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K artársak  I
Az aranykalászszal ékes mező dísze, gyönyöre, az istenáldotta vetés nemsokára halomra 

gyűl, hogy mint érett gyümölcse a gazda verejtékes munkájának, áldást hozzon annak házára. Egy 
évi távoliét után, rövid két hét múlva újra találkozunk mi is aratásra a

IV. Országos Magyar Vendéglős-Kongresszus

alkalmával, hogy learassuk egy évi munkásságunk és fáradozásunk termését és hogy egymással 
találkozván, egymást buzdítván és támogatván egyazon lelkesedéssel, lankadatlan kitartással fogjunk 
■eddig még be nem fejeződött munkáink és törekvéseink folytatásához! A

„Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Orsz. Nyugdijegyesülete*
II. rendes évi közgyűlésén

is azon fogunk tanácskozni, miként tehessük e szép és életerős jótékonysági intézményt iparunk és 
annak művelői javára és boldogulására minél erősebbé, nagyobbá, hatalmasabbá, hogy azután a

„Nagyváradi Pinczér-Egylet* 25-éves jubileuma

alkalmából rendezendő zászlóavatási ünnepélyen Nagyvárad sz. kir. város vendégszerető falai közt a 
kollegiális összetartás oly felemelő jeleit adjuk, melyek dicsősége karunkra fog fényt es derűt vetni, 
arra a karra, mely alkalmazottai nemes törekvéseit mindig önzetlen áldozatkészséggel támogatta, 
■örömében és bujában pedig mindig igaz lélekkel vett részt.

Kartársak!
A közügyek iránt tanúsított odaadó érdcklődéstekbe vetett bizalommal fordulunk azért lm

hozzátok ismételt felhívásunkkal, kérve benneteket ,
jelenjetek meg különbség nélkül és minél nagyobb számban Nagyvaradon tartandó érte

kezleteinken hogy országos kongresszusunk fénye, tekintélye minél nagyobb legyen, hogy nyugdíj- 
egyesületünk tanácskozásaink és támogatásunk révén hatalmas fává növekedjek s hogy a nagyváradi 
ünnepélyek disze, fénye messze, szerteszét sugározzák széles Magyarország földen.

J őjjetek N agy váradra I

A „ M a g y a r  V e n d é g lő s- és )fá v é s-)p a r "  
s z e r k e s z t ő s é g e .
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Vendéglős-szövetség.
in.

A «Vendéglősök nemzetközi egyesületéinek alap
szabályai.1)

Az egy lét neve.
1. §. Az egylet neve »Vendéglősök nemzetközi 

egyesülete«.
Ax egylet székhelye.

2. §. Az egyesület székhelye Kölnben (a Rajna mel
lett) van.

Az egyesület czélja.
3. §. Az egyesület czélja a tagok anyagi és szel

lemi érdekeit minden irányban megvédelmezni és elő
mozdítani egyrészt kölcsönös ajánlás, másrészt és főleg 
a tagok évenkinti közgyűlései által, amelyek alkalmával 
egymással közvetlen érintkezésbe léphetnek, nézeteiket 
egymással közölhetik és minden a vendéglős-ipart ér
deklő dolog felett tanácskozhatnak.

4. §. Az egyesület feladata általában az ipar 
emelése, de különösen az alkalmazottak érdekeinek 
megvédése is.

5. §. Az egyesület a kölcsönös közleni valókat a 
a szakipar érdekében egy hivatalos hetilap által közvetíti.

6. §. Az egyesület feladata a segélyre szoruló ■ 
szaktársakat segíteni.

7. §. Az egyesület az > egyesületi iroda.* révén 
dijtalanul végzi a közvetítést a munkaadó és a ven
déglői alkalmazottak közt ; amennyire módjában áll 
lehetetlenné igyekezik tenni a személyzet gyakori vál
tozásait és az ezzel egybekötött kellemetlenségeket, 
könnyít az alkalmazásánál felmerülő nehézségeken, 
megvédi az alkalmazottakat a nyereségre vágyó hely- 
közvetitő ügynökök jogtalan követelései ellen, lelkiisme- 
tes felvilágosítást szerez és ad a vendéglői személyze
tet illetőleg.

8. §. Az egyesület a vendéglői alkalmazottakat 
felbuzditani törekszik, és olyanokat, kik több éven át 
voltak egyazon üzletben alkalmazva, érmek és oklevelek 
formájában nyújtott jutalmakkal tüntetik ki.

9. §. A fenti czélok elérésére az egyesületnek 
következő eszközök állanak rendelkezésére : 1. 39393.45 
márka készpénz tőkevagyon, mely a gyámi rendeletek 
39. §-a értelmében kezelendő; 2. a kölni egyesületi 
helyiségekben levő 105047 márka értékű ingóság, 3. 
a ^Vendéglősök nemzetközi egyesülete hetilapja* kiadása 
folytán beálló jövedelmek, 4. a tagok által fizetett járu
lékok, 5. ama önkéntes adományok, melyeket a  tagok 
a szokásos újévi ajándék-megváltás czimén szoktak az 
egyesületi pénztárba fizetni.

Tagfelvétel. Kilépés.
10. §. Tag minden vendéglő, vagy nagy étterem 

tulajdonosa vagy önálló vezetője lehet, ha két tag 
által ajánltatván a megállapított dijak fizetésére valamint 
az alapszabályok pontos betartására m agát kötelezi. V en
déglők, melyek részvénytársaságok tulajdonát képezik, 
igazgatójuk által képviseltethetik magukat. A felvétel 
iránti kérvények a felügyelő-bizottság elnökéhez inté- 
zendők. A kérvény felett az elnök, elnökhelyettes és a 
jegyző határoznak. Kétes esetekben a felügyelő-bizottság 
szótöbbséggel dönt.

11- §• Azok, kik üzletüket abbahagyják, továbbra 
is tagok maradhatnak.

J) Megállapítottak az 1891. évi okt. 7-én ta rto tt közgyűlé
sen és külön megbízás alapján a felügyelő-bizottság 1891. decz.
7. és 1892. ápril 11-diki ülésein.

12'. §. Ha valamely tag az egyesületből kilépni 
óhajt, ezt az üzletév vége előtt köteles az elnöknek be
jelenteni. Ha a kilépett tag a 10 §. követelményeinek
megfelel, bármikor újra beléphet.

13. §. A felügyelő-bizottság határozata alapján a 
tagság a következő esetekben szüntethető meg : 1. Ha 
valamely tag Írásbeli felszólítás alapján két hónapon belül 
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. írásbeli fel
szólításnak akkor van helye, ha a tag a 15. §-ban elő
irt postai megbízás utján történő felszólításnak nem 
tett eleget. 2. Ha valamely tag csődbe jut vagy fizetéseit 
beszünteti, vagy bíróságon “kívüli tartozásrendezésért 
vagy halasztásért folyamodott. 3. Ha valamely tag tag
sági kötelességeit nem tartja be, vagy az egyesületi 
tagok bccsülésére méltatlannak bizonyult. 4. Ha vala
mely tag bűntényt vagy kihágást követ el. Ha valamely 
tag polgári jogait elveszti, okvetlenül kizárandó. A ki
zárás megtörténtéről* a kizártat az elnök köteles érte
síteni.

Egyesületi év. Évi járulékok.
14. §. Az egyesületi év ápril 1-én kezdődik és 

márczius 31-én végződik.
15. §. Az évi járulék 30 márka. Ezen összeg 

előre fizetendő, és bérmentve az egyleti irodának kül
dendő be. Az irodának jogában áll ezen összeget a 
költségek beszámításánál postai megbízás utján is be
szedni. Oly tagok járulékai, kik már valamely más vagy 
több más hasonló egyesületnek is tagjai, közgyűlési hatá
rozattal 10 márkára leszállíthatok.

16. Azon tagok, kik az év első felében lépnek 
be ápril 1-től, mig azok, kik az év második felében 
lesznek tagok, október 1-től számított tagdijat fizetnek.

Az egyesület vezetősége. Felügyelő-bizottság.
17. §. Az egylet vezetéséréről és képviseletéről a 

felügyelő-bizottság gondoskodik. E bizottság minden 
intézkedésre, esetleg jogügyletek elvégzésére is, szükség 
esetén helyettesítési joggal fel van hatalmazva, még 
pedig úgy egyesek mint hatóságokkal szemben s azon 
esetekben is, melyekhez a törvény értelmében külön 
meghatalmazás szükséges. írásbeli nyilatkozatai jogilag 
befejezett tények, s ha az elnök, ennek helyettese és a 
jegyző által aláírattak az egyesületre nézve kötelezők. 
A felügyelő-bizottság tagjainak igazolására az egyesüle
ten kívül a helyi hatóság bizonyítványa szolgál, mely a 
hatósági tárgyalásokon mindig felmutatandó.

18. §. A felügyelő-bizottság 15 tagból áll, kiket a 
közgyűlés választ meg három évre.

19. §. A felügyelő-bizottságot tagjai egy harmadá
nak lemondása révén megújítják. Évenként az öt leg
idősebb tag kilép, de újra is választható.

20. $. Valamely felügyelő-bizottsági tag halála 
vagy kilépése esetén egy póttag hivandó be, helyét 
azonban véglegesen csak a legközelebbi közgyűlés tölti 
be. A póttag megbízatása tehát csak annyi időre ter
jed, amennyi időre az, akinek helyére behivatott, hiva
talban maradt volna.

21. §. A közgyűlés mindenekelőtt a felügyelő-bi
zottságot választja meg, illetve egészíti ki, s csak ezután 
választatik meg a 15 megválasztott közül az elnök, el
nökhelyettes, jegyző és ezek helyettesei egy évi tar
tamra.

22. $. A felügyelő-bizottság két részre: a pénz
ügyi és lapbizottságra oszlik. Oly alkalmas tagok, kik a 
felügyelo-bizottságnak nem tagjai a közgyűlés kiváltsá
gára szintén megválaszthatok.

E felügyelő-bizottság, a bizottságok és a közgyű
lés tanácskozásait elnök vezeti. Az üléseket a szükséghez 
képest ő hívja egybe, évenként azonban legalább két
szer és pedig egyszer a közgyűlést megelőző hat hét
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ben vagy ha két bizottsági vagy felügyelő-bizottsági 
tag az egybe hívást ajánlja. A meghívás a napirend 
közlésével Írásban történik. A tárgyalásokról felvett 
jegyzőkönyveket elnök és jegyző Írják alá; a jegyző
könyvek az iroda őrizete alatt maradnak.

24. §. A bizottságok és a felügyelő-bizottság tagjai 
hivatalos utazásaik alatt felmerülő kiadásaik, valamint 
nélkülözhetetlen napi költségeik visszatérítéseit követel
hetik. Ezek nagyságát a közgyűlés állapítja meg. Egyéb
ként minden állás tiszteletbeli.

25. §. Az egyesület czéljaira szükséges kiadások 
fedezésére á felügyelő-bizottságnak évenként 500 márka 
áll rendelkezésére. Ennek hovaforditásáról a közgyű
lésnek jelentés teendő. Ha kivételesen nagyobb összegre 
volna szükség, a közgyűlés utólagos helybenhagyása 
kérendő ki.

26. §. A felügyelő-bizottság üléseinek napirendjét 
az elnök határozza meg. Oly ügyekben, melyek nem 
tűzettek napirendre, a tárgyalás folytatható ugyan, de 
határozatot hozni nem lehet.

27. §. A felügyelő-bizottság határozatai ellen, mint 
legfőbb fórumhoz, a közgyűléshez lehet felebbezni. 
E czélból az elnök legalább ötven tag indokolt írásbeli 
kérelmére nyolez héten belül közgyűlést tartozik egybe
hívni. E közgyűlés egybehivása a 35. §. első pontjában 
megállapitott módon történik.

28. §. A felügyelő-bizottság határozatai csak akkor 
érvényesek, ha azok hozatalánál az elnökön és elnök- 
helyettesen kivül legalább öt tag volt jelen. A határo
zatok szavazattöbbséggel döntetnek el. Szavazategyenlő
ség esetén az elnök vagy helyettese szava dönt.

29. §. Előre nem látott esetekben a felügyelő- 
bizottság csak ideiglenesen határoz és határozatát a 
legközelebbi közgyűlés elé terjeszti jóváhagyás végett.

A bizottságok.
30. §. A pénzügyi bizottság öt tagból áll. E bizott

ság felügyel az egyesület vagyonára, ennek alapszabály- 
szerü kezelésére, továbbá ellenőrizi a bevételeket és 
kiadásokat. Hozzájárulása nélkül semmiféle kiadás sem 
eszközölhető. Átvizsgálja a számadásokat, összeállítja az 
évi zárszámadásokat, mindezeket egy hites revizorral 
át vizsgáltatja. Az ily módon átvizsgált évi zárszámadást, 
valamint a következő évre szóló bevételi és költség- 
előirányzatot helybenhagyás és a felmentvény megadása 
végett a legközelebbi közgyűlés elé terjeszti. Végre az 
egyesület érdekében az összes pénzügyi vonatkozású 
dolgokat látja el.

31. §. A pénzügyi bizottság vizsgálja át a segély
folyamodványokat és dönt azok teljesítése vagy vissza
utasítása felett. Rendszerint az egyesület régi, segélyre 
szoruló tagjaira van tekintettel s csak azután azok 
özvegyeire vagy árváira. Az alkalmazottak segélyezésé
nél az egyesületi tagok alkalmazottainak adandó előny. 
A legnagyobb összeg, mely egy és ugyanazon évben 
egy személynek vagy családnak nyújtható: kétszáz márka.

32. §. A lapbizottság három tagból áll. Felügyel 
a lap szerkesztésére és tőle tclhetőleg hozzájárul, hogy 
az minél érdekesebb és hasznosabb legyen. Jogában áll 
czikkek felvételét meg is tagadni, ha azok a kar érdekei 
ellen szólallak vagy azokra ártalmasak ; gondoskodik 
végre arról, hogy az egyesületi iroda igazgatójával létre
jött megállapodások végrehajthassanak.

33. §. Az elnök, mint ilyen mindkét bizottságnak 
tagja. A távollétében felvett jegyzőkönyvek hozzájárulás 
végett neki megküldendők.

A közgyűlés.
34. §. A közgyűlés helyét és idejét a felügyelő- 

bizottság elnöke állapítja meg.
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35. §. A közgyűlés napirendjét a felügyelő-bizott
ság állapítja meg s az elnöki meghívóval együtt a köz
gyűlést megelőzőleg legalább négy héttel a hivatalos 
lapban közzéteszi. Az egyesületi tagok által beadott 
indítványok oly esetben veendők fel a napirendre, ha 
azok oly időben adattak be, hogy a közgyűlést meg
előzőleg a lapban legalább is egyszer közzétehetők.

36. §. Az évi közgyűlés a felügyelő-bizottság által 
beadott napirend felett határoz. A napirenden elő nem 
forduló ügyek tárgyalhatók ugyan, de nem képezik 
határozathozatal tárgyát.

37. §. Az alapszabályokban különösen kiemelt 
esetek kivételével a választások és határozatok egyszerű 
szavazattöbbséggel ejtetnek meg.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. 
Névszerinti ajánlatra a szavazás kczfelemeléssel történ
hetik, ha azonban tiz tag kívánja, a szavazás szavazó
lapokkal ejtendő meg. Távollevőknek nincs szavazati 

I joguk.
38. §. A felügyelő-bizottság rendkívüli közgyűlést 

hívhat egybe; ugyanezt teheti száz tag is akkor, ha a 
az elnöknek a kérelemnél együtt az általuk ajánlott 
napirendet is beterjesztik. Tizennégy nappal a kérelem 
benyújtása után az elnök köteles négy héten belül a 
közgyűlést egybehívni, egyúttal a napirendet a lapban is 
közzétenni. Rendkívüli közgyűlésen, hogy jogérvénycs 
határozatok hozhatók legyenek, legalább a tagok két
harmadának kell jelcnlenni. Ha az első alapszabály
szerűen egybehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek 
meg határozatképes számban, hat héten belől újabb 
közgyűlés hivandó egybe, mely már a tagok számára 
való tekintet nélkül jogérvényesen határozhat ugyan
azon napirend felett. E körülmény a meghívóban vilá
gosan kitüntetendő.

39. Alapszabály megváltoztatására csak ötven tag 
aláírásával adható be indítvány. Ily ügyben jogérvényes 
határozathozatalra a tagok kétharmadának többsége 
szükséges. Az alapszabályzat oly intézkedéseinek meg
változtatása, melyek a székhelynek, czélnak és külső 
képviseletnek megváltoztatását czélozzák, kormányható
sági jóváhagyást igényelnek. Egyéb változtatások a raj
nai tartomány elnökének jóváhagyását igénylik.

40. §. A közgyűlésnek jogában áll kiváló kartár
sakat, valamint olyan egyéneket, kik az egylet körül 
kiváló érdemeket szereztek tiszteleti tagokká választani. 
A tiszteleti tagok ugyanazon jogokat élvezik, de nem 
kötelesek tagdijakat fizetni.

41. A közgyűlési költségekhez a felügyelő-bizottság 
ajánlatára az egyleti pénztárból ezer márka kiutalvá
nyozható.

Egyesületi iroda. Igazgató.
42. §. Az egyesületi iroda az egyesület székhelyén 

van, kezelője egy fizetéses igazgató, kit a felügyelő
bizottság nevez ki.

43. §. Az egyesületi iroda igazgatója a felügyelő
bizottság által megállapitott fizetést húz. Kötelessége az 
egyesületi levelezést, az ingyenes helyközvetitést s a 
lap szerkesztését ellátni.

Az alkalmazottak kitüntetései.
44. Az egyesület a huzamosabb időn át alkal

mazásban levő személyzet kitüntetésére díszokleveleket 
és érmeket alapított, és három évi szolgálat után dísz
oklevéllel, öt évi szolgálat után bronzéremmel, tiz évi 
szolgálat után ezüstéremmel, tizenöt évi szolgálat után 
aranyéremmel tünteti ki az egyleti tagok által ajánlot
takat. A kitüntetések oklevél kíséretében adatnak át. 
A férfi- és nő-alkalmazottak közt nincs különbség. A 
szolgálati évek csak úgy számítanak, ha azok ugyan-
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azon háznál, vagy főnöknél töltettek el, tekintet nélkül 
arra, hogy a gazda változtatott-e üzletet, vagy az üzlet 
gazdát. Saison-üzletekben egy saison egy évnek számit.

45. §. Az érmeket és okleveleket az egyesület a 
tagok ajánlatára adja, ha azok a 100, illetve 10, 'illetve 
5 márka költséget a sajátjukból fedezik. Egyéb kiadá
sok az egyletet terhelik.

Az egyesület feloszlása.
46. §. Az egyesület feloszlása felett csakis egy 

rendkívüli közgyűlés határozhat, mig pedig a 37. §. 
szabványainak szemmeltartásával, azzal az egy különb- 
séggel, hogy a határozat csak úgy érvényes, ha az a 
jelenvoltak kétharmadának hozzájárulásával hozatott.

47. §. A feloszlás ügyében határozó rendkívüli 
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel az egyleti vagyon 
hovafordítása felett is is határoz, a melyet azonban 
csak közhasznú czélokra szabad fordítania.

Vendéglős - ipartársulatok szaporítása.

kérelmei, egyes helyhatóságok sokszor egymástól eltérő 
nézetei, vagy amint tapasztaljuk — maguk az országos 
értekezletek, kongresszusok — kivivni.

Az orsz. magyar vendéglős-szövetséget inkább 
lehetne valami permanensebb közegnek tekinteni, mint 
az országos értekezletek tartását; működése pedig 
hatályosabb és eredménydusabb volna már azért is, mert 
rendelkeznie kellene a testületek leikével, a minden 
körülmények közt létrehozandó pénztárral. De bocsánat! 
Nem szándékozom kizárólag az országos vendéglős
szövetségről értekezni, mert arról majd bővebben ki- 
tanittatunk az ezen kérdés tanulmányozásával és 
a nagyváradi országos vendéglős-kongresszuson való 
előadásával megbízott Bokros Károly tagtárs által, 
hanem mint | már fent említettük a vendéglős-, 
italmérő-társulatok szaporításáról, miután ezek képezik 
a szövetség egyedül egészséges alapját. Ezek alakítása, 
és vas elhatározottsággali erélyes vezetésére van ok
vetlen szükség, mert ezek gyűjtenék össze az egyes 
vidékek és járások sérelmeit és a szükséghez képest a 
saját hatáskörükben helyhatóságaik által el nem intéz
hető dolgokat a szövetség elöljárósága, illetve közgyű
lése inditványakép terjesztenék elő.

Irta:
Boór József,

a komáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata jegyzője.
Már többször utaltunk azon fontos körülményre, 

miszerint igen-igen szükségesnek mutatkozik a ven
déglős- illetve italmérő-társulatok fennállása és különösen 
azok szaporítása, és nem most hangsúlyozzuk először 
annak fontosságát, hogy azok minél nagyobb számban 
létezzenek. Maga a törvényhozás is már az 1888. évi 
XXXV. t.-cz. hozatalakor — tehát akkor, midőn még 
csak a budapesti, komáromi, győri és pozsonyi ven- 
déglős-ipartársulatok léteztek, létjogosultságukat elis
mervén bizonyos jogokkal látta el őket, amidőn az ital
mérési illetékek kiszabásánál az illető vendéglős 
illetve italmérő-társulatok e czélra kiküldőt tagjait az 
adókivető bizottság tagjaiul kívánta és kívánja tekintetni. 
Ha a vendéglős-ipartársulatok nagyobb számban létez
tek volna, és befolyásukat ép ezért nem csak egy-két 
városban, hanem több választókerületben is érvényesí
tették volna, akkor bizonyosan nagyobb vívmányoknak 
válhattak volna részeseivé, sőt ha az .Országos Magyar 
Vendéglős-Szövetség* már akkor is létezett volna, ez 
mint több és sok társulat szövetsége az összetartás és 
egyetértés jeleit is adhatta volna. Ha Így lett volna, 
akkor a törvényhozás is bizonyára olyasmit alkotott 
volna, aminek életbevágó, komoly és fó'érdekeinkct 
érintő következményeit is éreznők, s akkor valószínűleg 
a sok és nagyszabású emlékiratokra, kérvényező kül
döttségekre és kongresszusokra sem szorultunk volna. *)

Ebből következik, hogy még mindig sok orvosiat- 
lan sérelmünk lévén, a vendéglős, illetve italmérő, 
társulatok kötelessége az egész országban a legnagyobb 
erélylyel mozgalmat indítani és az egyes üzlettulaj
donosokkal egyetértve minél több társulatot alakítani, 
mert csak Így lesz lehetséges egy életrevaló országos 
szövetséget alkotni, mely hivatva lesz a vendéglősipar
nak tekintélyt és azon előnyöket biztosítani, melyeket 
alig volnának képesek az egyes társulatok elhangzott

' )  Nagyérdemű munkatársunk e nézetét leenagvobb saiuála 
tünkre, nem oszthatjuk. Az 1885., 1806., 1808-dliti kongresszusol 
Határozatai alapján a szakminisztériumokhoz headott emlékiratok 
rontó8?  S°k , "?* Iáttuk’ s h° g f  a kongresszusok miit
nmotómm?sí!órkra', e.fi)ob!Jani 5Ítünik i,z ,luBus2tusi kongresszusra!
kózdS kt J bÓ ’ T ly,f n 1Smét k6t uj;ibl> orszáKos akczití vesz kezdetét, az egyik a borszövetkezetek ellen fog irányulni, mig ;
Sélozza.Pen * czlkklro “ltal sflr§e te tt szövetség életbeléptetéséi

A  sxtrk.

A társulatok különös figyelmet fognak fordítani 
arra, hogy a társulati tagság kötelező legyen, vagyis, 
hogy minden vidéki vendéglős, illetve italmérő vala
mely vendéglős-ipartársulatnak tagja legyen. Némely 
helyeken terhesnek találván a tagsági dijakat, úgy véle
kedünk, hogy a felállítandó társulatok mennyiségéhez 
képest ezen dijak aránylag igen mérsékeltek lehetné
nek és lesznek is, mert a szövetségi tanács működése 
és akcziói is befolyással lesznek ezen dijak megállapí
tására, melyek idővel megszüntethetek is volnának. 
A vendéglŐs-(italmérési)-társulatok tagjai közzé akadály 
nélkül tartozhatnának, a kávésok s minden italméréssel 
foglalkozó, még pedig úgy, hogy vagy a vcndéglős- 
ipartársulatba iratkoznának tagnak, vagy közvetlenül az 
országos szövetségnek válnának tagjaivá. E tekintetben 
éppen most nagy egyetértésnek kellene uralkodnia, 
mert ami általában a vendéglősök baja, az adók, köz-’ 
terhek, illetékek stb., mindezek kisebb-nagyobb mérték
ben az összes italméréssel foglalkozókat közvetlenül 
illeti, és ami ezen ügyekben a regále megszüntetése 
óta a pénzügyi kormány, avagy a törvényhozás utján 
foganatosítandó, az összes italmérőkre egyformán vo
natkozik.

Czelszerünek tartjuk itten megjegyezni, miszerint 
Budapesten es Győrött annak idején minden italmérő 
•köteles volt a fennállott vendéglős-pat társulatba belépni, 
különben nem gyakorolhatta üzletét. Nem tudom, hogy 
ma minő stádiumban van és gyakoroltatik c társulatnak 
alapszabályaiban is gyökeredző joga, de annyi bizonyos,
™ onf ? - V?!1? flgyelmen kivül ^gyandó, hanem egyúttal kiindulást pontul is szolgálván tovább volna 
fejlesztendő mely czélból mi magunk bármikor köze
lebbi adatokkal ts szolgálhatunk. Tudjuk, hogy fő illetve 
nagyobb városainkban léteznek már vcndéglős-ipartársu- 
atok. Ezeknek leiadata ilyen társulatok szaporítása kő
iül minden lehetőt megtenni, annál is inkább mert
Z ÍgZ  ÖT - t  arrÓ1, ,miszerint hasznos lévén ezen tár- sulatok működése, azok minél nagyobb számban! léte- 
zese a vendéglőst kar fejlesztésére nélkülözhetetlen. 
Nagyon otmészetes hogy mindez igyekezeteink termé- 
szetszu Meg elérhetők volnának, ha -  amit régen és ismé
ié köbein f Ünk t  SÜ,'gettÜnk -  iPa™nk^képesítéshez köttetnek amiben a testületi szervezet kényszerítő 
kimondása is bennioglaltatnék. Amíg Így lesz/ addig 
azonban csak erőnkre vagyunk utalva. Ebben bizzunk.
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Katonazene.
(—> —a.) A »Budapesti Kávcs-ipartársulat« több

Ízben kérte már a tanácsot, engedje meg, hogy a 
kávésok üzleteikben katonai zenekarral zenéltethessenek. 
De a tanács, ugylátszik, ellensége a sípnak, dobnak, 
réztányérnak s igy nem is teljesítette a kávésok ké
relmét.

Egy budapesti kávés a tavaszszal újra arra kérte 
a tanácsot, engedné meg, hogy kávéházában a katona
zenekar fuvóhangszerckkel muzsikálhasson. A tanács a 
kérelmet újra elutasította. Ki tudja, nem-e csak azért, 
hogy következetlenséggel ne lehessen vádolni ? A köz
gyűlés is a kávésok kérelme ellen foglalt állást, ez meg 
talán csak azért, hogy valamivel paralizálja az ős-budai 
éjjeli konczerteket. Azonban utasította a tanácsot, hogy 
a kávésipar gyakorlásáról szóló szabályrendeletet úgy 
módosítsa, hogy ezután a kávéházakban is legyen sza
bad muzsikáltatni. A tanács azonban előbb megkérdezte 
a rendőrséget. Rudnay Béla főkapitány azonban, aki 
oly éber gonddal gondoskodik a székesfőváros polgá
rainak közbiztonságáról, aki oly angyali nyugalommal 
nézi és védi Os-Buda kiváltságos közerkölcsiségét, ha
tározottan megüzente a tanácsnak, hogy ő — már 
tudniilik a székesfővárosi m. kir. államrendőrség — 
semmiféle körülmények között nem engedné meg a 
vegyes muzsikát, sipot, dobot, réztányért, katonai zene
kart. A határozott s — úgy tudjuk — legfeljebb csak 
formailag megfelebbezhető tilalmat azzal magyarázza a 
káVéházakkal, de meg a vendéglőkkel szemben is 
kétségkívül erélyes kezű főkapitány, hogy a kávéház 
jellege kizárja, hogy ott »nagyobb szabású lármás elő
adásokat* rendezzenek. A közönség ott újságot olvas, 
bilárdoz, sakkot, kártyát játszik s c nemes sportokat 
zavarja a hangos muzsikaszó. Művészi zeneelőadásokat 
pedig, amelyeknél szintén nélkülözhetlenek a fuvóhang- 
szerek, úgy sem lehet ott, t. i. a kávéházakban ren
dezni, mert a tapasztalat szerint ott a társaságok ren
desen hangosan, zajosan mulatnak. Végül — úgymond 
a főkapitány — figyelemmel kellett lenni a nagyközön
ségre is, amelynek nyugalmát most is eléggé zavarják 
és nem volna jogos, ha még több kellemetlenség okoz- 
tatnek a pihenni vágyó közönségnek.

Eddig a főkapitány. Hozott határozata nem uj, 
indokolása sem ismeretlen előttünk. Mindkettővel elég
szer cs mindannyiszor van alkalmunk találkozni, vala
hányszor csak anyagi boldogulásunk érdekében szabály- 
rendelct-megállapitotta jogkörünket némileg tágítani 
kivánjuk, hogy az iparunkra nehezedő rossz időben és 
nehéz viszonyok közt megélhetésünket, legalább nemi
leg könnyitsük.

Mindazon közerkölcsiségi és közrendészeti szem
pontok, melyek államrcndőségünk kétségkívül nemes 
intenczióju fejét arra indították, hogy a fuvóhangszerek- 
kcl való zenélés engedélyezésére vonatkozó kérelmünk
kel visszautasítson, előttünk is sulylyal bírnak, azok 
fontosságát mi is a legnagyobb készséggel elismerjük. 
Épp ezért nem is szólalnánk fel a visszautasítás és 
annak indokai ellen, ha azok nemcsak mi reánk alkal
maztatnának kizárólag, hanem mindazokra, kiknek üzle
teiben a fúvó hangszerekkel való zenélés meg van 
engedve. Itt tehát, úgy látjuk, megint anomália elé va
gyunk állítva, mert nem engedtetik meg nekünk ugyanaz, 
ami másoknak, teszem fel, azon vendéglősöknek, akik
nek üzleteiben napról-napra teljes katonai zenekarok 
játszanak esténként — minden megjegyzés nélkül sza
bad. Nem hibáztatni akarjuk ezért a főkapiányt, nem 
is irigységből utalunk a vendéglőknek adott kivételes 
engedményre, hanem csak azt vagyunk bátrak kérdeni, 
hogy miért nem szabad a kávéházban az, ami a ven
déglőben szabad, holott p. o. mindkettő egyformán a

József-köruton nyílik ?' Vagy talán itt is azon alapelv 
uralkodik, hogy: »Quod licet Jovi, non licet bovi ?«

Mert, már bocsánatot kérünk, de azt, amit a fő
kapitány elutasító végzése támogatására felhoz, még 
sem vagyunk hajlandók helytálló érvelésnek elfogadni.

Először azt mondja ugyanis, hogy a kávéházban 
azért nem lehet a fuvóhangszerekkel való játszást meg
engedni, mert a lárma zavarja az újságolvasó közönsé
get, azután meg azt mondja, hogy a kávéházban azért 
nem lehet művészi előadást rendezni — értsd: fuvó
hangszerekkel, mert ott a közönség »tapasztalat szerint 
lármásan mulat.«

Hát ez nem érv, nem indokolás, hanem a leg- 
müvészibb rendőrészjárás által produkált ellentmondás
halmazat.

Nem helyes ez indokolás azért, mert először az 
újságolvasó közönség nem jár zenés kávéházba, épugy, 
mint senki sem Os-Budába, hogy ott holmi Circe ölé
ben olvassa el a »Pester Lloyd* tőzsde-tudósitásait. 
Ezt talán a főkapitány ur is tudja. Másodszor nem áll 
az, hogy a lármásan mulató közönség a zenét zavarja, 
mert bizony se Zellner, se Pfibik urak sem törődnek 
vele, akárhogy is diskurálnak a hátuk mögötti asztalnál, 
lejátszák ők a maguk fegyelmezett zenekarával darab
jaikat úgy, ahogy tudják, a lármás közönségre pedig 
— hát már nem újságolvasó, csendes a publikum, ha
nem lármás ? — ügyet sem vetnek.

A p. t. publikumot tehát ne tessék megvédel
mezni a sip, dob, trombita harsogása ellen, mert az, 
ha újságot akar olvasni, úgysem megy zenés kávéházba, 
és ha megy, akkor azért megy, hogy zenét halljon, 
mulasson, szórakozzék, idejét minél jobban, kellemeseb
ben töltse. Ilyenkor pedig, bizony Isten, mi sem fogjuk 
be a szánkat. Nemde, főkapitány ur}

Végül a nagy ágyú: a nagyközönség nyugalma, 
a békés polgárok óhajtotta csend, rend, nyugalom! 
Hát ez bizony már valami. Gonosz emberek lehetnek 
azok a kávésok csakugyan, hogy már ettől az ingyen 
élvezettől is megakarják fosztani a székesfőváros de
rék polgárságát! Igazán hallatlan!

Hanem! Hübnere van ám ennek is. Mert ugy-e 
bár, zenélni csak éjfél utáni egy óráig szabad ? (Aztán 
jön a hires-neves »rendőri záróra* s vele a »posztni«, 
mely mint valami elevenen mozgó >memento mori« 
plántálja magát az ajtó elé). Ha igen, akkor ugyan mi 
különbség van abban, ha valamely vendéglőben a zene
kari trombita, vagy kávéházban egy hatalmas czigány- 
zenekar harsog esti nyolez órától éjfélutáni egyig?

Nem egészen mindegy az első emeleti lakosnak, 
vagy a békésen hazasiető nyárspolgárnak ? Mi értelme 
van a megkülönböztetésnek vonós és fúvós hangszerek 
közt, igazán nem értjük ily viszonyok közt, azt pedig, 
hogy hol ütközik a trombita, sip, dob az annyira féltett 
közerkölcsiségbe, megérteni a legjobb akarattal sem 
vagyunk képesek.

Elavult, más korba való intézmények, felfogások 
ezek bizony s megérdemelnék, hogy végre-valahára 
sutba kerüljenek.

EGYRŐL-MÁSRÓL.
Reggeli Sverteczky »urambátyám«-nál.

A régi magyar »vendégfogadó* barátságos légköre 
várt ránk a legsötétebb Józsefváros práterutcai vendéglő
jében, a mikoron is Sverteczky Gáspár uramnál gyüle- 
kezénk a pénteki reggelihez az Ur 1899-clik évében
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augusztus, azaz hogy Szent-Jakab havának 28-dik napján. 
Amikor a verofényes nyári napfénytől bearanyozott 
udvarba léptünk (előbb természetesen körutat tevén a 
Lajos bácsi uradalmán (1. süntés) és a háziasszony büsz
keségén (1. konyha) keresztül) két dolog ötlött szemünkbe. 
Az első az volt, hogy »a két szomszéd* Gyáky és 
Schartncr ekkor már szerény reggelijük X-dik fogását 
rendelték meg (bizonyosan csak a szépen megrajzolt 
étlap kedvéért) a szende mosolyu »apáczá«-nál, a ki 
pompásan helyettesítette a borfiut, ellátván mindenkit 
a remekizü, Szent-István királyunkról elnevezett polgári 
itallal, a másik meg az, hogy az udvart körüllovagló 
dán-dogg ünnepi kedvében vig szimatolással keresett 
valakit, a ki később szerencsésen megérkezett régi gazdá
jának, Gyurka barátunk személyében. A »Nem sokfélét, 
de jót adok« elvéből kiindulva Gazsi kománk nem sok 
ételt iratot't az Ízléses rajzokkal díszített étlapra, de annál 
nagyobb gondot fordittatott azok izére. Ezért is nagy 
vala a kelendőség ételek dolgában és Schnell meg a 
Hruska csak a felett vitatkoztak, hogy mi lehet jobb, a 
friss lengyel-rák-e vagy az ingerlőn remegő malacz- 
pörkölt? Nem tudván e fontos ügyben megegyezni, 
megrendelték maguknak — •— mindakettőt, s nem 
tudván, hogy Schartncr e proczedurán már régen át
esett, lenézték őt, mint valami hidalgók, mivel hogy ez 
éppen akkor rendelt magának »egy hideg ementhalit!«

Közben nagy üdvriadallal fogadtuk esztergomi 
korcsmárosunkat Schleiffert, kit bizonyára fontos üzleti 
ügyek szólítottak a székesfővárosba. Nagyon el lehetett 
fáradva szegény a nagy munkától s erősen hunyorgatott 
hatalmas szakállát simogatván, mikor Nándi-papa az 
asztalközépről olyan furcsa — no hogy is mondjam 3 •— 
szemrehányó pillantásokat vetett feléje. Vájjon mi tö r
ténhetett köztük ? A világért sem árulna egyik sem egy 
szót, a papa is csak annyit árul el, h o g y . . . No de ez 
m ár titok, s nem szabad kifecsegni, mert különben kikap 
otthon . . .  a Nándi-papa. A főszerkesztő-jogtanácsos 
ügyész stb. ur a Launzczal erősen trafikál, e mellett 
azonban buzgón asszisztál a papának, s csak akkor válik 
hűtlenné hozzájuk, mikor valami fontos ügyben elnökünk
kel és Don Cai'los-sdX félrevonulnia kell valamit meg
beszélni. Ezt elvégezvén, ügyes fordulatai balanszíroz át 
a  másik sarokba a báróhoz, majd ismét a Gyurkához, 
mindhárom helyen kétségkívül csakis vizet iván.

Már vége felé járt a reggeli, midőn egyenként, 
nagy ravasz fordulattal a házi czigány-zenekar füstös- 
kepü ácsijai is belopódzkodtak, húzván nehány fülbe
mászó nótákat a régiekből. Nagy buzgalmukkal ugyan 
alaposan elkéstek, mert ekkor már mindenki a dolgára 
igyekezett, a tányérra mégis pottyantak némely újfajta 
hatosok.

* **
P o d m o u n i c z l c y - u t c z a  81. szám. A ki annyira 

hátramaradt a haladó kortól, hogy nem tudná, im tudja meg 
azt az éppen nem jelentéktelen dolgot, hogy itt van a 
fess W illburger korcsmája. Tudniillik az Antalé. Mert 
nehogy összetéveszteni tessék valahogy a gazdát a .fő 
pohárnok mester«-rel, a ki bár szintén W illburger, nem 
Antal, hanem Károly, ámbár épp úgy lehetett volna 
Antal is.

Remekszép fiatal asszonyka dirigál egy hatalmas 
főzőkanállal a konyhában, honnan Ínycsiklandó illat 
száll ki az udvarba, s a hogy a menyecske korcs- 
márosné hófehér ruhája egy-egy pillanatra láthatóvá 
vált, egynémely urak, nevükre vessük a feledés fátylát, 
a házi-béke kedvéért, nyomban érdeklődni keztek a 
konyha berendezése, a kályha minősége, a belső üzlet
helyiség, meg tudj’ Isten mi minden iránt, s nem is 
nyugodtak addig, mig a gazda be nem mutatta nekik 
a feleséget, Persze, hogy a Lacsi doktor itt is

»anführer« volt, mint minden komplottban. Uj babérokra 
vágyott s úgy látszik nem elégedett meg azzal, hogy a 
Fischértöl 3 forintot nyert a — — nyugdijegyesületnek,

A reggeli derekán elnökünk, lei ilyenkor sem 
feledkezik meg a közügyekről, szívélyesen üdvözölte a 
nagyváradiak vendégkép jelenlevő elnökét Steril Hermán 
bácsit, és felhívta a szép számban megjelent vendéglősö
ket, hogy az augusztus 29-dikén tartandó nagyváradi 
kongresszuson minél nagyobb számban jelenjenek meg. 
— Megéljenezték. Hogy ezután az éljenzés elhangzása 
után Síerti bácsi egy hatalmas dikezióban m ondott köszö
netét elnökünknek és tartalmasait fejtegette, hogy miért 
szükséges a kongresszus sikerét a  tömeges látogatással 
biztosítani, olyan természetes, hogy alig kell róla bőveb
ben is beszélni.

Nevezetes esemény egyébként e reggelin nem 
adódott elő, hacsak az nem, hogy Schnell kománk jelen
levő redakeziónkat ugyancsak piszkálta a lapkésés miatt. 
Még meg sem kísérelhettük az önvédelmet, mikor valaki 
azt jegyezte meg, hogy jó lapot csinálni időbe kerül.

(f. k. /.)

A
„Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 

Ipartársulata1

m in d e n  h é te n  p é n t e k e n

T Á R S A S  R E G G E L I T
tart.

A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják:

Augusztus 11-én Steinbeisz János vendéglőjében, 
Kis-stáczió-utcza 7. sz.

Augusztus 18-án Mehringer Rezső vendéglőjében, 
Koszoru-utcza 24. sz.

KIRÁNDULÁS.
A «Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 

Korcsmárosok Ipartársulata»
f. évi augusztus hó 16-án

társas kirándulást rendez
Petz Károly 

zugligeti vendéglőjébe.................... ....... ............. .................................................................. ..........1...............n lltlll............................lm
Mehringer Rezső.

A vendéglős-iparról csakugyan el lehet mondani, 
amit a bndapesti ipartársulat jeles tollú titkára irt egyik 
munkánkba: .Nem  ápolgatta, nem dédelgette, sőt 
örökké csak sanyargatta a hatalom. És ime, mégis fel- 
virágzott, mert minden időben akadtak művelői között 
lelkes szakférfiak, kik bízva ez iparág jövőjében, meg- 
küzdöttek minden utjokba került akadálylyal, bár m en
nél tovább haladtak, annál több akadály gördült eléjük 
s a rohanó kor szertelen igényeihez képest, mindegyre 
nagyobb feladatok elé jutottak..

A vendéglős-iparra nehezedő súlyos viszonyok 
közt amidőn vendéglőseink legnagyobb része anyagi 
gondokkal kénytelen küzdeni, másrészt pedig ipartár
sulatunk bármily jogos törekvése megvalósításáért is 
fogjon fegyvert, mindig szemben találja magával a min
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dent megtagadó hatalmat, a vendcglős-ipar magas szín
vonalra em elkedettségét és általános értelemben vett 
virágzását, valamint budapesti vendéglős-ipartársulatunk 
eredményes szereplését valóban nem is tulajdoníthatjuk 
másnak, mint ama szeretetnek, amelylyel a szakképzett 
vendéglős iparán csüng és ama állandó és lelkes ügy
buzgalomnak, melylyel legnagyobb részük a közügyek 
intézésében részt vesz.

A közmunkában való ilyetén részesedés tekinte
tében nincs különbség sem a hatalmas, nagyszámú 
választmány egyetlen tagja közt, sem a válaszmányhoz 
nem tartozó ipartársulati tagok közt, kiket a legszoro
sabb kollegiális viszony tart össze, ama intézmény, — 
az ipartársulat —  által, mely mint egy hatalmas ércz- 
gyürü, mindannyijukat szorosan, szinte elválaszthatat
lanul tartja össze. Sőt éppen az ad sajátos ipari viszo
nyaink közt a budapesti vendéglős-ipartársulat szereplé
sének és működésének súlyt és jelentőséget, hogy mig 
egyrészt az összes ipari ügyekben az ország valameny- 
nyi vendéglőseit vezeti, a közérdekű mozgalmakra az 
impulzust megadja, addig másrészt az egyéb helyi intéz
mények is belőle merítik vezető embereiket.

M ehringer R ezső  is, ki néhai Herrmann Ferencz 
örökébe lépvén, az ipartársulati pénztárnok fontos és 
felelősségteljes tisztét tölti be, egyike az ipartársulati 
választmány oszlopos tagjainak, s hogy előbbi állításun
kat azonnal illusztráljuk, innen került országos nyugdij- 
egyesületünk igazgatóságába, melynek mint felügyelő 
bizottsági tag egyik legiigybuzgóbb munkása. A köz
bizalom ilyen sokat jelentő megnyilatkozásának okát 
nem lehet másnak tulajdonítanunk, mint elismerésnek 
ama ügybuzgó tevékenységért, melyet Mehringer 
Rezső, kartársai tiszteletétől és becsülésétől környezve, 
a vendéglősipar és az ipartársulat érdekében minden
kor kifejtett, s a amely aránylag ifjan megszerezte neki 
ama kiváló bizalmi állásokat, melyeket egyébként az 
»ö reg ek én ek  szoktak juttatni. Ha ehhez hozzátesszük 
még azt is, hogy ugyanő ipartársulatunk egyik legha
talmasabb kulturális alkotásának a budapesti vendég
lősök szakirányú tanoncziskolája felügyelő bizottságának 
is egyik legbuzgóbb tagja, úgy valóban joggal mond
hatjuk el, hogy alig van ipari és ipartársulati életünk
nek illetve munkásságunknak csak egyetlen ága is, 
melyből Mehringer Rezső a  maga részét kartársai 
bizalma folytán ki ne venné.

Ipartársulatuk pedig, melynek forrongó tevékeny
sége szüntelen újabb és újabb eszméket és törekvéseket 
vet fel és valósit meg, ezért képes vezetője ernye- 
detlen működése alatt olyan eredményeket elérni, 
melyekre joggal és méltán hivatkozhatik a legnagyobb 
büszkeséggel s melyek végeredményükben iparunkat 
előbb-utóbb valamennyi iparág közt az első helyre fog
ják juttatni.

Társulatok. Egyesületek.
HIVATALOS RÉSZ.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten 1899. évi julius hó 27-én a 

Sz. V. K. P. IC. O. nyugdijegyesület igazgatóságának d. u. 
V2Ö órakor tartott r. havi üléséről.

Jelenlevők: Nérey Dezső, Bokros Károly alelnökiik, 
Kommer Ferencz, Sverteczky Gáspár, Sztanoj Miklós, 
Mitrovácz Adolf igazgatósági tagok, Förster IConrág vál. 
elnök, dr. Solti Ödön jogtanácsos, Barta Béla, F. Kiss Lajos 
lapszerkesztők, Seress Márton, l'rindl Nándor, Francois 
Lajos, Lőrincz Elek, Wagner |ózsef kimentik elmaradásukat.

23. §. Elnök megnyitván az ülést, elrendeli az előző 
ülés jegyzőkönyvének felolvasását, mely jóváhagyatván. 
Elitelesittetett.

238. Jogtanácsos jelenti, hogy a múlt ülés 230. 
határozatához képest 580 frtot vett fel a póstatakarékból, 
mely összeget még aznap áthelyezte a központi takarék- 
pénztárba. Az eredeti nyugták betekintése után jóváhagyólag 
tudomásul vétetett.

239. Jogtanácsos jelenti, hogy Nérey Dezső ur 50 frt 
16 krt adott át neki és pedig 41 frt 95 krt., mint a fel
oszlott budapesti kávéssegédek körének perselygyüjtését 
7 frt 19 krt a Központi kávéházból, 1 frt 02 a volt 
Ferenczi kávéházból átvett s ő és jogtanácsos jelenlétében 
felnyitott gyüjtőperselyck tartalmát. A felmutatott elismervény 
szerint ezen összeget a központi takarékban folyószámlán 
elhelyezte. Jóváhagyólag tudomásul vétetett.

240. Jogtanácsos jelenti, hogy Zemlényi István 
nyugalmazott kapitány több ízben fordult már hozzá 
perselyek felajánlása tárgyában, mely ajánlatai azonban el
fogadhatók nem voltak. Legutóbb azon ajánlatot tette, hogy 
egy jótékony egyesület részére több ezer gyűjtő persely fel
állításához nyert belügyminiszteri engedélyt, mely perselyek 
java része, levéltartó, vagy gyufa- és tentatartó formában a 
szaküzletekbe nyerne elhelyezést.

Felhatalmazása van ajánlattevőnek a gyűjtött összeg 
15— 20% -át a nyugdijegylet czéljaira és alaptőkéjéhez 
felajánlani azon esetre, ha a szakipar főnökei vagy maga 
a nyugdijegylet elvállalná az elhelyezendő perselyek keze
lését. Tekintve, hogy a nyugdijegyesületnek a perselyek 
felállítása semmibe se kerül, Zemlényi ezen ajánlatát el
fogadásra ajánlja.

Sztanoj Miklós megjegyzi, hogy informácziója szerint 
Zemlényi a nyugdijegyesülettol felelősség melletti kezelést 
kíván. Elnök azt indítványozza, hogy az ajánlat pártolólag 
tétessék át a perselygyüjtő bizottsághoz és utasittassék ez, 
hogy Zemlényivel a tárgyalásokat folytassa és a mennyiben 
a nyugdijegyesületnek a perselyek felállítása semmi vagyoni 
áldozatba, a kezelés pedig vagyoni felelősségébe nem ke
rül, Zemlényivel kössön szerződést és azt jóváhagyás vé
gett az igazgatósághoz terjeszsze fel.

Az igazgatóság elnök indítványát egyhangúlag el
fogadja.

241. Jogtanácsos bemutatja az orsz. központi taka
rékpénztárnak a nyugdijegyletnek ott kezelt vagyonáról 
f. évi junius 30-ávaI záródó félévi mérleget, mely 37080 
korona készpénzt és 22200 korona névértékű érték
papírt tüntet fel a nyugdijegyesület javára ; a postatakarék
nál pedig 2368 korona vár áthelyezésre, kéri, hogy miután 
a mérleget felülvizsgálta, a takarékpénztár által sürgetett a 
számla helyességét elismerő nyilatkozatot állítsa ki.

Bokros Károly aggályát fejezi ki a fölött, hogy az 
igazgatóság e ténye által a felügyelő bizottság hatáskörébe 
nyúl, miért is a f. számlát felülvizsgálás végett a felügyelő 
bizottsághoz kéri áttenni.

Jogtanácsos kiemeli, hogy a helyesnek elismerendő 
folyószámlában csakis olyan tételek fordulnak elő, melyek 
az ő — felügyelő bizottságilag felülvizsgált könyveiben is 
előfordulnak, a helyesség tehát ezután is ellenőrizve van, 
miért is kéri az elismervény kiállítását.

Bokros fentartja indítványát oly értetemben, hogy a 
folyószámla számszerű helyességének elismerése végett a 
takarékpénztár számlakivonata a felügyelő bizottságnak s a 
kiadandó elismervény felmentvénynek csupán a takarék- 
pénztárral szemben tekinthető, —  kiadhatónak véli a 
nyilatkozatot.

Az igazgatóság ez indítványt elfogadja s Nérey 
Dezső, Bokros Károly és Kommer Ferencz urakat felkéri 
a folyószámla helyességének elismerésére.

242. Jogtanácsos jelenti, hogy a kassai vendéglősök, 
kávésok, korcsmárosok és pinezérek egyletétől a következő 
átirat érkezett :
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Az Országos Nyugdíj-Egyesület tok. Igazgatóságának
Budapesten.

Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy múlt évi 
márczius hó 28-án megtartott s a kassai szakegylet vagyona 
felének adományozása tárgyában hozott határozatunkat fo
lyó évi junius hó 27-én megtartott rendkívüli, határozat- 
képes közgyűlésünkben egyhangúlag hatályon kívül he
lyeztük.

Ugyanezen közgyűlésen, az alapszabályok megtartása 
mellett s névszerinti szavazás utján elhatároztatott, hogy a 
vendéglősök, korcsmárosok, pinczérck stb. Országos Nyugdij- 
Egyesületc javára, a kassai szakegylet alaptőkéjének egy
negyedrészét adományozza.

Tisztelettel megjegyezzük, hogy a pénztárnok hiteles 
kimutatása szerint a törzsvagyon egynegyedrésze 550 forin
tot tesz ki.

A megszavazott összeget, mint a kassai szakegylet 
adományát folyó hó 8-án küldtük meg a tekintetes Igaz
gatóság czimére, kérvén, hogy az évi zárszámadások elké
szítéséhez szükséges s a megküldött 550 forint átvételét 
igazoló nyugtát a szakegylet elnökségének megküldeni szí
veskedjék.

Midőn a kassai szakegylet a közgyűlés jelen határo
zatát a tekintetes Igazgatóságnak megküldi, bizalommal 
tekint azon nemes intézményre, melynek kormányzása a 
legmegbízhatóbb kezekbe van letéve.

Meg vagyunk győződve, hogy részünkről telhető ado
mányunk a közjó érdekében fog gyümölcsözni s reméljük, 
hogy társegyleteink is oda fognak törekedni, hogy e ne
mes intézmény alaptőkéjét minél fokozottabb mértékben 
gyarapítsák.

Kassa, 1899. julius hó 14-én.
Hazafias üdvüzlettel

a Kassai Vendéglősök, Kávésok, Korcsmárosok, Pinczérck 
Egyletének Elnöksége:

B rit se he Vilmos, Seress M árton,
e. elnök. # e. alelnök.

Sárost Árpád, 
e. jegyző.

Miután a felajánlott 550 írt a 98. számú postai ér
tesítés szerint julius hó 9-én a postatakarékpénztár utján 
felküldetett, kéri a kívánt nyugtának kiállítását. Elnök 
meleg szavakban emlékezik meg a kassaiak ezen tényében 
a nyugdíj eszme és a nyugdijegyesület iránt táplált rokon- 
szenvéről, ügybuzgalmukról, reámutat arra, hogy e választ
mány példás tevékenységével, mint a kassai szakegylet e 
tényével beigazolta, hogy a nyugdijegyesület legerősebb 
vára Kassán épül fel, miért is indítványozza, hogy a kassai 
szakegyletnek jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák.

Az igazgatóság lelkes örömmel fogadja ezen indít
ványt, utasítja az elnökséget a nyugta kiállítására s jog
tanácsost a nyugtának s a jelen határozatnak jegyzőkönyvi 
kivonat formájában a kassai szakegylettel közlésére.

243. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti pinezér- 
egylet részére olvasva feladott 1053 frt 50 kr. a felmuta
tott borítékkal igazoltan visszaérkezett, mivel a pinezér- 
egylet az elnökségben beállott változást a postai igazgató
ságnál be nem jelentvén, ez a küldeményt Kaszás Lajos 
urnák ki nem adhatta. Kaszás urat igy közvetlen átvételre 
hivta fel s ez mint a budapesti pinczér-egylct elnöke, 
Gátser Ödön pénztáros úrral együtt megjelentek nála julius 
11-én s a felmutatott, két tanúval előttemezett nyugta sze
rint az 1053 frt 50 krt a pinczér-egylet részére átvették, 
miáltal ezen ügy befejeztetett.

Az eredeti okmányok betekintése után a jelentés tu
domásul vétetett.

244. Jogtanácsos jelenti, hogy a szegedi választmány 
110 frt 95 krt küldött be a központi takarékba. Miután

azonban a pénzküldés ezen módja postaköltséggel jár s az 
ellenőrzés, valamint elkönyvelés is nehezítve van, ismétel
ten felkérte a szegedi választmányt, hogy pénzküldeménye
ket jövőben kizárólag a 0447. sz. postatakarékpénztári be
fizetési lapon teljesítsék.

Helyeslőleg tudomásul vétetett.
245. Jogtanácsos bemutatja a nagyváradi közgyűlés 

tanácskozásaira vonatkozó »I_Iázszabályok« általa készített ter
vezetét. Kéri annak szakaszonkénti tárgyalását és elfogadását.

Az igazgatóság beható tárgyalás uián a Házszabályo
kat következő formában fogadta e l:

Házszabályok

— Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesülcte közgyűlésének tanács

kozási rendjére vonatkozólag. —
1. 4j. Tanácskozáshoz és határozathozatalhoz legalább 

30 szavazatképes tag jelenléte elégséges, ha ezek legalább 
100 tagot képviselnek.

2. & A közgyűlésen tárgyaltatni óhajtott indítványok
— az alapszabályok 61. & é) pontjára vonatkozók kivéte
lével — legalább 15 nappal a közgyűlés előtt a központi 
irodába beküldendők. Indítványok, határozati javaslatok 
mindig Írásban nyújtandók be.

3. §. A tárgysorozat minden pontjánál a rendes 
tagok mindenike csupán egyszer szólalhat fel.

4. Védnök, diszelnök, elnökök, alapitó tagok és 
jogtanácsos többször élhetnek a szólás jogával.

5. 4$. Indítványt, clleninditványt, határozati javaslatot 
benyújtó ennek tárgyalásakor több Ízben is felszólalhat.

6. íj. A tanácskozás alatti tárgytól eltérni nem szabad. 
E szabály ellen vétőtől kétszeri megintés után az elnök a 
szót megvonhatja.

7. 4j. Első szó mindig a tanácskozás tárgyának elő
adóját illeti. Ez után a felszólalni kívánókat szólásra a; 
jegyzőnél jelentkezés sorrendjében az elnök hivja fel.

8. íj. Ha szólásra többé senki sem jelentkezik, elnök' 
a kérdést szavazásra tűzi ki.

9. 4j. A kérdés mindig úgy teendő fel, hogy arra 
mindenki igennel vagy nemmel szavazhasson.

A szavazás felállás és ülve maradás által, 10 tag 
kívánságára névszerint történik.

10. íj. Szót kérhetnek azok, a kik:
a) személyes támadásra válaszolni;
l>) szavaik félremagyarázatát röviden helyreigazítani 

akarják.
11 §• Egyedül az elnöknek van joga a szólót beszédében 

félbeszakítani és figyelmeztetni.
Kétszeri figyelmeztetés után a szó megvonható).
Megvonható a szó illemet sértő kifejezés, osztály, 

felekezet elleni izgatás esetén.
Ilyenkor az elnök szólót rendreutasithatja, a szót 

megvonhatja, sőt ha a sértés nagyfokú, annak elkövetőjét 
a közgyűlés a tanácskozásokból is kizárhatja.

12. 4j. Az elnök figyelmeztetése, rendreutasítása ellen 
felszólalni, azt visszautasítani nem szabad.

13. 4j. Szavazás közben beszédet tartani, szavazatot 
indokolni nem szabad.

14. íj. Rendzavarás esetén elnök az ülést 1 órára 
felfüggesztheti, ha a tanácskozás nyugodt menete akkor se 
lenne biztosítva, akkor a közgyűlést feloszlathatja.

Az igazgatóság utasítja jogtanácsost, hogy ezen ügy
rendet lehető olcsón kellő számú példányban sokszorosit- 
tassa s a nagyváradi közgyűlésre hozza magával.

246. Jogtanácsos jelenti, hogy Tóth Endrétől ismételt 
sürgetésre I usnád fürdőről azon értesítést kapta, hogy elszá
molását eddigele csupán azért nem terjesztette föl, miután 
egyik utazó titkárjától, I legyháti Sándortól, Budapesten át- 
utaztában pakktáskáját, melyben a felvett tagok okmányai 
s elszámolási iratai voltak, ellopták; ez az oka annak is,
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hogy egynémely tag, kit Hegyháti felvett s tőlük a belé
pési dijat beszedte, mindezideig belépési okmányaikat 
meg nem kapták.

Minthogy azonban az ellopott bőröndöt a rendőrség 
előkeritette, a végleszámolást azonnal meg fogja ejteni, 
mihelyt Szegedre visszautazik.

Elnök megsürgetendőnek tartja a leszámolást, annál 
is inkább, mert többen a lapok utján is már fölszólaltak, 
hogy Hegyháti a felvételi dijakat beszedte, de felvételük 
iránt a lépéseket meg nem tette.

Jogtanácsos jelenti, hogy hozzá is érkezett ily tar
talmú levélbeli felszólalás.

Elhatározza az igazgatóság Tóth Endre megsürgetését 
s az intézkedéssel jogtanácsost jelentéstétel kötelezettsége 
mellett megbízza.

247. Jogtanácsos felmutatja a nagyváradi előkészítő 
bizottság meghívóját.

Tudomásul vétetett, egyben elhatározza az igazgató
ság, hogy a nagyváradi közgyűlésen lehetőleg testületileg 
a saját költségén fog részt venni.

248. Jogtanácsos felmutatja Wagner Józsefnek nyug
táját »A Vendéglős* részére, a 16- sz. határozattal egy 
évre megszavazott szubvencziója fejében az 1899-dik év 
Il-ik negyedére kifizetett 20 frtnyi összegről.

Elnök kérdésére jogtanácsos jelenti, hogy az idő, 
melyre a »Vendéglős*-nek szubvenczió megajánlatott, julius 
hó l-ével lejárt és annak meghosszabbítás,a iránt ujabbi 
kérvény be nem érkezett.

Bokros Károly előterjeszti, hogy miután a nyugdij- 
egylet taglétszáma és bevételei minden irányban a legna
gyobb takarékosságot teszik az igazgatóság mellőzhetetlen 
kötelességévé,, elvileg ellene van, hogy a jövőben bármely 
lapnak szubvenczió adassék. Meg van győződve, hogy úgy 
a »Vendéglős*, mint a többi szaklap, szubvenczió nélkül is 
pártolni fogja a nyugdijegyesületnek az egész szakipárra 
nagyjelentőségű eszméjét, az ellenőrzés tisztasága, a sajtó 
elfogulatlan és pártatlan felügyelete érdekében levőnek 
tartja a szubvenczió megszüntetését, nehogy bárki is mond
hassa, hogy az igazgatóság a nyugdijegyesület pénzéből 
fizetett szócsövet tart magankk.

Az igazgatóság helyesléssel fogadja el ezen indítványt, 
kimondja, hogy egyetlen lapnak sem ad szubvencziót, ehhez 
képest a >Vendéglős*-nek adott évi szubvencziót is be
szünteti, utasítja jogtanácsost, hogy e határozatáról Wagner 
József urat értesítse.

249. Förster Konrád kérdést intéz, hogy az eddigelé 
a subvenczió fejében ingyen szolgáltatott jegyzőkönyvi 
kivonatok beszerzése nem fog-e jövőben nagyobb terhet 
róni. a nyugdijegyletre r

Jogtanácsos kizártnak tartja azt az eshetőséget, indít
ványozza, kéressenek fel a hivatalos lapok ajanlattetelre, 
mennyiért állítják elő' a szükséges számú jegyzőkönyveket, 
melyeket lapjuk részére úgy is kiszedetnek, csak más for
májú tördelésük kerül külön munkába.

Az igazgatóság ezen indítványt elfogadja, a szükségei 
intézkedéssel jogtanácsost megbízza.

— Vége köv.. —

Tt>rvények. Rendeletek.

Az 1899. évi XXV. törvényezikk az állami 
italmérési jövedékről.

(Szentesítést nyert 1899. évi julius hó 17-én. K ihirdettctett 
az .Országos Törvénytár.-bán 185)9, évi julius hó 20-án.)

. — Folytatás. -**■

7. §. A Szeszes italok kimérésére, vagy kis mértékben 
való elárusitására, valamint az égetett szeszes italok nagy

bán való eladására szóló engedélyt Írásban előterjesztendő 
kérésre az üzlet helyére illetékes pénzügyigazgatósdg 
adja meg.

A pénzügyigazgatóság az engedély megadása előtt 
köteles az üzlethelyre nézve illetékes közigazgatási hatóságot 
és pedig Budapest Székes fővárosban s azokban a községek
ben, a melyekre a budapesti államrendőrség hatásköre ki
terjed, az államrendőrséget, egyéb törvényhatósági joggal 
felruházott és rendezett tanácsú városokban a rendőr- 
kapitányt, más helyeken a főszolgabírót, Horvát-Szlavon- 
országokban pedig a Horvát-Szlavon-Dalmát országok bánja 
által rendeleti utón kijelölendő hatóságot az iránt való 
nyilatkozásra fölhívni, hogy az engedély megadása ellen 
nincs-e kifogása.

Ha a felhívott hatóságnak, a mely által kis- és nagy
községekben a 4. §. második bekezdésében említett körül
ményekre nézve a községi elöljáróság is meghallgatandó, 
az engedély megadása ellen kifogása nincs, vagy a felhivás 
kézhezvételétől 15 nap alatt nem nyilatkozik, az engedély 
akadály nélkül megadható.

Ha a pénzügyigazgatóság a közigazgatási hatóság ki
fogása daczára az engedélyt megadhatónak véli, vagy ha 
a pénzügyigazgatóság engedélyt megtagadó határozatát az- 
engedélyért folyamodó fél a határozat kézhezvételétől 
számított 15 nap allatt megfelebbezi, az engedély iránt elő
terjesztett kérés fölött a pénzügyminiszter határoz, a ki abban 
az esetben, ha az elsőfokú közigazgatási hatóság az engedély 
megadása ellen nyilatkozott, vagy a pénzügyigazgatóság 
elutasító határozata előtt meghallgatva nem lett, határozat- 
hozatal előtt a belügyminisztert, Horvát-Szlavonországra 
nézve pedig Horvát-Szlavon-Dalmát országok bánját meg
hallgatni köteles. Ila az elsőfokú közigazgatási hatóság' 
meghallgatása csak azért mellőztetett, mert, az italmérések 
megállapított létszáma már be van töltve, a belügyminiszter
nek, illetőleg Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjának meg
hallgatása nem kötelező.

A szeszes italok kimérésének vagy kis mértékben 
való elárusitásának, valamint az égetett szeszesitalok nagy
ban való eladásának gyakorlásához a pénzügyi hatóság 
engedélyén kivül más engedélyre szükség nincs.

Fogadókra, vendéglőkre, kávéházakra és kávémérésekre 
a pénzügyi hatóság csak akkor adhat italmérési engedélyt, 
ha az illetékes iparhatóság az illető üzlet gyakorlására az 
iparjogositványt már előzőleg megadta.

A pénzügyigazgatóság a szeszes italok kimérésére 
vagy kis mértékben való elárusitására valamint égetett 
szeszes italok nagyban való eladására szóló engedély meg
adása felől az illetékes iparhatóságot és a mennyiben ez 
nem lenne, azo'nos azzal a közigazgatási hatósággal, melytől 
előzetesen vélemény volt kérendő, mindenkor ezt is 
értesíteni köteles. Az égetett szészes italok nagyban való 
eladására szóló engedélyek kiadását a pén'zügyminisztef 
magának tarthatja fenn.

8 .  $. Szeszes italok kimérésére-és kis mértékben való 
elárusitására, -valamint égetett1 szeszes italok nagyban való 
eladására rendszerint határozatlan időre adatik engedély, 
kivételesen azonban meghatározott időre is adható’, akkor/ 
ha ezt különleges viszonyok indokolttá teszik.

9. §. A pénzügyigazgatóság ez engedélyről a fél 
részére engedélyokmányt állit ki, a melyben "megjelölendő 
az engedélyes, valamint az esetleges üzletvezető neve, az’ 
elárusítható szeszes italok neme, az italmérés, illetőleg ital- 
elárusitás módja, az üzlethelyiség, a melyben az italmérés,■ 
illetőleg ítalelárusitás gyakorolható, a raktárhelyiség és 
pinezék, a hol az italok készlete tartandó és végre azok az 
alkalmak (vásárok, búcsúk és egyéb sokadalmak) a melyeken, 
az italmérés vagy italélárusitás gyakorolható.

A helyiségre s az italmérés (elárusitás) gyakorlásának 
módjára vonatkozó minden változás az engedélyokmányba 
bevezetendő.

Az engedélyokmány az üzlethelyiségben szembeötlő

377 .
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helyen m indenkor kifüggesztve ta rtandó , az üzlethelyiség 
pedig  kívülről a rendeleti u tó n  m egállapíto tt külső fel
írással, vagy jelvénynyel lá tandó el. (Folyt, köv.)

Közgazdaság.
Törley József és társa promontori pezsgőbor- 

gyára.
Budapest közelében, Promontoron a nagy bor- 

pinezék közvetlen közelében egy oly hatalmas, nagyarányú 
ipartelep közeleg befejezéséhez, mely nemcsak a maga 
tökéletességénél és minden izében modern technikai 
berendezésénél fogva érdemel figyelmet, hanem amely 
hivatva lesz arra, hogy befejeztetvén, a magyar iparnak 
úgy itthon, mint a külföldön a legnagyobb elismerést 
és dicsőséget szerezze meg. A < Törley József és társa* 
ezég és chef d’euvreje a « Talismán» nem újak ma már 
és nem is ismeretlenek nálunk és a külföldön. A ha
zánkban, bátran mondhatjuk első pezsgőborgyár kiváló 
termékeit nálunk mindenki ismeri, sőt utat törtek azok 
maguknak kiváló jóságuknál fogva a külföldre is, hol a 
Törley-pezsgő jó névnek, nagy keresletnek és nagy 
kedveltségnek örvend. A növekedő kereslet a gyár 
termelését évröl-évre emelte, úgy, hogy az eredetileg 
csak a hazai szükséglet fedezésére számított berendezés 
csakhamar elégtelennek bizonyult s a tulajdonosnak 
helyiségei megnagyobbitásáról, a gyári berendezéshez 
szükségelt segédeszközök szaporításáról kellett gondos
kodnia. El kell ismernünk, hogy a gyártelep tulajdonosa 
e feladatot a legnagyobb áldozatkészséggel és dicsé- 
retreméltó szakismerettel teljesítette s ezek révén uj 
gyártelepével, melyet f. évi augusztus hó 15-én mutatott 
be a sajtó képviselőinek, a honi iparvállalatok számát 
egy oly mintaalkotással gazdagította, mely a magyar 
névnek, a magyar iparnak mindenütt a legnagyobb 
dicsőséget fogja szerezni. A múlt év elején kezdett 
munkálatok még nem fejeződtek be most sem teljesen 
s noha a tulajdonképeni gyári helyiségekben már láza
san folyik a munka, a gyár ünnepélyes megnyitása 
csak az őszszel lesz lehetséges.

A gyár uj telepén a pezsgőborgyártást a legmo
dernebb és tökéletesebb alakjában lehet látni. Hasonló 
nagyarányú és tökéletes berendezése a monarchia 
egyetlen pezsgőborgyárának sincs és még a pezsgőbor- 
gyártás eredeti hazájában Francziaországban is csak 
alig egynéhány oly gyár van, melynek berendezése oly 
tökéletes és modern volna mint a Törley-gyáré. A telep 
közepén terül cl az óriási borkezelőcsarnok: E csarnok 
köré csoportosulnak a melléképületek, melyekben a 
gépházak, üvegfészerek, üvegmosógépek, szüretelőhelyi
ségek, jéggyár stb. vannak elhelyezve.

A központi nagy csarnokban több mint ezeröt
száz transzport hordóbor helyezhető el; itt van elhe
lyezve az úgynevezett nagyméretű keverő hordó is, 
mely egyszerre ötvenezer palaczkra való bort foglal 
magában és arra szolgál, hogy egy elmés szerkezetű 
villamos keverő-készülékkel vegyíthető legyen a külön
féle vidéki bor, amelyből azután állandóan egy egysé
ges jellegű pezsgőbort állítanak elő. Itt van továbbá 
még két nagy hordó, melyet a palaczkok töltésénél 
használnak; ezek is villamos ke verőkkel vannak fölsze
relve és az előttük álló töltő- és dugaszoló-gépek segít
ségével naponta huszonötezer palaczkot töltenek meg. 
A töltés évenkint május és junius hónapban szokott 
történni. A töltött palaczkokat villamos fölvonó bocsátja 
le a pinezékbe. A nagy csarnok kupolaszerűig födött 
terméből nyílik az egyik oldalra egy kisebb terem. 
Ebben a likőrt készítik egy önmaga körül forgó hordó
ban, melyben egyszerre 23 métermázsa kandisz nád-

ezukrot olvasztanak. Ugyanitt van a gyár konyakfőzője 
is, melyben a pezsgőhöz szükséges konyakot állítják elő. 
A nagy csarnok másik oldalán van az ekszpediczió- 
terem, honnan a napi szállítás történik; itt készítik a 
kis fonógépek segítségével a pezsgő végleges elzárásá
hoz szükséges drót-kosarakat s itt történik a dugók 
szortírozása, jelzése stb. Az elszállítandó pezsgőpalacz- 
kokat a pinczéből villamos fölvonó hozza föl kosarak
ban. E teremből jutunk kényelmes és tágas lépcsőzeten 
a pinezékbe.

A pinezék a felső csarnok nagyságában terülnek 
el, azok alatt kétemeletnyi magasságban, illetőleg mély
ségben egymás fölött. A pinezék mintegy háromezer 
négyszögméter fölületükkel körülbelül három millió 
palaczkot kényelmesen befogadnak. Az elsőemeleti pincze 
összeköttetésben van a régi pinczékkel, melyekben 
szintén másfél millió palaczk helyezhető el. A másod- 
emeleti pinezékben fekszik a már földolgozásra szánt 
pezsgő; itt történik a bornak seprőtől való megszaba
dítása (degorgirozás) is. És éppen ez az eljárás az uj 
gyártelepnek egyik különös érdekessége. Az eljárás ez: 
A palaczk megfordításával a seprőt a dugóra gyűjtik 
és ekkor a palaczk nyakát huszfokos hideg folyadékba 
mártják, miáltal a dugó és seprű jégcsappá fagy össze; 
az igy megfagyasztott seprő a leggyorsabban és könnyű 
módon távolítható el. Ennek az uj eljárásnak az a 
haszna, hogy a pezsgő nem vészit semmi szénsavat és 
megtartja eredeti bukóját, mert a lehűlés operácziója 
alatt alig pezseg. Nagy hasznára van a pinezének a hő- 
szabályozás is, melylyel a pezsgőkezelésnél megkiván- 
tató hőmérséket állandósítják az óriás pinezében, a 
minek a pezsgő minőségénél nagy szerepe van.

A gyártelep villamvilágitását hatvan lóerejü kom- 
paund-gőzgép szolgáltatja, mely ellátja átvitel utján a 
borszivattyukat erővel, mozgatja a fölvonókat, működésbe 
hozza a gőzfürészt és gyalukat a ládagyártásnál, az 
apró gépeket a szalmatok-készitésnél és e gőzgép szel
lőzteti a pinezét és adja meg állandó hőmérsékletét.

Ez az uj gyártelep, melynek leírása nem volna 
teljes, ha meg nem emlitenők, hogy a tulajdonképpeni 
gyár háromezer négyszögölnyi területet foglal el és 
mögötte, a domboldalon ott fehérük a gyárosnak 
pompás kastélya.

A gyár megtekintésére meghívott hírlapírók tár
saságát maga Törley József kalauzolta szives előzékeny
séggel és vendégszeretettel s ugyancsak ő magyarázta 
meg minden részletre kiterjedő pontossággal a pezsgő- 
bőrgyártás módját és titkait. Hogy előadása minél szem- 
lélhetőbb és alaposabb legyen, előadás után a pezsgő
borfogyasztás gyakorlati módját is bemutatta, asztalhoz 
ültetvén az eziránt is különösen érdeklődő társaságot. 
Az asztalnál azután, ahol gyorsan kerültek egymás mellé 
a kiürített pezsgős palaczkok a pezsgődurranáson kívül 
sűrűn hangzottak a felköszöntők is. A házigazda a sajtót 
éltette, különösen kiemelvén, hogy a pezsgőborgyártás. 
meghonosítása körül mily sokat köszönhet a sajtó pár
tolásának, melyet nem tud eléggé megköszönni, és mely 
sokat hozzájárult gyára fellendüléséhez. Úgy mint a 
gyár alapításánál, most is csak részrehajlatlan Ítéletet 
kér a maga részére. (Elénk éljenzés.) Gelléri Mór kir. 
tanácsos őszinte szívvel üdvözli Törley Józsefet, ki mel
lett ott állott akkor is, midőn az első gyárát alapította. 
Mint ilyen leghivatottatybnak érzi magát a gyár óriási 
fejlődését konstatálni. A gyár további virágzására üríti 
poharát, a házigazdát, Déry Gyula a ház úrasszonyát, 
A Kiss Lajos Gelléri Mórt éltette. Felköszöntötték még 
® i»ŷ r jelenlevő ágilis éá közkedveltségü képviselőjét 
Sacelláry Györgyöt is, ki szintén szeretetreméltó módon 
fogadta és kalauzolta az egész társaságot. A gyár 
Ünnepélyes megnyitása — mint mondtuk — őszszel 
lesz nagyobb ünnepélyességek kíséretében.
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V e g y e s  h írek .

— V id é k i v e n d é g d ő se in k  sz iv e s  
flg -y e lm élie . Felkérjük vidéki kartársain
kat, hogy a nagyváradi kongresszuson a 
z á r é r a  e l l e n  irányuló előadáshoz szük
ségelt k o n k r é t  e s e t e k e t  szíveskedje
nek az országos vendéglős-kongresszust 
előkészítő-bizottságnak (Budapest, Hiinzö- 
utcza 1. Budapesti Vendéglös-Ipartársulat 
Irodája, vagy dr. Benedek János ügyvéd 
urnák Debreczenben) minél előbb Írásban 
bejelenteni.

— F ig y e lm e z te té s .  A Nyugdi j -  
e g y e s ü l e t  tisztelt tagjait ezennel figyel
meztetjük, hogy a nagyváradi közgyűlés 
elé terjesztendő bárminő Indítványukat 
f. ó. augusztus 15-ig annál is inkább nyújt
sák be a nyugdijegyesületi központi iro
dába (Budapest, Yáczi-körut (51), mert a 
házirend értelmében az elkésett indítvá
nyok nem kerülnek tárgyalásra.

reggelig nyitva tarthatók, a vendégjükkel és korcsmákkal 
szemben egyenlőtlen versenyt fejtenek ki, nem arra szol
gáltathat okot, hogy a korcsmái s vendéglői zárórákat is 
meg kell szüntetni, hanem inkább arra, hogy — a szabály- 
rendelet megfelelő módosítása utján — a zárórára vonat
kozó intézkedéseket a kávéházi üzletekre is kiterjeszszék. 
Úgy látja a miniszter, hogy a főváros hatósága a kávéházi 
záróóra kérdésének tanulmányozásaim nem bocsátkozott s 
igy fölhívja, hogy az ügyet vegye fontolóra s igyekezzék 
azon, hogy az üzleti érdekek összeegyeztethetők legyenek 
a közegészségügy, közbiztosság és közrendészet követelései
vel. A főváros közgyűlése kimondotta, hogy. a rendőrség 
csak abban az esetben hosszabbíthatja meg a záróéra ide
jét, ha ahhoz a főváros tanácsa megadja az előzetes hozzá
járulását. Ehhez a kereskedelemügyi miniszter nem járul 
hozzá, mert szerinte igy a záróóra kiterjesztésének a joga 
a tanács hatáskörébe kerülne. Már pedig a tanács nem 
rendelkezik a megfelelő eszközökkel arra, hogy az ilyen 
üzletek tulajdonosainak megbízhatóságát, az üzlet karakte
rét s a még szükséges körülményeket kipuhatolhassa. Hoz
zájárul azonban ahhoz a miniszter, hogy a záróéra kiter
jesztése esetén, a rendőrség főkapitánya hallgassa meg elő
zetesen a főváros tanácsának a véleményét, vagyis kijelenti 
a miniszter, hogy a rendőrség idevágó javaslatáról a fővá
ros tanácsát minden egyes esetben értesíteni kell.

Két esztendei harcz után ilyen választ kaptunk a 
minisztertől. Tehát megint csak elutasító. Lesz még alkal
munk a famozus rendelettel behatóan is foglalkoznunk 
mert reméljük, hogy vendéglőseink nem hagyják annyiba a 
dolgot. Egyelőre minden megjegyzés nélkül ideigtatjuk két 
előkelő napilapnak nyilatkozatait, a melyekből kitűnik, hogy 
még a nagy közönség is a záróra, eltörlése mellett , van.

A »Pesti Hírlap« f. évi aug. 8-diki számában- igy ir a 
miniszteri leiratról a legmaróbb gúny hangján:

—  Gyász. Teasdale Ottót a kőbányai »Király se r- 
föző« r. t. vezérképviselőjét súlyos csapás érte. Édes
anyja özv. Teasdale Jamesné szül. Moravetz Rozina 
úrnő ugyanis f. évi augusztus hó 3-dikán életének 75-dik 
évében elhunyt. Az előkelő körökben kiváló tiszteletben 
álló úrnőnek elhunytat kiterjedt előkelőrokonság gyá
szolja. F. évi augusztus hó 5-dikén délután megtartott 
tem etésén igen nagyszámú gyászoló közönség jelent 
meg. Béke hamvaira.

—  Áz ^Országos Iparegyesület* végrehajtó-bzottsága 
Matlekovics Sándor v. b. t. t. elnöklése alatt tartott leg
utóbbi ülésen tárgyalta Francois Lajos indítványát, ki a 
pczsgőspalaczkok gyártása ügyében újabb konkrét javaslatot 
terjesztett be az egyesülethez. A bizottság végleges határozat- 
hozatal előtt kérdést intéz a hazai pezsgőborgyárosokhoz 
valamint az ásványvíz források tuladonosaihoz az évi palaczk- 
szükséglet megállapítása végett es azután meghallgatja 
valámely üveggyár véleményét is, hogy a beszerzett adatok 
alapján érdemesnek mutatkozik-e a tervezett akczio meg
indítása.

—  A vendéglősök zárórája A főváros tanácsa a foga
dókra és vendéglősökre vonatkozó ipari szabályrendelet 
módosítását Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter 
elé terjesztette. A miniszter a határozatok nagyobb részét 
nem hagyta jóvá. Első sorban nem hagyta jóvá azt a ha
tározatot, amely kimondja, hogy a fogadók, vendéglők, 
korcsmák, sörházak, pálinkamérések, kávéházak és kávémé
rések korlátlanul nyitva tarthatók. A miniszter úgy véleke
dik, hogy ez az engedelem nagy hátrányára lenne a közön
ségnek, amennyiben éjjeli nyugalma szenvedne meg i >o- 
riitatást. De ellenzik a közrendészeti, közbiztonsági es koz- 
orkölcsiségi szempontok is. kijelenti a miniszter, iog) a 
vendéglősök ipartársulata sem hozott föl idevágó a n. nie 
ben elfogadható okokat. A vendéglősök részéről folhozot 
ama körülmény ugyanis, hogy a kávéházi üzletek, mivel

— Kisváros leszünk. Kilátás van arra, hogy Budapest 
főváros éjszakai élete olyan nyugodt és csöndes lesz, mint 
akármelyik felvidéki kisvárosé. Közel van az az idő, amikor 
a budapesti lumpnak éjfél után haza kell menni, mert nem 
talál olyan helyet, a hol a virradást bevárhassa s a hol 
vidám pinezérleányok vagy zenélőhölgyek társaságában 
nyittathasson ki néhány pezsgős üveget. Csöndes, erkölcsös, 
egészséges város leszünk s a kerepesi-uti partáj épen olyan 
nyugodtan alhatik, mint a krisztinavárosi nyugalmazott 
számtanácsos, mert nem lesznek éjjeli mulatók, a kik lármát 
csináljanak. A kereskedelmi minisztérium megsokalta az 
éjjeli alakok vidámságait s az mondja, hogy elég volt a 
jóból. Nincs szükség arra, hogy Budapestnek éjszaka is világ
városi képe legyen, mert az a fő j hogy az emberek álmái mi 
sem zavarja. Hogy pedig a minisztérium ilyen, az erkölcs- 
nemesitő-egyesület szája ize szerinti észjárásról tesz bizony
ságot, annak a korcsmárosok az okai. A korcsmárosok, 
akik addig jártak a tanács nyakára, mig ez ki nem mondta, 
hogy a fogadók, vendéglők, sorházak épen úgy korlátlanul 
nyitva tarthatók, mint a kávéházak, a melyeknek ajtai 
sohasem zárulnak be. Az a szabályrendelet, a mely a 
korcsmárosok öröme volt, a kereskedelmi minisztérium 
tetszését nem nyerte meg. A helyett, hogy helybenhagyta 
volna, azt mondta, hogy ezentúl a kávéházakat is idejekorán 
be kell csukni, a minek következtében ezek nem csinálnak 
káros konkurrencziát a vendéglősöknek. Azzal pedig, hogy 
éjfélkor vagy éjfélután minden mulatóhelyet bezárnak, nagyot 
nyer a közrendészet, a közbiztonság és közerkölcsiség, 
valószínűleg azért, mert a záróra után a lump Ságra hajló 
közrendé szel. közbiztonság és közerkölcsiség nem talál olyan 
korcsmára vagy kávéházra a melyben valami kárt tehetne 
becses egészségében. Nem tudjuk ugyan biztosan, de igen 
valószínű, hogy ez a három féltve őrzött s úgy látszik nem 
épen megbízható lump a minisztérium rendelete folytán 
megjavul s igy az intézkedés mindenesetre becses s maradandó 
értékű lesz. A történtek után nagy reménynyel nézünk a
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jövő elé, mert a minisztérium erkölcse bizonyára más 
formában is megnyilatkozást talál. Az a a sejtelmünk, hogy 
a meztelen szobrukat felöltöztetik, a balleni rák rövid ruháját 
hosszabra szabják, a kutyákat mérésre tanítják, az orfeumok
ban pedig tisztelendő urak prédikálnak. És ez mind igen 
helyes dolog lesz, mert azt, a mit mint rohamosan fejlődő 
nagy város a haladásunkkkl sem tudtunk elérni, ahhoz, mint 
kis város, hozzájutunk. A nagy világ s a turisták érdeklő
dését értjük ez alatt, a mi bizonyára megnyilatkozik, a 
mint köztudomásra jut, hogy ebben a városban, mulatni lehet, 
ha nem is annyira a városban, mint inkább a városon.

A záróra eltörlése mellett foglal állást a »Magyar 
Hírlap« is, midőn igy ir:

>Két esztendei fejtörés után, végre leérkezett a ke
reskedelmi minisztertől a vendéglők zárórája kérdésében a 
régóta várt leirat.

Az ezredéves kiállítás alatt, az 1896-iki év nyarára 
a főváros felfüggesztette a vendéglők záróráját, tehát nyitva 
lehetett minden vendéglő reggelig. Ez természetesen nem 
érintette a zenei zárórát. A muzsikának el kellett hallgatni 
egy órakor. És mi történt?

A kiállítás látogatói tán még hamarab tértek nyuga
lomra, mint Budapest közönsége egyéb években. Éjfélkor 
épp úgy nem lehetett a vendéglők 00/100-ad részében vacso
rát kapni, mint ma; a rendőrség hiába leste a hajnali vere
kedéseket és sziirkiileti ordításokat. Csöndes mulatókkal teltek 
meg a vendéglők s a polgárok éjfél után egy órakor már 
a szokás hatalmánál fogva is mind nyugalomra tértek.

Szóval, a záróra eltörlése Budapest éjjeli életében 
nem csinált forradalmat. Legfeljebb azt eredményezte, hogy 
minden kerületben volt néhány hely, ahova az éjjeli munkás 
azzal a kellemes tudattal mehetett, hogy éjfél után is van tűz 
a konyhában.

A fővárosi törvényhatóság felbátorodva azon, hogy a 
próba szépen sikerült s a bevert fejek sokasága nem mu
tatkozott sehol, a kiállításra következő évben végkép el
törölte a. vendéglői zárórát s mivel ez szabályrendelet — 
módosítást vont maga után, határozatát felterjesztette meg
erősítés végett a kereskedelmi miniszterhez.

Mikor ez megtörtént, mindenfelé felebbezések és kül
döttségek alakjában megkezdődött az ellenakczió. Ez az 
ellenakczió a kávésok érdekében született meg.*)

A kérdésben —  két tűz között — a. kereskedelmi 
minisztérium legjobbnak látta két évig csöndesen hallgatni 
s a mostani kánikulai napoknak adni a közönségnek a le
irattal újabb gondolkozási anyagot.

A kereskedelmi miniszter úgy látszik hosszasabban 
tárgyalt a rendőrséggel s végre is Rudnay álláspontját tette 
magáévá. Pedig 1887-ben a rendőrség sem látott akadályt 
arra nézve, hogy a vendéglősök záróráját megszüntessék,

A miniszter nem hagyja jóvá a záróra megszüntetését, 
mert úgy vélekedik, hogy ez az engedclem nagy hátrá
nyára lenne a közönségnek, amennyiben éjjeli nyugalma 
szenvedne megháboritatást. De ellenzik ezt a közrendészeti, 
közbiztossági és közerkölcsiségi szempontok is. Kijelenti a 
miniszter, hogy a vendéglősök ipartársulata sem hozott föl 
idevágó kérelmében elfogadható okokat. A vendéglősök 
részéről fölhozott ama körülmény ugyanis, hogy a kávéházi 
üzletek, mivel reggelig nyitva tarthatók, a vendéglőkkel 
és korcsmákkal szemben egyenlőtlen versenyt fejtenek ki, 
nem arra szolgáltathat okot, hogy a korcsmái s vendéglői 
zárórákat is meg kell szüntetni, hanem inkább arra, hogy 
— a szabályrendelet megfelelő módosítása, utján — a zár
órára vonatkozó intézkedéseket a kávéházi üzletekre is k i
térj,szszek. ügy látja a miniszter, hogy a főváros hatósága 
a kávéházi záróra kérdésének tanulmányozásába nem bo
csátkozott s igy felhívja, hogy az ügyet vegye fontolóra s 
igyekezzék azon, hogy az üzleti érdekek összeegyeztethetők

*) No! Erről az ellenakczióról mi semmit sem tudunk.
A szerk.

legyenek a közegézségügy, közbiztosság közrendészet köve
teléseivel. A főváros közgyűlése kimondotta azt is, hogy a
rendőrség csak abban az esetben hosszabbíthatja meg a zaróra 
idejét, ha ahhoz a főváros tanácsa megadja az előzetes hozzá
járulását. Ehhez a kereskedelemügyi miniszter szintén nem 
járul hozzá, mert szerinte igy a záróra kiterjesztésének joga 
a tanács hatáskörébe kerülne. Már pedig a tanács nem 
rendelkezik a megfelelő eszközökkel arra, hogy az ilyen 
üzletek tulajdonosainak megbízhatóságát, az üzlet karak
terét s a még szükséges körülményeket kipuhatolhassa. 
Hozzájárul azonban ahoz a miniszter, hogy a záróra kiter
jesztése esetén a rendőrség főkapitánya hallgassa meg elő
zetesen a főváros tanácsának a véleményét, vagyis kijelenti 
a miniszter, hogy a rendőrség idevágó javaslatáról a fő
város tanácsát minden egyes esetben értesíteni kell.

Üzleti hírek.
Steinhiibl Jenő átvette Fuith Lajos iskola-utczai, a „Sörcsiz

mához- czimzetl vendéglőjét. — özv Bellágh Györgyné vendéglőt 
nyitott Teréz körút _<» ik szám alatt. — Leheti István modern 
vendéglőt nyitott a Dohány-ulcza 3-ik szám alatt levő uj Divher 
palotában.

Szerkesztői üzenetek.

T. J. föpinezér urnák. Thorzófüred. A lapot pótlólag feltét
lenül küldjük. A hiba nem nálunk történt. Kérjük, szíveskednék 
nekünk nyugtáját bekülden, hogy ez ügyben eljárhassunk.Sz. A. urnák. Kőbánya. A küldeményt köszönettel vettük. 
Alkalmilag sorát kerítjük !

Nyilttér.

„ M A R G I T
GYÓGYFORRÁS

Margitforrás-telep (Beregmcgyc.)

A budapesti magy. kir. egyetem vogyelemzóso szerint 
kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot 
és lithiumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a 
hasonló összetételű vizek föló emelik. — Kitűnő hatása a 
légutak s tihlö huruton állapotainál, Különösen szívós 
váladék esetén; tiidöveszeseknél, ha vérzésre való haj
landóság van Is jelen, a ,,.>Iargil“ -viz megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló 
hatást látni tőle a gyomor és belek liurntos állapotainál, 
főleg azon esetben, hol a fölös mennyiségben képződött 
sav oka a. rossz emésztésnek.

A hugysavas sók lerakodását akadályozván, becses 
szolgálatot tesz tovább a hólyag huruton bántalmainál, sí 
ko- es liomokképzödés eseteiben, miért, is a budapesti és 
becsi egyetem orvostanárni, mint az orvosilag- egyéb elö- 
keloscgei a legszívesebben használják, előnyt adnak a 
„Margit forrásnak a hozzá hasonló összetételű gyógyvizek folotl. '

Mint ivnvi7 ■kivál0 óvószernek bizonyult járványos i v u v i é  betegségek idején, főleg typhus elten.
Mint borviz általános kedvességnek örvend. 

Főraktár: ÉDESKUTYL. ásványviznagykereskedés
cs. és kir. udvari szállító BUDAPESTEN.Kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőben.
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% BUDAPEST A fehérneinüek tiszlitására A fehérnemüek

f
egyedüli szak- saját kocsijainkon háztól el- v a s a l á s

szerű vitetnek ós haza is szállíttat- előtt kijavíttat-

ATI \7 1 i n t é z e t e . nak költségmentesen. nak.

Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyébe kebelezett 
S z a b a d s z á l lá s  nagyközség tulajdonát képező, 
a modern igényeket kielégítő, 20 ezer forint költ
séggel ez évben épített

továbbá az abban lévő két tágas raktárral ellátott 
bolthelyiség

fo ly ó  é v i  a u g u sz tu s  hó 20*án  d. e .  
10 ó r a k o r

a városháza nagytermében tartandó nyilvános ár
verésen 3, esetleg 6 évre haszonbérbe fog adatni.

A részletes feltételek a főjegyzői hivatalban 
megtekinthetők.

Szabadszállás, 1899. julius hó 30-án.

P a á l  I s t v á n ,
főjegyző.

M . V a r g a  I m r e ,
főbíró.

JÓZSEF F0HERCZÍ0 I
q cs.ís “'R FENstoÉNfK I .ucua ó n» fimmuo 

O CSAv3ZM*l ES APOSTOL* F IL S t ík
'l íG F E lS Ö  tUSMe«t96 168®. MCI®

jü R Of$

gyoAPesT 1885 „újpest i»i

•(útin i*ii«

Alapítva 1864.

Lövvcnstein M.
Czégtulajdonos:

LŐWENSTEINFJÁM
BUDAPEST.

Főüzlet:

IV., Vámház-körut 4.

(ezelőtt Eskütér.) 

Fiók-üzlet:

IV., Kishid-utcza 7.

Fűszer-, csemege-, con- 
serv-, sajt-, vaj-, bor-, 
pezsgő-, cognac-, tea-, 

és rum-raktár.

Sürgönyczim:

Löwenst ei n
Vámház-körut.

„HATTYÚ"
gőzmosoda és müvasaló intézet

Budapest, VII., Ovoda-utcza 19. szám.
Elvállal legszebb kivitelre fehérnemű mosást és vasalást magánosok, szállodások, kívésok, vendéglősök és üzletek részére. 

A n. é. közönség szives pártfogásáért esd

A mosás min
den chem. 

vegyszerek nél
kül történik.

Sebestyén és Társa.
Telefon: Hattyú-mosoda.

Vidéki megren
delések ponto
san s lelkiis

meretesen 
eszközöltetnek.

T O D O R
m tip arira  fa ltá r a  B U D A P E S T E N ,  Kristóf lér.

Kuglizó bábok száraz gyertyánfából, egy 
készlet 2.25. Ligitum sanctum. Kugli golyók 

9 ötya 10 10V2 11 cm. átméretti
1.15
IIV2

1.30
12

1.50
1 2 1 /2

1.70
13

1.90
131/9 cm. átméretü

2.15
14

2.ö0 2.70
141/2

2.85
15 cm. átméretü

3.— 3.20 3.40
Kugli golyók száraz gyertyánfából, nagyság 
szerint 75, 80 és 85 kr. Kuglizóba nagy pléh- 
persely lakatra 1.—, 1.20. K erti gyertya
ta rtó  szél ellen üvegboritóval 1 frt. K erti lám pa petróleumra 
2.20. Lampion kertek kivilágításához 15, 20; 30 kr. Abrosz meg
erősítő  szél ellen a szabadban, 100 darab 4 forint. Evőeszköz, 
fekete, fanyelű, 12 pár 2.70, csontnyelü 3.60. Kenyérvágó kés 
1.—, 1.50. Sonkavngó kés 1.20. Dugaszhuzó 20, 40 és 60 kr. 
Dugókiemclő készülék falra vagy ajtóra felerősíthető 2.50. 
Kézidugaszoló kalapácscsal 90 kr. llydranlikus hordó szád
szelep csapra ütött bor, sör,pálinka slb. egyéb szeszes italok meg- 
savanvodása ellen, 1 forint. Üvegmosó kefe 85 kr. Czitrom prés, 
üvegből :0  kr. Amerikai húsvágó 3.50, 6 frt. M andula, zsemlye, 
dió stb. reszelő 2 frt. Bors-őrlő 50 kr. Habverő, félliteres 80 kr.,

8 12 adagra
1 literes 1.20, 2 literes 2 frt. Fagylaltkeszito  4 50 (i 5Ü-----------

18 24 adagra. Szódavizkészitőgép 6 forinttól 14 forintig.
S ecuritas gyorsforraló7.50 10.— S ecuritas gyorsforraló  1.20. K éstisztitó

készülék 50 kr. I doboz angol smirgli por GO krajezár. Auto
matikus patkányfogó 2 forint. Egérfogó, egyszerre több egeret 
lehet fogni azzal, 40 krajezár. Sviibbogárfogó 80 kr. U jság ta rtó , 
minden nagyságú újsághoz, drb 75 kr. llilIárd*golyó, elefántcsont- 

, 62 G4 66 mm. átméretü
utánzat, 1 készlet 3 darabbal—gTZ— <j~II-----fj~frt----------------------
F ranczia dákóbőr. 100 darab 1.30, 1.40, 1.60. Dominóját ék, 
90 krtól 2.20-ig. Kávéházi dominó, átszegezett 7—9 forintig. 
R oille tte játék , 1.80—17 forintig. Tivoli tá rsa sjá ték , a vendégek 
szórakoztatására 60 70 80 90 100 cm.

4.40 5.50 6.60
Sakktábla nagyság szerint 1 írttól 4 írtig, 
forma, egy készlet 1 2 3 ____4 ___

8.5C 12.— frt.
Sakkalakok, angol 
5 6 7 sz.

2.— 2.40 2.80 3.20 5.— 6.40 7.20
P inczértáska derekre csatolható szarvasbőrből, egyes 1.20, kettős 
1.80, hárm as 3 frt. Scrpentiu 100 drb 2 frt. Confettl 100 cso
mag 5 frt. 1 kiló confettl I frt. Sorpentin s confetli együtt kisebb 
adagban 100 drb 4 forint. S crpentiu  kilövő-puska 10 töltelékkel 
dobozban 75 kr. Ellenőrző-bárczák 100 drb 1-es sárgarézből 
frt —.90, 5-ös vörösrézből 1 20, 10-os nickelből 1.40, 20-as sárga
rézből 2.20, 50-es vörösrézből 4.—, 100-as sárgarézből 5.—. P apir- 
tányérok, nyári mulatságok, kirándulásokhoz 100 darab 15 cm. 
1.30 17 cm. 1.30. P apir-szervéta 100 darab 80 kr. Sörm elcgitő  
nickelcső 1 forint. Hygleiilkus höpöedény viztöltéssel, zomán- 
czozolt 90 kr. F lobert czól- cs madárlövő puska 6.50, 9.50, 11.50. 
Időjósló barát, csinos svájezi házikóban 1.20. Amerikai kipróbált 

ébresztőóra 3 frt.
Sziimoló-czédulát k ívánatra  b e m e n tv e  kiild.
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Ezen rovaiban a hirdetési dij:
egyezség szerint számíttatik. Ú T M U T A T Ó . Ezen rovatban a hirdetési dij:

egyezség szerint számíttatik.Ágynemű gyár és raktár:
Mössmer József IV. Korona- 
herczeg-utcza 12.Bornagykereskedök. 
HeinL. I., kelenföldi állomás 
Jálics A. Ferencz ós tá r
VI. Királv-utcz-v 20. 
Ullman M. és tsa, VI. kér. 
Andrássy-ut 21.Borkereskedők 
Borhegyi F. ezelőtt Lápossy 
F. és Tsa, V. Gizelln-tér 1. 
Boschán Károly és Arthur.
VII. Király-u. 85.
Dietzl József, Budafok. 
Latzkó Friderika, IV. Régi- 
Posta-utcza 2.
Leitersdorfer Mór, 1V. Váczi- 
utcza 10.Cognac- és arrac-gyárak.
Gróf Keglevich István-féle 
cognac-gyár irodája, V. k. 
Árpád-utcza 2.
Zwack F. és tsai, IX. So- 
roksári-ut 92.____________Czipész.

V E R E S  I M R Euri- és női czipész
BUDAPEST,VI. Lovag-utcza 22. sz.Csillárgyárak.

Kramme C., VI. Andrássy- 
ut 13.
Stern és Mcrkl, VI. Teréz- 
körut 3.

China-ezüst.
C M i-e z i is tá r iM

ajánl

J.UllltmiUl Ü. L,
KAKTÁKA

BUDAPESTEN
IV. váczi-utcza 24.

A minőségért kezeskedem,
Evőeszköz készletek, 

bor- és sótartók, leves- 
tálak, eczet-olajtartók, 

kenyérkosarak, tálezák, 
tálak, casserol-ok, kan

nák, csemege- cs 
gyümöícsállványok, 

gyertyatartók, giran- 
dol-ok stb.

Menyasszonyi 
kelengyéhez tartozó 

czikkek,
a lka lm i a jándékok, 

müipari és luxus cikkek.

T e lje s b e re nd e zé se k  
szállodák, kávéliázak 
és vendéglők számára.
10 legmagasabb kitüntetés 
a  legnagyobb kiállítások 

részéről.
Alakíttatott 1810.

Csokoládé-gyár.
E E G J O B B

P I U M L E I
C A C A O
CH0C0LÁDÉ!mindenütt kapható. Fürdők.

Körúti fürdő, VII. Erzsébot- 
körut 51.
Sz. Lukácsfürdő, III. Zsig- 
mond-uteza 25.Gözmosodák.
Neptun mechanikai gőz
mosó r .- t ,  X. Soroksári
u l 11.Kályhagyárak es raktárak.
Brindl és Kalivoda, IV. 
Petőfi-tér 4.
S’tcinebach V., V. Akadémia- 
utcza 16.
Swadló Ferencz, VI. Lehel- 
utcza 8.Kender és Gummitömlök.
Schottola Ernő, VI. Váczi- 
körut (Fonciére palota). Konyhafelszerelések és háztartási czikkek.
Brindl és Kalivoda, IV. 
Petőfi-tér 10.Felhúzó gépek (Lift). 
Magyar épület és miilaka- 
tosgyár, V. Váczi-ut 104

Légszeszfütő kályhák.
S tcinebach ' V., V. Aka- 
démia-uteza 16.Likörgyár.
Zwack J. és tsai, IX. So- 
roksári-ut 92.Menetjegyírodák.
A magy. kir. áll. vasutak 
menetjegy irodája, IV. k. 
Hungária szálloda.Palaczkraktárak.
Nagy Ignácz, VII. Károly- 
körut 9. Sörfőzdék.
Első magyar részvény sör- 
főződe, VIII. Esterházy- 
utcza 6. G yár: Kőbánya. 
Polgári sörfőző részvény- 
társaság, X. Maglódi-ut 17. 
Királysörfőző R.-T. X. Mag
lódi-ut.Sörkimérö készülékek.
Dr. Wagner és tsai, IX. 
Tinódy-utcza 3.Szalámigyárak. 
Porszász Gyula, V I I I .  Futó- 
utcza 11.Szállodák.
„Angol királynő" szálloda, 
ÍV Deák-Ferencz-u. 1. 
„Aranysas" szálloda, VII. 
Csömöri-ut 4.
„Bristol" szálloda, IV. k, 
Mária-Valcria-utcza 4.Dugasz kereskedők. 
Nagy Ignácz, Károly-k. 9.Lámpagyárak.
Ditmár R., V. Fürdő-u. 6. 
Stern és Merkl, VI. Teróz- 
körut 3.

.Central" szálloda, Vll. 
Keroposi-ut 92. 
„Continentál" szálloda, V. 
Nádor-u. 22.
„Erzsébet királyné" szál
loda, IV. Egyete'm-u. 5. 
„Fehérló" szálloda, Vili. 
Kerepesi-ut 4.
„Hungária" szál., IV. Kis- 
hid-uteza 1.
„István főherczeg" szál
loda, V. Akadémia-u. 1. 
Lukács - fürdő „Thermal “ 
szál., III. Zsigmond-u. 25. 
„Metropole" szálloda, VII. 
Kerepesi-ut 58.
„Nádor" szálloda, IV. Vám- 
ház-körut 2.
„Pannónia" szálloda, VIII. 
Kerepesi-ut 7.
„Páris" szálloda, VI. Váczi- 
körut 25,
„Royal" nagyszálloda, VII. 
Erzsébet-körut 45. Takarék-tüzhelykészitök és raktárak.
Brindl és Kaliwoda, IV. k. 
Petőfi-tér 4.
Lakos Lajos, IV. Lipót-u.

Legjobb a
„C «  F  F  E A 11fiumei pörkölt kávé.Tojás kereskedő.
SPRINGUTHENRIK

tojásnagykereskedőSzerecsen-u. 37. 39. sz.
Fontos vendéglősöknek és 

kávéháztulaj donosoknak
Tessék próbát tenni a F iu m e i K ávé-Pörköló
R észvény-Társaság által forgalomba bocsátott

„ p ö r k ö lt  k á v é v a l"
mely valamennyi kuliuráliamban sza
badalmazott v ilá g h ír ű  B r o g u ie r  
féle pörkölés! módszer szerint ál- 
littatík elő. Ezen felülmúlhatatlan 
pörkölő rendszernél, mely a  nyers 
kávénak egészen természetes pör
kölésén alapul, az összes avas, kel
lemetlen szagú és rossz izii alkat
részek eltávolíttatnak, mig ellenben 
valamennyi értékes tápanyag te lje
sen csonkitatlan marad, a kávé za- 
m ata és ereje a  főzésnél egészen 
érvényre ju t és ezen tulajdonságai 
mellett hónapokon át is változat
lanul friss marad. A Fiumei Kávé- 
Pörkölő Részvény-Társaság gyárt
mányaihoz csak teljesen friss, kitűnő 
minőségű kávékat hasznai, melyek 
készüli gépek által alaposan meg

p ö r k ö lt  k á v é in k  fő ra k tá ra  B u d a p e ste n  :

fórúxay Kálmán, fjoffinann J ó zsef
B u d á n :

SlampfVr M á rto n  (II., Fő-utc/,a 11.) 
czégeknél van.

VÉDJEGY.
pörkölés előtt e czélra 
tisztitlatnak.

S f i r m a n n  S ' e r e n c z
é r c z á r a  g y á r aBUDAPEST, Vll., Csányi-utcza 9. szám.G y á r t

sörkimérő-
f |  légnyomással 
|  és szabad ,  léghűtővel.

Elvállal

rég i készülékek 
á ta lak ítá sá t.
Nagy választék

b o r -  é s
sör - csapokban,

valamint

mindennemű szivattyúkban.
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Termöszölő eladás.
A  Báró Földváry-féle m in fn -  

s z ő lő t c lq )  H a r a s z t i b a n  a  
v a s ú t á llo m á s  m e lle tt

a legfinomabb fajú csemege- és 
export-szőlővel beültetve, az id e i  
t e r m é s s e l  e g y ü tt ,

!  4-5 évi részletfizetés
mellett jutányos áron eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgálnak :

Kriszhaber és Bedcsula
Budapest, Korona szálloda

Egy nagyobb vidéki városban fénye
sen berendezve átlagos 60 frt napi for
galom kimutatható, más vállalat miatt
olcsó árban

azonnal átadó.
B ő v e b b  f e l  v i lá g o s it  itst a t l lia í

Gi ősz Ödön
p in e z é r -ü g y n ö k  és ü zle te k  adás-  

v e v é s  ü g y n ö k s é g e

Nagymező-utcza 7.

u

■g
Jf

Legrégibb,
legjobb és

legösmertebb

sörcsarnok
Temesváron

(az Első Temesvári Takarékpénztár bel
városi épületében) hosszabb időre

b é r b e  a d a n d ó .
Óvadék felett rendelkező érdeklődök 

I t  forduljanak

|  Slosenfeld Sándor
sörnagykereskedöhöz

= Temesvár. =
m m m

-|— r
im ..::.m ..mn

Nincs jo b b ,  t isztább, eg é s z sé g e se b b  és 
o lcsóbb mint a

f i

n ' -Szt-Lukácsfiirdöi hegyiforrás
S z é n s a v v a l  t e l i t e t t  le g e g é s z s é g e s e b b  

sa v a n y ú  v íz .
Kapható minden fUszerkereskeclésben és vendéglőben.

K AV E
b e h o z a t n i

MIKIIM I "  I  I I  M É  B  Ö  L .  Mimii"
Szétküldés közvetlen a tengeri hajóról.

1 zsák 4 kg-r. Hiő-kávó, jóízű ...................... -......................... 4.60
1 z sá k  -1 lcgr, C a ra c a s -k á v é , j ó i z l l .................................-  .......... 5.40
1 zsák  4 kgr, Guba-kávé, erős és zamatos ......................... 5.7(5
1 zsák 4 kgr. Sultán Mooca-kávé ................ - ...................... 5.80
1 zsák 4 kgr. Arany .Táva-kávó, ó riás szemű .......  - ... 5.80
1 zsák 4 kgr. Portorico gyöngy-kávó ... ........... ...................(5.12
1 zsák 4 k g r. Kék Jáva  gyöngy-kávé.....................................0,80

F R A T E L L I  D E 1 S I N G E R ,
l ' I L  M i : .  S c a l a l o  3  I I .

A m agyarországi kávések b evásárlási fo n á sa . ---------
Részletes árjogyzók i n g y e n  ós b é r m e n iv i ; .
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M A G Y A R O R S Z Á G  L E G J O B B  É L C Z L A P J A

O R S S Z E M  J A N K Ó
N incs ro ssz  b o r !
N incs ro ssz  é t e l !
N incs tü re lm e tle n  vendég-!

abban a pár v e n d é g lő b e n  é s  k á v é h á z b a n , "aa a h ová  a

-------B O R S S Z E M  J A N K Ó  --------
jár. T e ssé k  m egpróbálni!

A  „Borsszem Jankó"
M a g y a r o r sz á g  le g jo b b  é lc z la p ja ,

m e ly n e k  n em  s z a b a d  h iá n y o zn i e g y e tle n  k á v é h á z b a n  é s  v e n d é g lő b e n  sem .

Előfizetési ára V4 évre 2 frt. — Megrendelő czim :
- - - - - „ B O R S S Z E M  J A N K Ó 11 k i a d ó h i v a t a l a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Budapest, JLthenaeu-m-épület.

Legjobb franczia mosószer!

Lessive Phénix
Phénix-mosó szer,

J. PICOT, szabadalma Paris
A fehérnemű feniartására és szépítésére.

Legjobban moshatunk mindent szappan, szóda, hamu slb. 
nélkül.

Kezesség ártalmatlanságáért.
m  Klórmentes!

G I N D E R T  I S T V Á N
g Készít és raktáron tart igen 

jó minőségű jégszekrényeket 
vízhűtőket, fagylaltkészitö 

gépeket ón (czin) üsttel, 
fagylalttartó készülékeket 
(apparat), továbbá minden 
ezek kezeléséhez szükséges 
eszközöket és szerszámokat. 

I I  V  D  A I* E  S  T
RAKTÁR:

VI. kér., T eréz-kö ru t 8. szám.
GYÁR :

VI. kér., K lap k a-u tcza  5. sz. 
á r j e g y z é k k e l  k i v á n a t r u

%

s z o l g á l .

Lessive Phénix
I c n p l i n t ó

a z o rszá g  összes fü szerlceres-  
Itedéseiben.

GYÁR1: Osztr. Magyar Monarchia részére v írc

Felsőmagyarország fővárosában

egy  régi jó forgalm ú
korcsm a,

ven déglő és 
n y á rik é rt,

házzal, vendéglői berendezéssel együtt ki
adó vagy eladó, Czim a kiadóhivatalban.

A ,rá '.r ia “ r.-t. nyomása

1
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