelmetlenség és kellemetlenség is egy
úttal az a köztisztaság elleni eljárás, amelyet 
Pap József Damjanich-utca 45. sz. alatti 
vendéglőjében tapasztalhatni. Ugyanis a ven
déglőben levők az illemhelyre csak a ven
déglős lakószobáján es a konyhán keresztül 
juthatnak s onnan vissza ismét a vendéglőbe. 
Ez oly rossz és a köztisztasággal ellenkező 
1 eosztás, melynek gyors megszüntetésére 
sürgősen liivjuk fel az illetékes hatóság 
figyelmét.

Hoqy lehet nagy hasznot elérni a baromfi
tenyésztésből ? Csak úgy és akkor, ha olvassuk 
és megismerjük azokat a nagyfontosságú és nél- 
külözhetlen eljárásokat, melyek a sikert biztosítják. 
К szempontból a gazdak, baromfikedvelők és 
tenyésztők figyelmébe ajánljuk a „Baromfitcnyisz- 
tcs* című képes heti szaklapot, amelyet Hreblayné 
Dcdinszky Adél szerkeszt. E szakfolyóirat felöleli 
a gazdasági- és sportbaromli-, éneklő- és díszmadár-, 
galamb és házinyúl tenyésztési és értékesítési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról közölt 
nagyszámú cikkeit mindig a legjelesebb tenyésztők 
írják. A 1; p hetenkint 12 10 oldal terjedelemmel
és igen szép illusztrációval jelenik meg s az ország 
minden részében el van terjedve. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona, Va évre 4 korona. Aki három 
egész évi előfizetőt szerez s annak egész évi elő
fizetési díját á 8 К egyszerre beküldi, az egy éven 
át ingyen kapja tisztek tpéldany ként a lapot.

Mutatványszámot ingyen és bérmentve szívesen 
küld a kiadóhivatal, Budapest, Vili., Nap utca 19.

Ugyanot megrendelhető a „ Tyúktenyeszlés" 
című Il-ik kiadást ért baromfitenyésztési szakmunka, 
amelyet Ilreblay Emil állattenyésztési m. kir. fel
ügyelő írt s amely 200 oldalon, 90 képben ismerteti 
a tyúktenyésztési tudnivalókat és fajtákat. Ára 
3 korona 20 fillér. Úgy e szaklap, mint e 
munka egyetlenegy törekvő tenyésztő kezeiből sem 
hiányozhat.

Harc a vadorzókkal. Véres harc folyt le 
a minap a torontálmegyei Németcserna község 
határában. Engelsz József erdőőr ugyanis 
tegnapelőtt vadorzáson érte Lakovics János 
ismert vadorzót. Az erdőőr le akarta tartóz
tatni Lakovicsot, de ez egy fa mögé ugorva, 
ráfogta puskájá Engelszre. Ez szintén fegy
veréhez nyúlt s egymásután többször lőttek 
egymásra. Az erdei viaskodás vége az lett, 
hogy Engelsz golyója fejbe találta a vadorzót, 
aki néhány perc múlva meghalt. Engelsz 
nyomban följelentette az esetet a hatóságnak, 
amely megindította a vizsgálatot. — Temes- 
rékást ól jelentik, hogy julius 5-én öt orvadász 
megtámadta Pancsek Péter vadőrt, aki 
Bercsényi Kálmán erdőmester temesrékási 
vadászterületére vigyázott. A vadorzók a 
szerencsétlen embert sortűzzel fogadták és 
számos súlyos sebet ejtettek rajta, úgy hogy 
a vadőr most a halállal vívódik. Temes vár
megye területén különbeni veszedelmesen el
szaporodtak a vadorzók s a birtokosok most 
szigorú eljárás és ellenő zés életbeléptetését 
sürgetik a megyei hatóságnál.

Egy nemzeti ünnep költsége. A párisi 
közsegtanáos az idei julius 14-íkí ünnepre, 
Bastille bevételének emlekünnepere 341.000 
frankot fordított. Nepünnepet, ingyen színházi 
előadásokat, kivilágítást, tűzijátékot, banket
teket sto'. rendeztek e pénzből. Mintegy
10,000 frankot a Pasteur-emlékszobor le 
leplezésére fordítottak, mely julius 16 án 
volt.

Egy óriás halála. Európának legmagasabb 
embere, Moko óriás meghalt Bécsben. Moko, 
kinek igazi neve Nirdel Jakab volt, Uhuban 
született s mint óriási termetű embert sokan 
megbámulták ; testének magassága két méter 
harminchat centimeter volt.

Katonai kirendeltség rablógyilkosok ellen. 
A szepeshelyi káptalan erdőségeiben a minap 
ismeretlen tettesek meggyilkoltak és kifosz
to tok egy sziléziai utast. Azóta folyton kutat
ják a gyilkosokat, de nem akadtak a nyomukra. 
Végre megállapították, hogy néhány nap óta a 
Lőcse és Ruszkin között elterülő erdőben 
garázdálkodnak. Az útonálló banditák kézre 
kerítésére most katonai kirendeltséget is küld
tek. A katonaság az erdőt körülzárta es 
ostromba vette, míg bent a rengetegben a 
csendőrség nyomozza az útonállókat.

Megostromolt játékbarlang. Firenzében a 
rendőrség tegnapelőtt egy játékbarlangot 
fedezett fel, amelynek előkelő közönsége volt. 
A játékosok a rendőrség elől a háztetőre me
nekül s onnan kővel hajigálták meg a rend
őröket, akik vég re pisztolylövésekkel vála
szoltak. A rendőrök összesen huszonhat 
embert tartóztattak le.

Cápa a fiumei kikötőben. Beköszöntött a 
kánikula s vele együtt megél kezeit a fiumei 
kikötő elmaradhatatlan vendege, a cápa. Ez
úttal azonban hiteles és igazi cápa, amelyet 
Tursies kapitány, a »Magyar« gőzös parancs
noka látott meg Icsicse közelében, amint 
hajójával Fiume felé tartott. A tengeri ször
nyeteg egy pillanatra tűnt fel a tenger fel
színén, majd alábukva, nyílsebesen Fiume 
felé úszott. A cápát azóta még többen látták 
a kikötő előtt es tegnap a Mária Terézia 
hullámgát közelében tűnt fel. A halászok 
most nagy vadászatot rendeznek az elfogá
sára, hogy a kormány jutalmát megkap
hassák.

Ü Z L E T I H ÍR E IN K .
Üzletátvótel. Schmidt Lajos jónevű ven

déglős-kar társunk a Damjanich-utca 14. sz. 
alatti Sári-fele vendéglőt átvette és azt Ízlé
sesen berendezve, saját vezetése alatt e hó 
20-án megnyitotta. Tiszta balatonmelléki borait 
és jó magyar konyháját a közönség figyel
mébe ajánljuk.

Üzletáthelyezés. M úram y János kartársunk 
az Ktván út 33. sz. a. létezett vendéglőjét 
Lehel-utca 31. sz. alá helyezte át s itt üz
letét új berendezéss 1 megnyitotta. Régi 
ismerősei, akik kartársunkat jó borai es 
kitűnő konyhája miatt örömest fölkeresték, 
itt is hű vendégei maradnak, mert Háramy 
kartársunk fokozott mérvben törekszik ezen 
új helyiségben jó hírnevét növelni s vendé
geinek bizalmát a jövőre is biztosítani.

Weimann Jenő, egyike a legidősebb fő- 
pincéreinknek, aki mintaképül közöttünk meg
öregedett, fáradságot nem ismerve, egyedül 
az a cél vezérelte, hogy ő is végre-valahára 
a fővárosban a főnökök sorába kerülhessen. 
Nem hisszük, hogy ez által a jelenlegi pangó 
üzleti szezonban ballépést követett volna el, 
mert mindnyájan szeretjük és tiszteljük s 
azért mi sem akarunk hiányozni s új válla
latában minden tekintetben támogatni fogjuk 
mindannyian, mert őszintén szólva ő meg
érdemli is, mert tudjuk, hogy az Akácfa-utca 
36 sz. házban egy újonnan berendezett 
vendéglőt nyitóit s nekünk egy otthont léte
sített. ahol magyar vendéglős magyar bort 
s a vendéglősné igazi magyar konyhájával s 
szíves vendegszeretetével személyes fogad
tatásban részesít minden egyes vendéget és 
jóbarátot.

Pick Bernát Gyula megvette a volt Muhr- 
fele vendéglőt (VII., Erzsébet-körút 41. szám 
alatt) és azt folyó hó 16 án nyitotta meg.

A Népligeti kioszk, melyet L ankáés Heveny 
urak újabban átvettek, tij korszaknak néz 
elébe. Bitusítékot ny^újt azon tény, hogy Laukó 
és Hevesy szaktársaink ismerve a tővárosközön- 
ségének igényeit, üzletüket aszerint rendezték he 
es szakszerű vezetésük alatt a legkényesebb 
ízlesnek is meg tudnak felelni. Kitűnő magyar 
boraik és jó magyaros konyhájuk, valamint 
a kioszk remek fekvese csakhamar nagy 
vonzóerővel fog a közönségre hatni.

aszino-megnyitás. A Széchényi telepen 
létesített kaszinót, melyet Szelnár Vilmos 
szaktársunk saját kezelésébe vett, f. hó 17-én 
megnyitotta. A kaszinó, mely a főváros egyik 
legszebb helyen fekszik, bérlőjének szakszerű 
vezetése, jó borai és kitűnő konyhája revén 
csakhamar kedvelt kiránduló helye lesz a 
főváros közönségének.

Stubenvoll István közismert szaktársunk 
megvette az 1. kér. Felsőhegy-utca 110. sz. 
a. régi Schultzer-féle vendéglőt s ezt e hó 
23—24 ikén zeneszó mellett megnyitja. A 
kerthelységet nagy áldozattal oly kellemessé 
rendezte be, hogy a n. é. közönségnek 
kedveskedjen, tekepálya is van az arnyas 
kertben s a látogató közönségnek legnagyobb 
kényelméről van gondoskodva. Magyarország 
legkiválóbb szakáesnéja ott található, tehát a 
gurmandok figyelmét felhívjuk erre. Aki egy 
jó falathoz akar jutni, ne sajnálja a fáradt
ságot es sétáljon fel a Szent Gellért háta 
mögött lévő jelenleg Síubenvoll István (volt 
Schultzer-féle) vendéglőjébe, ahol a jó ma
gyar bor s frissen csapolt sör sem fog 
hiányozni. Stubenvoll István szorgalma, szak- 
avaiottsága és képzettsége biztosít bennünket, 
hogy minden egyes vendége és régi törzs
vendégei a legnagyonh bizalommal tiszteibe 
tik meg látogatásukkal. Esedezve a . becsű 
közönség pártfogásáért tisztelettel

Stubenvoll István
vendéglős.
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Üzletátvétel. Az Istvan-űt 33. sz. alatt 
létezett Háramy János-fele vendéglőt Papp 
Károly kartársunk vette át, aki elődje nyom
dokain haladva a vendégek igényeit minden 
tekintetben kielégíteni igyekszik. Jó borai és 
konyhája erre biztosítékot nyújtanak és mi 
is sok szerencsét kívánunk vállalatához.

Kiss Antal szaktársunk augusztus hó l*én 
nyitja meg az Egressy- és Gizella-út sarkán 
levő vendéglőt. Jó magyar borai és állandóan 
írissen csapolt söre, valamint a minden pén
teken jó magyarosan készített halászlé az 
üzlet fellendülését előre is biztosítja.

Bauer Antal megvette a Szondy és Rózsa
utca sarkán lévő vendéglőt s ezt f. hó 19-én 
újonnan átalakítva megnyitotta, saját termésű 
boraival s jó magyar konyhájával széleskörű 
ismeretségével az üzlet jó menetelét biztosítja.

Helyváltozások. A központi vásárcsarnok 
Kleinhackl-vendéglőjébeu о főpincéri állást 
Pázmán Fülöp foglalta el. — Mcitsád János és 
Böczöyö József a siófoki Telepi-vendéglőben a 
frzetőpincéri, Steer Kálmán és Smach József 
szobafőpircéri, Zsifk oils Mátyás étlapírói állást 
töltik be. Ugyanitt éthordók : Kenyeres Gyula, 
Nagy István, Nick Hugó, Balta Árpád, Eigner 
József és Cseh Ferenc. A deési Hungária 
szálloda főpincéri állását Hajnal Aladár tölti be.
— A siófoki fogas-vendéglő főpincéri állását 
Dióssy Ágoston tölti be. A Csíkszeredái Kossuth 
szálloda főpincéri állását Zár ka Miklós foglalja el.
— A marosvásárhelyi »»Központi Szálloda« fő
pincéri állását legújabban Báliul Lajos, lapunk 
munkatársa foglalta el.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .
Az angol király konyhája. Az angol királyi 

udvarban a konyha felügyeletével egy inten
dáns van megbízva, aki szabad lakáson és 
ellátáson kívül 17.000 frank évi fizetést kap. 
Négy számtiszt van melléje rendelve, akiknek 
föladatuk a konyha költségeit számon tartani, 
a szállítókkal szerződéseket kötni, a súlyokra 
es mértekekre felügyelni. Azonkívül két szolga 
is áll az intendáns rendelkezésére. A konyha
főnök ugyanazt a fizetést kapja, mint az 
intendáns. Melléje szintén négy segéd van 
rendelve, ezek egyenkint 8000 frank fizetést 
kapnak, azonkívül négy másodsegéd fölött 
is rendelkezik, akiket 5000 frankkal fizetnek. 
A konyha-személyzethez tartoznak továbbá: 
két szolga, két kukta, két pecsenyeforgató, 
négy szolga és négy konyhaleány az edény 
mosogatására és két munkás a gőzgépek 
kezelésére. A cukrász-személyzet a cukrász
segédből, egy pástétom-sütőből, az e mellé 
rendelt öt segédből, egy szolgálóból és három 
szakácsnőből áll, akik kizárólagosan kávé- és 
csokoládé-főzéssel foglalkoznak. Az az úr, 
aki a bor és a sör felügyeletével van meg
bízva, évi 12,500 frank fizetést kap. A konyha
személyzethez tartozik még három terítő és 
egy segéd is. A király ezüst asztali készle
tének értéké meghaladja a 75 millió frankot.

Koreai közmondások. Hogy az orosznak 
csakugyan voltak »szándékai« Koreát illetőleg, 
azt a többek között egy könyv is bizonyítja, 
amelyet az orosz kormány íratott és állam
költségen adott ki a Hajnali csönd országá
ról, ahogy Koreát nevezik. Ez a könyv ala
posan és körülményesen ismerteti ezt az 
országot, népét, erkölcseit. Egy fejezete koreai 
közmondások gyűjteménye és ezek a köz
mondások nagyon jellemzők a népre, gondol
kodására, fölfogására. Lj igazságokat persze 
nem mondanak, tie a sajátos voltával jellemző 
a kép, melyet ez igazságom kifejezésére hasz
nálnak és érdekes látni belőlük azt is, hogy 
a legtöbb dologban menny ire egy az emberek 
fölfogása, ha ezer, meg ezer mérföldnyi távol
ságban élnek is egymástól, egészen más világ

ban. A legtöbb koreai közmondásnak meg
van a mása minden más nemzet nyelvében 
is, csak a kép más, amely az egy igazságot 
illusztrálja. Íme néhány a koreai közmondá
sokból : — Hiú ember a tükrének akkor 
veszi először hasznát, mikor összetöri. — 
Aki sót evett, annak vizet kell innia. — 
Fekete forrásból fekete folyó lesz. — A kutyát 
nem kell megpatkolni. — Szúnyog ellen nem 
lehet karddal menni. — A tűzből is harnú 
lesz, mire megvénül. — Bolond az, aki a 
vizet késsel vágja. — Kostolni még nem 
annyi, mint jóllakni. — Nem az a legjobb 
étel, amelyből egy falat is elég. — Jobb a 
legkisebb domb tetején lenni, mint a leg
melyebb kút fenekén. — Aki egyszer tigris
sel találkozik, az már a macskától is fél. — 
A ló akkor sem szamár, ha nagy a füle. — 
A csecsemő nem fél a tigristől, a katona 
igen. — Ezekben a mondásokban kétség
telenül van bölcsesség és ha már egyebet 
nem kaphat Koreából Oroszország, — ez is 
valami.

A tarok története. A tarok barátai bizonyára 
örömmel fogják olvasni, hogy ennek a nemes 
játéknak százados története van, már sok 
kötet könyvet Írtak össze a tarok lelkes 
hívei Egy ilyen könyv 1756-ban jelent meg 
Bécsben. Szerzője : Bauer György azt állítja, 
hogy a játékot Portugáliában találták föl s 
egy Tarocco nevű híres játékostól kapta a 
nevét. A három honnőr három haramia, Skiz, 
Monguez és Pacato nevére kereszteltek, kik 
egy algiriai rablóbanda i eitegett tagjai voltak. 
Az utóbbi magyarázatban úgy látszik a szerző 
maga igen hisz, mert egy másik helyen azt 
mondja, hogy a Skiz szó a francia »excuser«- 
ből származik, melylyel művelt társasagokban 
a legnagyobb »ütőt« kijátszani szokták. Egy 
másik taroktörténetbuvár, Court de (iebelin 
szerint, a tarokjátek sokkal régibb eredetű, 
amennyiben már a Fáráók idejében ismerték 
Egyptomban. Nevét „Ta Rog“ (a királyok 
útja) vagy »T-A-Ros« (a kezdet könyve) 
szótól kapta. Az utóbbi elnevezést azzal 
magyarázza meg, hogy a tarokképek mint 
egy a teremtés történetét ábrázolják. Breit- 
kopf J. G. »A kártyák föltalálása« című 
munkájában ugyanígy magyarázza meg a 
tarokképeket Szerző szerint a tarokot az 
arabok honosították meg Európában, kik a 
kártyajátékot csak úgy, mint a sakkjátékot, 
a perzsáktól tanulták. Ami az elnevezést illeti, 
azt mondja, hogy a tarok szó a francia 
»tarots« szóból ered, ami a hátulsó oldalon 
szabályosan pettyezett kátyákát jelenti. Abban 
egyetért valamennyi szaktudós, hogy a tarok 
egyike a legrégibb kártyajátékoknak. Az is 
bizonyos, hogy sokat módosítottak rajta, míg 
mai formájához eljutott. Garzoni azt hiszi, 
hogy a nemes játéknak Olaszország a hazája.

Nyilttér.
Tekintetes szerkesztőség !

Kérem b. lapjában alábbi soraimnak helyt adni.
Folyó hó Ilién, vasárnap d. u. 4 óra tájban, 

amikor mindenféle munka szünetel, kijött hozzám 
Rákospalota község képviseletében hivatalosan 
Tauffer nevű jegyző a bíróval és két kisbiróval s 
ahelyett, hogy magát mint egy olyan erkölcsi 
testületnek képviselője, mint Rákospalota község 

tisztességesen viselte volna, elkezdett durván, 
nem intelligens emberhez illő módon fenyegetni, 
zavart idézni, pedig teljesen józan volt , követelte 
az építkezési engedélyt, a falról leakasztotta az 
italmérési engedélyt, ezen aktust fenyegető kifeje
zésekkel kiset te s azzal a parancséval távozott, 
hogy 24 óra alatt a házat bontsam le, vigyem el, 
mire az összes vendégeim leizúdultak, akkor jónak 
latta tőlem elmenni. Tudomásom szerint még most 
Rákospalota község jegyzői székében Medveczky 
György főjegyző ül, munkáját megosztja vele 
a másodjegyző : Paál József ur. Már most, hogy 
I au ff er Janos, Békési Jozsei Miksa Adolf nép

boldogító csatlósává szegődött, az nem ad neki 
jogot arra, hogy engem, mint adófizető polgárt 
kellemetlenségeivel háborgasson. Különben mikor a 
fölpaprikázott nagyhangú úr az önzetlen községi 
biró kíséretében távozott.

Menetközben Lukács János szomszédom illedel
mesen fölkérte, hogy a már 40 nap óta beadott 
építkezési engedélyt intézze el, azt felelte, hogy 
engedélyt nem kap, de megparancsolja, hogy 24 
óra alatt a fabódéját is a hátán vigye el, mert 
máskülönben a rendőrségnél pár napra elzáratja.

Innét, mint aki jól végez,e dolgát, elmentek 
Simon László vendéglőjébe, ott Békésivel csatla
kozva, nagy áldomást ittak, ivásközben hangoz
tatta a jegyző úr, hogy van a Széchényi-telepen 
öt bitang, ezt ki kell pusztítani a telepről.

Szegedy Sándor,. 
vendéglős.

Széchényi-telep.Adás-vétel.
Tudván azt, hogy becses lapjában az üzletek 

adásvételéről hirdetéseket közöl, hajlandónak 
mutatkoznék lapjának becses olvasói között az 
ilynemű üzletek közvetítői szerepét elvállalni.

Sok évi tapasztalatom meggyőzött arról, hogy 
az üzleteknek adás-vétele alkalmával úgy az eladók
nak, mint a vevőknek okvetlen szükségük van 
lelkiismeretes közvetítőre, aki magán viseli mind
két fél érdekeit, anélkül azonban, hogy a már 
elharapódzott visszaélések bármelyikét is felhasz
nálná. A közönzég legnagyobb része bizalmatlanul 
fordul el az ügynököktől, mert azok rendesen 
saját érdekeiket tartják szem előtt és nem sokat 
törődnek az érintkező felek közös ügyeivel.

Manapság már száma sincs azoknak az irodák
nak, melyek minden szakértelem nélkül közvetíté
seket vállalnak el s az erőszakos rábeszélés, 
nagyítások, valótlan és sohasem létezettt bemon
dások stb. eszközeikkel az . üzletet megkötötték, 
hallatlan összegekre rúgó pioviziókkal allanak elő.

Nem lehet csodálni tehát, ha ily tisztességtelen 
eljá ások következtében a nagyközönség irtózik az 
ügynökökkel való érintkezéstől.

S ezt csakis az ön becses lapjában való közlé
sekkel lehet a n. é. közönség érdekében jóvá 
tenni olykép, hogy a szálloda, kávéház, vendéglő 
s korcsmái üzteteken kívül csakis az ezekhez tar
tozó felszerelések közvetítettnek a következő felté
telek mellett :

100—300 írtig 10%
300-5 0 0  » 7%
500--2000 » 5%

2000— 10000 » 4%
azonfelül pedig ЗД közvetítési-díj mellett sem az 
eladó, sem a vevő nincs megzsarolva.

Az alábbi hirdetők címei lapunk kiadóhivatalában 
(József-körút 13.) tudhatok meg.

K e r e s l e t :
Ifp rp O ß lf u VI. kerületben jó menetelő vendéglőt 
l\CI COCA készpénz tizetés mellett augusztusra.

0 7 ő 11nflQ vidéki nagy városban, 10—20 szobával, 
OLÜIIUUŰ kavéhazzal, étteremmel megvételre kerestetik.

Beszálló vendéglő vételre kerestetik.
КЯУРНЯ7 szo*icí életképes üzlet, vidéki forgalmas 
l\fl I C IIULy városban, megvételre kerestetik.

FjQűhh С7Э|1пг1я elsőrangú, vasutközlekedéssel, 
MOCUU uLŰ 11 UUd f kisebb vidéki városban, meg
vételre sürgősen kerestetik.

N Я ГГV С7я11пг1я cF(>rangú üzlet, bérbe vételre ke 
•*” bJ ÖLflllUUflí restetik a fővárosban vagy vidéken.

K í n á l a t :
Ä7 ПГС7ЯПгИяпа legnagyobb és legjövedelmezőbb 
nL U10 LŰgUull kávehaza azonnal megvehető, át
vételhez 110 ezer forint szükséges. Tovéhbá a (óváros
ban egyike a legrégibb és legjobb menetelü vendéglő, 
legkedvezőbb feltételek mellett atvehető.ü

a megnyitandó nyugati műhelyek köz
vetlen közelében. Vendéglősöknek igen 

alkalmas. Vételhez 5000 Irt. szükséges. Bővebbet a 
kiadóhivatal.

A legjobb házi szappan,
döglősnél Akácfa-utca 30.



A legjobb mi- P o r a H ip C n m  kapható Ki.ltai Pál 
nőségű tavalyi Г QIGIIIUmUIII Gerlóczy-utca 2. sz.
alatti vendéglőjében.

800 п -ölDöl álló terület, nagy étterem és
kávéház valamint VI vendégszoba van, az üzlet*.kkel 
együtt eladó. A vételhez 15,000 frt szükségeltetik.

У Q UühQ 7  Délmagyarország legnagyobb városában, 
K ű iu l lu L  ahol a törzsvendégektől napi forgalom 70 
írt., szép árnyékos kerttel, 3 vendégszoba cs kis 
restauratióval egybekötve. Jelenlegi tulajdonos 8  év óta 
bírja. Házbér 1600 frt. Ara 7500 frt., átvételhez elég 
4000 frt. Az üzlet nagyobb vállalat miatt eladó. Eiső- 
rangú és szigorú szolid üzlet.

PánU Q Q  biztositó vendéglő a főváros legforgal-
1 0 IIJ 0 0  masabb kőrútján, közel a pályaudvarhoz 
1700 forintért, berendezéssel együtt eladó.

R llf la n P ? tp n  a nyuSatl Pályaudvar közvetlen köze 
DUUÚ|JGolGll lében egy kitűnő napi forgalmat csináló 
vendéglő fontos családi körülmények miatt — 600
forintért sürgősen eladó.

AfnU P rH Q  её у 1к központjára szolgáló s nagy élénkíti lú lU u  forgalommal biró út elején, egy régen 
fennálló és állandóan sokat jövedelmező vendéglői üzlet 
eladó vagy elszámolásra átadandó.

CíTU a mai kor igényének teljesen megfelelő tetőtől 
L ^ J  talpig új berendezéssel ellátott vendéglő a székes- 

főváros kellő közepén fontos családi okok miatt azon
nal eladó.

Nvámn-TpIPn ESyforma s nagy forgalmat csináló 
l l j  fll U li“ I u lu l l i  vendéglő a főváros alkalnus pont
ján — más városbani üzlet vétel miatt átadó.

I ürrokfi közlekedési útján a fővárosnak, a központi 
L ü g u lu U  pályaudvarhoz közel sarok vendéglő, étterem 
állandó jó menetellel eladó.

П О П . n o  0 П П  forintért a főváros külterületén tisztes- 
Ü O U  Ou ü U U  séges megélhetést és megfelelő jöve
delmet biztositó korcsmái üzletek azonnal átvehetők.

In IfQrhpn ,ev°  két ajtós jégszekrény, Tóth Ká- 
■JU IVÚIUŰII rolynál, Práter-u. 29. sz. a. azonnal eladó

Ili Rrpmnnhnn mel>' a kisvendéglősök bálján lett 
UJ Ul QlllUjJIIUII bemutatva és kitüntetve, olcsó 
úron eladó. Cím a kiadóhivatalban.

In l/Qrhan lev°  Gramofon 80 koronáért azonnal 
JU fvdlUŰII eladó. Cím akiadóhivatalban.

^ 7 я 1 1 пг(я kávéház, vendéglő vidéken bérbe s el- 
ÜLÚIIUUűf adásra nagv választékban vannak elő
jegyzésben. Vevők, bérlők fordúljanak teljes bizalommal 
hozzám, amennyiben célom lelkiismeretes cs pontos ki
szolgálásom által a n. é. közönség teljes megelégedé
sét kiérdemelni.

VpnHPírlfi kávéház elszámolásra, bérbe, s eladásra, 
vGliUGglUj kisebb-nagyobb szabású üzletek a fővá

ros és környékén nagy választékban elő vann. к 
jegyezve. Az elszámolási üzleteknél készpénz óvadék
kal nem közvetítek, csak az átvett ital után járó eset- 
eges kifizetését.

V nrlpftln ®s f°rgalmas helyen, ahol a konyha 
l lUüglUf jó árak mellett erősen megy, előkelő 

vendégek által látogatott üzlet, erős italforgalom, bár
kinek melegen ajánlom, ezen ritka alkalmi üzlet á tvé
teléhez 3000 forint okvetlen szükséges. Üto&t#

| /n \ ,p U Q 7  nagyobb szabású, a fővárosban közismert 
l\ü?uMu£f jó nappali és éjjeli üzlet, tulajdonos súlyos 
betegsége miatt igen előnyös feltételek mellett eladó.

К Я \/р |1Я 7 па8 У v ‘déki városban, ahol sok t sztviselő  
I x ű f C l lú t  és katonatiszt törzsvendégek, előnyös fel
tételek mellett eladó, vagy egy közismert szakembernek 
bérbe adandó.

О у р М п Н о  vidéki nagyobb városban, étterem, kávéház, 
uLullUU d 1 2  vendégszoba, szép lakás, kocsiszín, 
nagy kerthelyiség s veteménykert házzal együtt vagy 
eladó vagy béi beadó.

U ó i  Rákosfalván halálesett miatt, előnyös feltételek 
DÚC mellett, eladó.

U t a m i P r - f p lp  egycsöves sör-apparátus, egészen új, 
H  Q g llu l ICIC azonnal eladó. Koval [gnácnál, Bu

dapest, Lónyai-utcza 27. szám.
UpnrlPfrlfi e*eg;ins berendezésű, erős menetclü üz- 
V ClIUuglUy let, Erzsébet-körzton, olcsó házbérrel, 
előnyös feltételek mellett eladó. К У\ forgalom 24,000 frt.
VPПfIPГГI fi a fővárosban, közismert üzlet amilyen 
v üllUCglU csak minden 30 évben egyszer van el
állásra kínálva, a legutolsó évben is 80,000 forint for
galmat éit el, üzlettől való visszavonulás miatt kedvező 
feltételek mellett megvehető.

VptlflPfrlri forKabnas helyen, szép kcrthelyiséggel, 
f UllUü^lUf téli tekepályával, légsz sz-vilagítassal, el

utazás miatt igen olcsón azonnal vagy augusztus hó 
Tjére eladó.

24. szám.

l f á v o h P 7  a Külső Soroksári-úton, kisebbszerú, jó- IxúlüllÚLj forgalmú üzlet, ahol a biliárd jövedelmezi 
a házbért, családi körülmények miatt 450 forintért 
sürgősen eladó.

Vendéglő kávéházzal egyben, nagyobb
vidéki varosban, a piactéren fekvő helyiséggel, amelyet 
tulajdonos 31 éven át birja és vezeti, elöregedés miatt 
a házzal együtt 26,000 forint vételárral, 15,000 forint 
teherrel, eladó. Csak keresztény vallású reflektálhat

Hazai beszerzési források,
Csögl János

első »pécsi' hordógyára. Indóház-u. 21. Hordógyárt
mányok borkereskedők, sör- és szeszgyárak részére a 

— - -— legjutányosabb árak mellett. —  —

Pécsi „Ujsörgyár“
a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett 
sörgyár. Söre - vetekedik a kőbányai gyárak söreivel. 

Cím : Pécs, Mohácsi-országút 20.

Ш К  * “■ « I  l a  í  v ó .

Ezennel van szerencsém becses tudomására 
adni, hogy folyó hó 20-án a

Sári-fele vendéglőt
(Damjanich utca 14. szám alatt) átveszem s 
azt saját vjzetésem alatt megnyitom, ezen 
megnyitásra bátorkodom t. Címedet és b. 
családját meghívni.

Kitűnő konyha és Balatonmelléki bor.
Kitűnő tisztelettel

Schmidt Lajos 
vendéglős.

IVIeghivó
a budai „Halász-Csárdá^-hoz címzett vendéglö- 
kerthelyiségébe. 1. kér., Fenérvári út I. sz. (Ferenc 

József-hídon át).
Teljesen és újonnan berendezve, kitűnő Polgári sör, 

valódi Világosi hegyi borok. — ~rr—r-rZ7Z2b

Naponta szegedi H a l á s z l é ,  kirántott Hal és egyéb 
magyar ételek;, kaphatók.

Minden vasárnap, hétfőn, szerdán és pénteken
a hírneves „ N u n e s é n y i  Ut es  é s  f i a i “ fognak hang

versenyezni.
Becses pártfogását kérve

'Tisztelettel

Mémeth Mándor
vendéglős.

A Kisvendéglő»

Hová?

a Szegedi
Balász csárdába

Miért éppen oda ?
Mert ott igen szép tágas kerthelyi- 

iég van családok, főleg gyermekek- 
ielí, kitűnő konyha, jó budaörsi bor, 
jIcsó és pontos kiszolgálás, jó cigány 
sene melleit kitünően lehel mulatni.

Fedett tekepálya.
Tisztelettel

Telegdi Sándor
vendéglős

Fehérvári-út 114.
= =  F e lté te le s  m e g á l l ó h e l y  =====
S z e g e d i H a lá s z  C s á rd a .

£  £  £  £  £  £  £  £

T. Étlapiró Uraknak
legmelegebben ajánlom a Berkovits-féle legjobbnak 
elismert H e k to g  r á p h - la p o k a t  és t e n t á k a t  
m in d e n  s z ín b e n ,  mely sok időt és munkát meg
takarít. Éttermekben nélkülözhetetlen, mivel ezen 
Hektográph-lap mindkét oldalon többször használható 
s egy eredetiről 100 120 másolat kapható. Lehúzás
után e Hektográph-lap a lemosást is nélkülözi, mert 
olaj-itatós közé lesz éltévé s ez olaj-itatós a tentát 
teljesen magába szívja. Kimoshatatlan ruhajelző festé
kek és Schapirgráph tekercsek minden nagyságban

B erko v its  K áro ly
Sokszorosító-készülékek — Hektográph-raktár 

BUDAPEST, VII. S ip-utca II.
Árjegyzék bérmentve. .

ЗЙ nty-i W ri  ш SáfeX ÜSte* S& x  Síié* i& X

I  t
I  A világhírű francia &

J D e l b e c k  & Со. j
I  re im s i p e z s g ő b o r g y á r  |
I  és  a m ü n e h e n i  H o fb räu  |

fj m agyarország i fö le raka ta . |

7. oldal.

i HÉVÍZI GYÓGYFÜRDŐ j
I Keszthely vasúti állomás. j
{ Kéne; Heviz (megnyitás május l-töl ♦ 
t szeptember vegéig) iszapkorpával. о
# Világszerte ismeretes fű idő; gyógyulást nyújt é  
f  csúz, koszvény, csont-iziilet és közhántalniaknal f  
I  csonttörés, csontszú, Nueralgia (ischiás) görvély- ф
•  kor oly eseteinél is, amelyek már sehol scin Jf voltak gyógyíthatók. Maszirozás, tnaszirozó f 
X terein hozzáértő maszirozóval. X

I  P r o s p e k t u s t  k ív á n a t r a  in g y e n  k ü ld  f
X Л fürdőigazgatóság. *



8. oldal. Л Kisvenriéglős 24. szóm,

A h a za i fü rd ő k , k irá n d u ló k ,
fogadók, vendéglők és kávéházi üzletek, 
valamint az ajánlhatóbb cégek és beszer- 

zési források. —
ÚTMUTATÓJA.

Kzen rovatban mindazoknak, akik a lapot egcsz évre fizettek 
elő, három sorig terjedő hirdetését egész even át díjtalanul 
közöljük. A húrom soron túl terjedő hirdetés minden szója 
4 fillérbe kerül. Nem előfizetőknek ez a hirdetés egész évre 
Ki korona, felévre я koiona és negyedévre 6 korona es 

minden tövhbbi szó 8 fillér.

Budapest. Tarant Prokob »»Stefánia«« - 
szállodája. VII., Murányi-utcza f>3. A 
keleti pályaudvar közelében. Olcsó 
szobák.

Albert Viktor vendéglője, Kukk Szilárd
utca 10. A vidéki főpincérek találkozó- 
helye. Olcsó magyar konyha, kitűnő 
borok.

Schuszter Hugó éttermei (volt Plasztikon) 
Andrassy-ut Üö. Elsőrangú éttermek és 
söröző helyiségek. — Ered. beszerzett 
tiszta italok. — Jutányos árak.

R apszky Zsigm ond  kávéháza I., Döbrentey- 
tér ti. szám. Elsőrangú, legújabb kávé
ház.

Kleclter A lajos  vendéglő és éttermei. 
— Teréz-köiut és Kemnitzer-utca sar
kán — Termelőktől vett tiszta borok, 
magyar konyha.

Vámos Dezső »Hazám«« kávéháza, József, j 
körút 1. Népszinház-utca. Elsőrangú 
nagy éjjeli mulató separé egy óráig zene.

Várady József nagy étterme nyári és téli 
kerttel az általánosan ismert volt Lan
tos-féle, Teréz-körút 28. szám.

Lakatos Gyula Rökk Szilárd-utcza 23. 
Nagy sorcsarnok és éttermei. Jó bala- 
tonvidéki borai és kitűnő magyar kony
hája elragadtatja a közönséget.

Nagy L ajos  elsőrangú, legelegánsabban 
berendezett kávéház, , Soroksári-utcza 
13. sz. a.

Schreiber Hugo (Boulevard) kávéháza, 
Váci-körűt 24. — Nagy kávéház.
Az V— Ví-ik kerületi élők közönség 
találkozó helye.

(Hits Lőrinc »Árpád««-kávéház, Erzsébet- * 
körút és Dohány utca sarkán. A fő- i 
városi és vidéki főpincéri-kar találkozó | 
helye.

Commerce-Кáveház. Tulajdonos Petrovits 
György, József körút és Baross-utca i 
sarkan. Elsőrangú kávéház.

Fellegi Ede »Elevator-kávéháza« Ferenc- j 
körút. Elsőrangú kávéház, esténk mt 
zeneestély.

К isfaludy-kávéha z . Tulajd. Almássy Ká
roly Teréz-körut és Szondy-utca sarkán, i 
Elsőrangú kavóház.

Stedikus-kávchdz. (Kmetyko Lajos tulajd.) ; 
Üllői-utón a klinika mellett. Elsőrangú * 
kávéhaz.

Szabária-kávéház (túl. Grunfeld Gyula). 1 
Dohány-utca és Nyár-utca sarkán. Üz- 
letbeli tarsak találkozója.

Arad. Hungaria-kdvéház. (Skergula Istv. j 
tulajd.) Előkelő kényelemmel berende- ; 
zett és Arad legnagyobb kávéháza a j 
központon.

Kolbay István »Vadászkurt««-vendéglője i 
és sörcsarnoka. Magyaros konyha, tei- j 
melóktól vett valódi borok.

Grunwald  Simon Korona-kavéháza, Ár- ) 
pád-tér 2. A pincérség régi találkozója. I 
Egész éjjel nyitva, olcsó arak.

Rado I. Eiume-kávéháza a Szabadság
téren. Elegáns kávéház, a helybeli 
üzleti kartarsak látogatják.

7<J/w«-kavéhaz (Molnár Zsigmond tulaj
donos). Fényes berendezésű kelcli kávé
haz a városházzal szemben. Az elite- 
pii.cérkar találkozó helye.

К áss Béla éttermei és sörözője a Szabad- j 
sag-téren. Termelőtől vásárolt tiszta ! 
borok. Olcsó konyha.

Balaton Berény. Fehér Sándor »Magyar 
Tenger«* szállodája. A Balaton pultján. ! 
Pompás terasz-vendéglő a parton, szép | 
kilátás, ob só  arak.

Barcs. (Telep.) Hoffmann es Krausz 
»Garni«-szállodája az állomás mellett. 

Csáktornya. Friedl J. Zrinyi-szállodája. 
Magyar konyha és termelőktől vett borok.

Vm c Lajos  »Otthon« kávéhaza a varos
központján.

Horváth Géza »Aranybárany«*-szállodája. j 
Étterem, polgári szoba (söröző). Olcsó \ 
magyar konyha.

; E^zék. Bohns M  vendéglője a központon. 
Magyaros plcsó konyha, tisztán kezelt, , 
valódi jó borok.

Győr. .-Icél Altks i , ({isfaludy-kávéháza. a 
városházzal szemben.

Buckler Lukács ."arkány lyuk-vendéglője, j 
Termelőktől vett borok, olcsó konyha.

I Fehér H ajo  szálloda (Meixner Mihály tu
lajdona). Elsőrangú szálloda, étterem, sö
rözők — szemben a városházzal.

Hungária kávéház. (Küster Géza tulajd.) ' 
Elsőrangú kávéház a Baross-utcában. j

Remeik Ferenc »Erzsébet«-kavéluiza. A j 
helybeli és vidéki vendéglős és pincér 
urak találkozója. Olcsó árak.

: Vrückler Mátyás »Arany postakúrt«-ven- | 
déglője, Deák Ferenc- és Arpád-u. sar-

j kan. Balatoni borok, olcsó konyha.
Schuch Ferenc vendéglője. Arany János- 

utca. Helybeli pincér urak borozója.
Hévíz. Páca János »Mexiko»-vendéglője. 

Télen-nyáron át nyitva. Olcsó vendéglő, 
termelőktől vett borok.

Kolozsvár. Fekete L. vendéglője a »Vig 
magyarhoz«. Olcsó magyar konyha, a 
Kolozsvárt megforduló üzleti kartársak 
kedvelt vendéglője.

: G ráff János vasúti vendéglője. A kolozs
vári közönség kedvelt kirándulója. Ter
melőktől vett erdélyi borok.

Grün A. »Budapest«-kávéháza. az üzleti 
kollegák találkozóhelye.

Grand-kávéház. (Gyár. as Dezső túl.) Első
rangú kávéház. Kolozsvár központján.

Hungária-kávéház. (Roth A. tulajd.) Vi
déki üzletemberek találkozója.

Központi szálloda. (Nagy Gábor túl.) A 
város központján. Elsőrangú fogad ó; 
éttermek és kávéház.

Korona-káveház. (Heiman tulajdonos.) A 
vidéki pincér urak látogatják.

Körmend. Heigl Ignác >»I<ulcsos«-ven- 
dcglője, Kulcsos-utca. Termelőktől vett 
jó borok, olcsó konyha.

Neubauer János »Magyar К irály «-ven
déglője. Balatonmelléki jo borok, olcsó 
magyar konyha.

Scheck Ignác »Korona-szállodája« a város 
főhelyén. — Étterem, sorodé, kávéház.

Komárom, l f j .  Kass Gusztáv »Magyar 
király«-szállodája. Előkelőén berende
zett fogadó a Dunaparton.

M aitz Rezső »Vigadó«-étiermei. Étkező 
és sörházi helyiségek, kitűnő italok, 
olcso magyar konyha.

Kis-Cel). Várlaky Béla »Hungária«-szál
lodája, előkelő berendezésű fogadó, 
étterem, kávéház.

Horváth József, »üj kavéház.« A helybeli 
elite-közönség találkozóhelye,

Kaposvár Mester J  »Zrinyi«-vendég- 
lője, az állomás mellett. Magyar borok, 
olcsó konyha.

Lobi Mihály és fia  vendéglője a főutcán. 
Olcsó magyar konyha, termelőktől vett 
borok.

Józsi-kávcház. (Túl. Braun József). Rozsa- 
utcR, szemben az indóházzal. Egész 
éjjel nyitva.

Pelcmann Peter vasúti vendéglője. A vá
rosi közönség találkozója. Magyar 
konyha, kitűnő italok. i

Ratics J. >Hazám«-kávéháza (volt (3s- 
Budavár). Egész éjjel nyitva. Az állo
más közelében.

Tatar Gusztáv »Korona«-szállodája. Első
rangú fogadó. Termelőktől vett borok. 
Étterem, sörödé és kávéház.

Keszthely. Strausz Miksa Hullani« cs 
»Korona«-Síállodái, a város központ
ján. Hullám a Balaton partján

Szieber József vendéglője, Kossuth Lajos- 
utca. Balatonmelléki jó borok, olcsó 
magyaros konyha.

Szabó Béla kávéháza a varos kozp. Az 
idegenek és szakmabeliek kedvelt talál
kozóhelye.

Zllaegerszeg: Domonkos Ignác -»Ko
rona««-szállodája. a varos központján. 
Éttermek és söröde-helyiségek.

Lúgos. Csontos Gyula »Központi sör- 
esnmoka« a város közepén.

Alsó-Lendva. K oronaszálloda. (Neu
bau r Janos tulajd.) Elsőrangú fogadó, 
étterein cs kávéház. Sajáttermcsű borok.

Reverencsits István vendéglője. Olcsó 
magyaros konyha, termelőktől vett 
valódi szalui borok.

Ferency József vendéglője, (volt Popped 
V.) A város főutcáján. Tisztán kezelt 
italok, jó magyar konyha.

Miskolc. v Korona-szálloda.«  (Bokros 
Károly tulajd.) Elsőrangú fogadó. Ét
termek, sóiöde és kávéház.

Kispipa-vendéglő. (Tulajd. Mayer József.) 
Saját termésű borok, magyaros konyha.

Lefler Béla »Polgári sörcsarnok«« vendég
lője. Jó magyar és olcsó konyha, ter
melőktől vásárolt kitűnő borok.

Pannonia-kávéház. (Ausländer Henrik és 
Gyula.) Előkelő berendezésű kávéház, 
a város központján.

Papszt József vendéglője és sörcsarnoka 
a Buza-téren. Olcsó polgári konyha, 
termelőktől vett borok.

Perl Gyula »Tüzoltó«-kávéháza. Az üz
leti kartársak találkozó helye.

Szechenyi-szálloda és kávéház. (Túl. Kell
ner Lajos.) Üzleti kartarsaknak olcso, 
kedvezményes áru szobák.

Nagybánya. Rum pold Gyula »Nagy
szállója««-ja. Elsőrangú szálloda, kavé
ház és éttermek.

Nagykanizsa. Szarvas-szálloda. (Tulajd. 
özv. T inági Lajosné). Elsőrangú fogadó, ; 
nagy kényelemmel berendezett szobák, 1 
elegáns éttermek és kávéházi helyiségek.

Gálovits András Polgár-egyleti vendég
lője. Kitűnő minőségű szalui termésű 
borok, olcsó magyaros konyha.

Merkly János vendéglője, Kinizsi-utca. 
Tiszta magyar konyha, termelőktől vett 
borok.

Korona-foga do. tulajd. Bogcnrieder Józs.) 
a főutcán. Étterem, sorház és kávéházi 
helyiségek.

Bayer Gyula vendéglője. Kossuth Lajos- 
utca. Termelőktől vett borok, magyaros 
konyha.

Cár Janos »Vaska} u<*-szállodája. Jó n a- 
gyar konyha és kitűnő italok.

Ladika István  vendéglője, volt »Schubert«- 
vondéglő. Budai vásártér kornyékének 
találkozó helye.

M atákovits István «Isten áldas«-vendcg- 
lője. — Pécs bánya-telepi termelőktől 
beszerzett borok.

Radocsay Imre »Korona-szállodája.« 
Szigeti országút. Olcsó magyar konyha. 
Saját termésű kitűnő muskataly cs asz
tali borok.

Schnell József  vendéglője, Palya-utca 1. 
A budai vásártériek találkozó helye.

U dvardy Nándor »Turin város««-fogadója. 
Siklósi-országút. Jó hegyi borok, olcso 
icggcli s ebé koszt.

l f j .  Z idarits József  vendéglője, Makar-u. 
7. sz. Saját termésű kotyogós borok, 
minden pénteken halászlé.

Sümeg. M esterházy Sándor  »Korona««- 
szállodája. Saját termésű jó borok, ma
gyaros konyha.

Talabér K aroly  vendégfogadója a Bárány
hoz. Saját termésű borok mérése, kicsiny 
és nagyban.

Szeged. Juránovits F. »Tisza-szálloda.« 
Az alföld legszebb fogadója. Mind 
utcai szobák, télikert étterem és ka\ éház.

»Fekete sas« -szálloda. (Ádám Ödön szál
lodája és vig mulatója.) Olcsó szobák, 
éttermek cs kávéház.

Szatmár. Pongrác Lajos vendéglője a 
kath. körben. Saját termésű érmelléki 
borok. Magyaros konyha.

Sárvár. Ritter L. »> Korona-szallodaja« 
saját termésű borok, olcsó jo magyar 
konyha.

Szeg zárd. Haspelt József  »Szegzárd«- 
szállodája. Saját termésű szegzárdi bo
rok. magyaros konyha.

Székesfehérvár. Barnai Ignác »Ma
gyar király«-szállodája a város központ
ján. Elsőrangú fogadó.

lindersz Janos »Fekete Sas«-szállodája. 
Étterem, kávóház. Saját termésű borok.

Szombathely. »Hungária«-nagy-szálló.
(Posch Károly cs Gyula). Elsőrangú 
fogadó a központon.

Köhler György  vendéglője a barátok 
templomával szemben. Balatoni borok, 
olcso konyha.

Nyítra. P itz tr  es Hauser > Hungária«« • 
szállodája. Elsőrendű fogadó. Magyar 
konyha, termelőktől veti borok.

Nagyvárad. Kartier Gyula »Rimanócy« 
szállodája. Elsőrangú fogadó. Terme
lőktől vett borok.

Pápa. Zsilinszky Lajos »Griff«-szállo
dája. Elsőrangú fogadó, az utazóközön
ség kedvelt szállodája.

Pécs Ábrahám István vendéglője, Szi
geti-országút. Termelőktől beszerzett 
borok Olcso magyar konyha.

Jakab Imre vendéglője. Saját termésű 
»kotyogós borok«, Ízletes magyar 
konyha.

» Vadember-szálloda«, (Mayer Lajos túl.) 
a város központján. Az utazók régi fo
gadója. Sajat termésű borok, magyar 
konyha.

Cserta Vince »Magyar kiraly«-szállodája. 
Sörödé, étterem és kavéház. Olcsó 
szobák.

»Hungária«-kávéhaz és söröző (Schvarc 
P. Ferenc túl.) Elsőrangú kávéhúz a 
város központján. Hideg buffé.

»Pannónia«-kávéház. (Pintér N. János túl.) 
A város legélénkebb helyén. A helyi és 
vidéki pincér urak találkozója.

Fennek Lajos vendéglője, Indóhaz-u. 21. 
(saját ház). Sajat termésű borok, olcsó 
magyar konyha.

Jenovay József »Zöldhordó«-vendéglője 
Sorház-utca. Olcsó konyha, termelőktől 
beszerzett borok.

Sopron. Kraus: J  »Fehér rozsa««-szal- 
lodája. Elsőrangú fogadó, magyar 
konyha, termelőktől vett borok.

S.-A U jh ely  »Magyar К irály«-szálloda. 
(Cseruicky I. tulajd.) Előkelő étterem, 
söröző.

Kovatsics-étteiem és sorház. A városház- 
épületben s a színházzal kapcsolatban. 
Olcsó konyha, kitűnő italok.

Frisch ./. »Magyar király«-kávéhaza. A 
helybeli és vidéki kartársak találkozó 
helye.

Szolnok. Muller es Veszter »Kossuth«- 
szállodája az állomással szemben. Olcsó 
vendégszobák, magyaros konyha.

Szentes. Halász Janos »Petőli«-szallo- 
dája. Elsőrangú fogadó, kitűnő csongrádi 
borok.

Temesvár. . . . „Illite“ . • •
Hungária nagy-szállodája, belváros. A 
délvidék legelegánsabb vendégfogadója. 
Étterem, télikert, söröző és előkel«* 
komforttal berendezett kávéház.

Hanttold János „Korona“-szállodája, a 
józsefvárosi indóházzal szemben. 0!cs<> 
magyar konyha, termelőktől vett borok.

Gombás István »Pacsirtamező«-vendég- 
lője, a gyárvárosi indóházzal szem
ben. Gyorkényi és szalai borok.

Schubett Péter »»Strucmadár«-szálloJája 
Józsefváros, k*»zel az mdóházhoz. Olcso 
magyar konyha, tiszta borok.
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