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Szerkesztő és kiadóhivatali főnök : 
B Á R T A  B É L A

Vendéglőseink és a borértékesítés.
Mint már lapunk előző számában jeleztük, szer

kesztőségünk oly czélból, hogy vendéglőseink állandóan 
jóminőségü, tiszta és kifogástalan bort kaphassanak és 
hogy a  termelők és borvásárló vendéglősök közötti 
közvetlen összeköttetés állandósítva legyen, az ország 
összes gazdasági egyesületeivel egyetértve nagyarányú 
mozgalmat inditott.

Eddigi előmunkálataink és a gazdasági egyesületektől 
hozzánk érkezett átiratok már is be.bizonyitotlák vállal
kozásunk helyes voltát és czélszerüségét s így bízvást 
remélhetjük, hogy vállakózásunk nemcsak a  borértéke
sítés terén uralkodó pangás megszüntetéséhez fog nagy 
bán hozzájárulni, hanem a  lapunkban rendszeresen 
közlendő kimutatások lehetővé fogják tenni vendéglő
seinknek, hogy állandóan kifogástalan minőségű állandó 
jellegű, tiszta és természetes bort vásárolhassanak. Az 
eddig beérkezett anyag még rendezésre vár, azért 
egyelőre csak a gazdasági egyesületek részéről hozzánk 
érkezett átiratokat közöljük.

I.

A  «Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar» 
tek. Szerkesztőségének

Budapesten.

B. soraikat véve van szerencsénk tudatni, hogy 
amennyiben a bortermelő gazdák névsorával nem 
rendelkezünk, azt meg nem küldhetjük. Azonban a 
hazafias czél elömozdilása és a jelzett érdekek megvaló
sításában olkölcsi támogatásunkat készséggel felajánl
juk s illetve e terv előmozdításában s megvalósithatá- 
sában lapunk utján mi is részt veszünk, amennyiben 
felhívjuk lapunk utján a bortermelők figyelmét az érin
tett adatoknak a tek. kiadóhivatalhoz való beküldésére.

Kolozsvár, 1901. febr. 8.

Teljes tisztelettel
„Erdélyi Gazd. Egy." titkári hivatala 

Tokaji László s. k.

II.
Aradmegyei Gazdasági Egyesület

Arad, 1901. február 9-én.

A  « Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar* 
lek. Szerkesztőségének

Budapesten.
Folyó hó 6-án kelt, hozzánk intézett becses soraik 

vételét igazolva, örömmel üdvözöljük Önöket az azok
ban foglalt áldozatkész ajánlatukért, s egyszersmind 
van szerencsénk tisztelettel kijelenteni, miszerint a 
szóbanforgó szép eszme megvalósításához mi a magunk 
részéröl a  legnagyobb készséggel és lelkesedéssel járu 
lunk hozzá és e részben a legodaadóbb és legönzetle
nebb támogatásunkra bizton számíthatnak.

Ezen tárgyban a megyénkben szőlőbirtokosok s 
bortermelőkhöz felhívást fogunk intézni s egyszersmind 
megfelelő bejelentési iveket nyomatni, azokat a borter
melő szőlősgazdák között kiosztani s a kitöltve hozzánk 
beérkező ivekeket időröl-időré Önöknek átszolgáltatni.

Azon reményünk kifejezése mellett, hogy szőlős 
gazdáink meg fogják érteni s kellő méltánylásban fogják 
részesíteni ezen rajok nézve üdvös intézkedésnek nagy 
horderejét, támogatásunkat újból felajánljuk, maradunk 

Kitűnő tisztelettel 
az Aradvármegyei Gazd. Egy. nevében

Kemény Szilárd  s. k. Lackner s. k.
g. e. titkár. igazgató.

III.
Borsodmegyei Gazdasági Egyesület.

75/1901. sz. Miskolcz-Vármegyeház.

Tisztelt U raim !
Becses levelüket vettem s örömmel jelenthetem ki, 

hogy egyesületünk a maga részéröl szívesen fog hozzá
járulni a borértékesítéshez s amit Önök kivánni fognak 
szívesen meg fogjuk tenni.

Miután azonban egyesületünk tagjai nem mind 
bortermelők s viszont nem minden bortermelő egyesü
leti tag is, tehát nem tartom szükségesnek a lapnak
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minden lag részére való megküldéséi, hanem ha ngy 
letszik, én felhívom a bortermelőket s aki kívánni fogja 
a lapot, úgy annak czimét közlöm s annak a lapot 
küldhetik.

Ha ezt helyesnek tartják, úgy kérem azt velem 
sürgősen közölni.

Miskolcz, 1901. febr. 19.
Tisztelettel

Percnyi Tivadar s. le. 
g. e. titkár.

IV.
Bács-Bodrogvármegyci Gazdasági Egyesület. 

53—1901.

A  «Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar* 
lek. Szerkesztőségének

Budapesten.
F. hó 6-án hozzánk intézett és a bortermelés 

előmozdítására vonatkozó b. soraikra van szerencsénk 
értesíteni, hogy a t. szerkesztőségnek abbeli ajánlatát, 
mely szerint a bortermelők névsorát közölni szándékozik, 
tagjainkkal is közölni fogjuk.

Zomborban, 1901. február 23.
Tisztelettel

Bács-Bodrogmogyei Gazd. Egy. lilkári hivatnia 
Gyurcsik s. k.

(Folytatjuk.)

A vendéglőkben és korcsmákban alkalma
zott személyzet viszonyainak szabályozása 

Németországban.
A németországi munkásstatisztikai bizottság hosz- 

szantartó előtanulmányok után a birodalmi kanczellár 
elé terjesztette a vendéglőkben és korcsmákban alkal
mazott személyzet viszonyainak szabályozását ezélzó 
javaslatát.

A birodalmi kanczellár már 1893. évben bizta 
meg a bizottságot, hogy a vendéglői és korcsmái sze
mélyzet viszonyait vizsgálat tárgyává tegye, mert az 
1891. évi ipari novella tárgyalása alkalmával — mely 
novella a vendéglői és korcsmái ipart a vasárnapi 
munkaszünet rendelkezései alól kivette — kitűnt, hogy 
a nevezett iparágakban alkalmazott segédszemélyzet 
helyzete több tekintetben kedvezőtlen és sok panaszra 
adott alkalmat.

A bizottság megállapította, hogy a vendéglők és 
korcsmák 53‘3%-ában a személyzet naponkint 14— 16 
óráig van elfoglalva, ezen üzletek 31’3%-ában pedig 16 
óránál tovább is tart a munka. Ezenkívül ezen ipar
ágak 37‘6%-ában a hét bizonyos napjaiban vagy az év 
bizonyos szakában e munkaidő még jóval túliépetett.

Semmivel sem jobb a vendéglőkben és korcs
mákban alkalmazott szakácsok, szakácsnők és kukták 
helyzete, mert ezek is rendesen 16 órán át vannak 
munkában.

Minthogy az e tekintetben meghallgatott német 
egészségügyi hivatal nyilatkozata szerint a pinezérsze- 
mélyzetnek engedélyezett pihenő egészségügyi szem
pontból határozottan elégtelen, minthogy a betegse- 
gélyző pénztárak jelentései is a pinczérszemélyzct 
egészségügyi viszonyait kedvezőtlen színben tüntetik fel 
a statisztikai bizottság javaslata oda terjed, hogy a ven
déglőkben és korcsmákban foglalkoztatott pinezér és 
konyhai személyzetnek törvény utján minden 24. órán 
belül legalább 8 órai megszakítás nélküli pihenő idő

bizlosittassék és ezenkívül hetenkint egyszer déli 12 és 
esti 9 óra közt legalább 6 órai szabadidő engedé
lyeztessék. Ezen 6 órai szabadidő helyett 10,000-nél 
több lakossal bíró községekben három hetenkint egy 
egész napi szabadság engedélyezendő. Minden ven
déglői és korcsmái helyiségben jegyzék vezetendő, 
melybe beírandó, hogy minden egyes alkalmazott me
lyik napon, illetőleg délutánon szabad. Ezen jegyzék 
a rendőrség kívánatéra előmutatandó.

Minthogy a vendéglői és korcsmái ipar speczialis 
természeténél fogva keresztíilvihetetlen, hogy a meg
állapított minimális 8 órai pihenő minden körülmények 
között betartassék, minden évben legfeljebb 60 napon 
ezen napi 8 órai pihenő megrövidíthető. Azonban ilyen
kor is a munka befejezése után legalább 8 órai meg
szakítás nélküli pihenő engedélyezendő. Minden ven
déglői és korcsmái helyiségben jegyzék vezetendő, mely
ben a munkaidő minden egyes túllépése legkésőbb a 
túllépést követő napon beírandó. Ezen jegyzék is a 
rendőrség kívánatéra elöniutatandó. Sokkal messzebb 
menő védelmi intézkedéseket javasol a statisztikai 
bizottság a fiatal és a női személyzet érdekében. Mint
hogy a bizottság által meghallgatott vendéglőslársulatok 
túlnyomó többsége és az összes pinczéregylelek a tanon- 
ezok éjjeli munkájának megszüntetése mellett nyilat
koztak és minthogy a szóbeli tárgyalások során kide
rült, hogy fiatal egyének segédkezése esti 10 órától 
kezdve akadály nélkül teljesen nélkülözhető, a bizott
ság egyhangúlag javasulja, hogy a 16 éven alóli egyé
neknek esti 10 órától reggeli 6 óráig vendéglőkben és 
korcsmákban való alkalmaztatása megtiitassék. A bizott
ság kebelében tett azon indítvány azonban, hogy a 
fiatal és női személyzet alkalmaztatási ideje 11 óránál 
továbbra ne terjedjen nem fogadtatott el. Ezen indít
ványt főleg azon okból ellenezték, mert annak keresztül
vitele esetén a Dél-Németországban divó és ottan er
kölcsi szempontokból aggályosnak nem mutatkozó 
pinezérnörendszer fentartható nem volna, ellenben egy
hangúlag fogadtatott el azon további indítvány, hogy 18 
éven alóli nők a vendégek állandó kiszolgálására ne 
alkalmaztassanak. Ezen rendszabály a közerkölcsiség, 
az egészségügy és a fiatal leányok nevelése szempont
jából mutatkozik szükségesnek. Azon további javaslat, 
hogy 18 és 21 év közti nőknek a vendégkiszolgálás 
csak reggeli 6 órától esti 11 óráig engedtessék meg, 
kisebbségben maradt. Bár e különösen Berlinben e 
tekintetben uralkodó felette elszomorító állapotok mel
lette szólották, a javaslat azért vettetett el, mert annak 
keresztülvitele Dél-Németországban a pinezérnök teljes 
kiküszöbölésére vezetett volna. A birodalmi kanczel- 
lártól nyert utasításhoz képest a munkásstatisztikai 
bizottság a szóban levő iparágakban alkalmazott sze
mélyzet egyéb viszonyaira is kiterjesztette a vizsgálatot. 
Kiemeli a bizottság, hogy e vizsgálat minden fázisá
ban úgy a vendéglősök, mint az alkalmazottak részéröl 
a legélénkebb panaszok emeltettek a foglalkozást köz
vetítő iparosok ellen. Kiderült, hogy egy főpinezéri 
állásért 300, pinezéri állásért 100, pinezérnői helyért 
20 márkát de még ennél is többet kell közvetítési dij 
czimén fizetni. Hogyha tekintetbe vétetik, hogy a pinezé- 
reknek több mint egy harmada és a pinezérnöknek több 
mint a fele csak kevés hónapra van szerződtetve és 
ennélfogva a foglalkozást közvetítőt igen gyakran kény
telen igénybe venni, a közvetítési dij czimén fizetett 
összeg igen magasra emelkedik. Kiderült továbbá, hogy 
a helyszerzők minden igyekezete odaterjedt, hogy minél 
magasabb dijakat szedjenek és minél gyakoribb helycserét, 
idézzenek elő. Megállapittatott végül, hogy az elszállá
solás és ellátás a helvkeresökre nézve sok hátránynyal 
jár, mert a mig pénzük tart a helyszerzö nem szerez 
nekik állást. Az ezen bajok orvoslása czéljából tett

H irdetési rovatunkat lapu nk  o lvasó inak  b ecses figyelm ébe a já n lju k .
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különböző indítványok legnagyobbrészt oda konkludál- 
tak, hogy a foglalkozást közvetítés mint ipar megszün
tetendő. A bizottság e tekintetben konkrét javaslatot 
nem f'ormulázott, minthogy időközben a Reichstagban 
egy törvényjavaslat nyujtatott be, melynek czélja a fog
lalkozást közvetítők és helyszorzökre vonatkozó tör
vényes rendelkezéseket lényegileg kiegészíteni és meg
szorítani.

Oktalan támadás.
A budapesti kávés ipartársulat «Kávésipar Szakközlöny» 

czimü hivatalos lapjában f. évi február hó 15-én hasonló 
czimmel egy közlemény jelent meg, melyet az igazság 
érdékében szó nélkül nem hagyhatunk. A budapesti kávés- 
ipartársulat belbékéje érdekében, de meg tekintettel a 
küszöbön álló közgyűlésre is, az ezen czikkben foglalt és 
tényleg << oktalan támadást* bátran szó nélkül hagyhattuk 
cs szerettük volna is hagyni, ám az abban foglalt határo
zottan rosszindulatú, becsületes tevékenységünket diszkreditálni 
törekvő sanda gyanúsítás egyenesen kötelességünkké teszi, hogy 
arra nyílt és egyenes választ adjunk

Az események egymásutánjának megérthetése czéljából 
meg kell jegyeznünk, hogy a «Kávésipar Szakközlöny »-nek 
(melyet vendéglős előfizetők ki-, illetve átfordítva «A ven
déglős » czimmel kapnak kézhez) f. évi febr. 1-én megjelent 
számában egy oly tartalmú közlemény jelent meg «Egyröl- 
másról» czimmel, mely nemcsak nyíltan tette nevetségessé a 
kávéházba járó  közönséget, annak ujságolvasási, sakk-, billárd- 
és kártyajátszási szenvedélyét, hanem — ha talán nem is 
egész kifejezetten — úgy tüntette fe l  a kávéházat, mint oly 
nyilvános helyiséget, mely e szenvedélyeket provokálja, nagyra 
növeli, azokra csábit és azokat az egyéni jellem gyengíté
sével az egyén, a család végtelen kárára nagyra növeli.

Hogy, hogy nem, e közlemény szemet szúrt valakinek 
vagy valakiknek, a kik azután — tréfából-e avagy komoly 
czélzattal, nem tartozik reánk — egy állítólagos bizottság 
nevében egy körlevélben nem a laptól, hanem a Budapesti 
kávés-ipartársulattól kértek elégtételt az olvasó közönség 
nevében s megküldték e levelet minden egyes ipartársulati 
tagnak, sőt mi több, nekünk is.

A társulat febr. 4-én tartott társas-vacsoráján azután 
egyik köztiszteletben álló tag, Britek Károly szóvá tette e 
körlevelet, mire H. Halász István — azóta ama lap felelős 
szerkesztője!! — a helyzet tagadhatlanul ügyes felhasználá
sával, emphasisteljes hangulatkeltéssel szállott sikra a kör
levélben inkriminált czikk védelmére s ha talán egy kissé 
sokat is, de határozottan Ízléstelenül ezélzott szerkesztőjének 
súlyos, esetleg, ne adj' Isten, válságos betegségére, elérte 
azt, hogy lapját pro foro interno — kötelességéhez képest — 
a körlevél ellen megvédte. Épp oly természetesnek találta 
ezt mindenki, mint azt, hogy felelős szerkesztőnk — midőn 
erre neki a ‘ Sanitas* igazgatójának illetéktelen közbeszólása 
alkalmat szolgáltatott, loyalis nyíltsággal kijelentette, hogy 
sem ó\ sem lapja semmiféle összeköttetésben nem állanak a 
körlevéllel. És megtehette ezt annyival inkább, mert akkori
ban még sem a czikket, sem a körlevelet — melyet csak 
másnap kaptunk meg —  szerkesztőségünkben el sem 
olvasták.

Ugyanazzal a kiméletességgel, melylyel IVagner József 
szerkesztővel, tekintettel németajkú voltára és agg korára, 
minden egyes alkalommal tiszteletteljesen érintkeztünk és 
bántunk, ugyanazzal a kollegialitással, mely arra birt, hogy 
ne támadjunk ellene, midőn épp most egy éve oly irányú 
czikk jelent meg lapjában, mely szerint a vendéglősök a 
sört mindenféleképp szódával stb.-vel hamisítják és a mely 
czikket budapesti vendéglős-ipartársulatunk érdemes elnöke 
«gazságnak», «a határtalan ostobaság megtestesülésének* 
nevezett a Gyáki Mihálynál tartott reggelin, ugyanazzal az 
^szinteséggel, melylyel őt akkor a saját lapjában szemtelenül

düpirozó, megszégyenítő czikkiró ellen megvédelmeztük: 
mondjuk, ugyanazon jóindulatú kiméletességgel és kollegiali
tással tértünk volna most is napirendre a körlevél s az 
abban inkriminált czikk felett, ha a «Kávésipar szakközlöny * 
már említett ‘Oktalan támadás* czimü közleménye elfoglalt 
álláspontunk elhagyására nem kényszerítene.

Nos. Ez a czikk nemcsak oktalan támadás, de egyúttal 
sanda gyanúsítás is, homályos czélozgatás nyílt beszéd 
helyett! A lap felelős szerkesztőjének, ha volna némi szak
értelme s egyáltalán tudná, mi történik körülötte, tudnia 
kellene, hogy ama czikk eme kitétele: ^itt csügg ki a 
lóláb. Ebből tűnik ki, hogy ezt a felhívást olyan valaki 
inspirálta, a kinek szálka a szemében a mi hivatalos jelle
günk és a kinek foga fáj az általunk élvezett előnyökre, 
melyek a hivatalos jellegből folynak* — csakis és kizárólag 
csakis reánk vonatkozhatik, mert ezt a jelleget soha senki 
sem kérte, csak mi!

Nem kérte Ihász György, nem kérte Flór Győző, 
nem kérte Than Gyula, nem kérte Tóth Endre, nem kérte 
senki-senki, egyedül csak mi, a « Magyar Vendéglős- és 
Kávés-Ipar» szerkesztői: dr. Solti Ödön, Barta Béla és 
F. Kiss Lajos.

Minek minősiti ffaáz István a jogász, a hírlapíró, a 
«Borsszem Jankó* jól ismert ifj. Hombár Mihálya azt, ha 
Halász István — máról-holnapra felelős szerkesztővé válván, 
a «Kávésipar Szakközlöny*-ben gyáva és szemérmetlen 
támadásnak, szemtelenségnek, szennyes felhívásnak stb.-nek 
nevez egy oly dolgot, a melyet rejtett czélzattal azokra 
igyekszik tolni, a kikkel nafról-napra barátságosan érintkezik ? 
Gondolja-e, hogy lesz valaki budapesti kávésaink között, 
a ki ama ezélzást másokra fogja vonatkoztatni, mint reánk 
s főleg gondolt-e arra, minő érzéssel fogják a kávés-ipartársulat 
vezető emberei ezen felelős szerkesztői minőségében tett első 
lépését megbirálás tárgyává tenni ? Gondolt-e arra, hogy eme 
támadással sokkal kevesebbet használt magának, mint 
a mennyit nekünk ártott? Vagy azt hiszi, hogy a vendég
lősök és kávésoknak nem tűnt már fel az élczlapok feltűnő 
érdeklődése vendéglős- és kávésügyek iránt az idő óta, 
hogy a ‘ Borsszem Jankó belmunkatársa egyúttal a 
<Kávésipar Szakközlöny *-nek (illetve «A vendéglős *-nek) 
is előbb segéd-, majd felelős szerkesztője lett ?

Hát nem tudjuk, minek minősiti H. Halász István ur, 
benső és eddig bizalmas barátunk az ő eljárását; azt sem 
tudjuk, hogyan fogja az általa képviselt ipartársulat mostani 
eljárását honorálni, ám egész nyugodtan átadjuk az ügyet 
közönségünk Ítéletének, tegyen az különbséget a mi, 
Wagner József ur lapjával szemben két éven át elfoglalt 
álláspontunk s az uj felelős szerkesztő első fellépése között.

Ez volt a mondanivalónk. Egy szóval sem több.
A  «Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar* 

szerkesztősége.

I NNEN- ONNAN-
fa lu i Edéről szól az ének, a ki meg is érdemli, hogy 

foglalkozzunk vele, mert így talán beprotegálhatjuk őt is a 
‘Borsszem Jankó* szerkesztőségének a figyelmébe. Mert haj 
sokat fordul a világ és vele együtt változnak a viszonyok 
s csak egy marad a régi: a vendéglőst nem szabad komo
lyan venni, de a vendéglősipart sem. Ha komolyan foglal
koznak iparunkkal, akkor ütnek bennünket s ha az élcz
lapok kifiguráznak bennünket, akkor a vendégek ezt 
komolyan veszik és újra ütlegekkel traktálnak bennünket.

Annál jobb «traktamétában * részesültünk Edus bácsinál, 
a ki figyelmével és jó konyhájával mindnyájunkat ki
elégített.
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A derék főrendező Balika, a budapesti pinczérek magyar 
asztaltársaságának elnöke, a gárda élén ugyancsak kitüntette 
magát és méltó partnerként mutatkozott gazdája mellett.

Az elnök s Kommer és Mittovátz a bál eshetőségeivel fog
lalkoznak s Petanovics gazdánk fájlalva panaszolja, hogy az 
idén nem sikerült többet összehoznia, mint tavaly és meg
indul a panasz az általános rossz viszonyok miatt. Csak a 
Törley boltja mehet jól, mert oly bőkezűen támogatja idei 
bálunkat a tánczrendekkel. A deputáczió tagjai, kik ott el
jártak a bál ügyében, bizonyára azzal a gondolattal tiszte
legtek Törlcynéi. «Most már a jövőben nyugodtabban ren
dezhetünk bált, hisz a tánczrendre ezentúl nem lesz 
gondunk.*

E közben későn, de még elég jókor egymásután jönnek 
Nándi papa No. I., Nándi No. II. és bokrosi Don Carlos 
lovag, a kiket nyomban követ Bessenyei a közvetlen szom
széd és Berkovicz uram a svábhegyi szomszéd és mind
nyájan jól megférünk egymás mellett.

Mikor már így együtt voltunk szépen, mindenkinek 
feltűnt, hogy Eff ur ma hiányzik.

«Hja leánynézőbe ment Győrbe — mondok én — 
mert annyi előleggel utazott el, hogy egy vőlegénynek is 
becsületére válik.*

Hát nem az előleg kedvéért ugratott be a «társ» ur ?
De bizony. Mert a leveleiből, meg a győri ipartár

sulati elnök Poósch Nándor és Kuster Géza pinczéregyleti 
elnök hivatalos meghívóiból kitűnt, hogy a jó magyar város 
derék szaktársai meg akarták alakítani nyugdíjintézetünk 
győri választmányát és igy leánynézésről szó sem lehetett.

Az előmunkálatokból és a hangulatból Ítélve, meg is 
lesz annak az utazásnak az eredménye, a mihez győri 
barátainknak és nyugdijegyesületünknek előre is gratulálunk. 
A hármas folyó által határolt, történelmi nevezetességű, 
fontos közgazdasági góczpontul szolgáló hazafias Győr város 
polgárai mindig fennen lobogtatták a haladás világitó 
fáklyáját s odavaló szaktársaink bizonyára zászlóhordozói 
lesznek ama modern, humánus intézményünknek, mely 
úttörőként halad előre, hogy öreg napjainkon ne szoruljunk 
koldusbotra!

*

Reggeli a Gambrinusban. Még a régi jó bokrosi időkre 
emlékeztető szives mosolylyal fogadnak a házigazda Polgári 
nevében Ungar és Rosner gambrinusbeli direktor és vicze- 
direktor urak. Pietásban utaznak. A terítéken ott a hagyo
mányos ibolyacsokor, az hamarosan a gomblyukba, — az 
Ungar ur kezében Tisza meg Nestor Gianaclis urak, ezek 
hamarosabban — a zsebbe vándorolnak. (Már mint az 
enyémbe.) A remekül habzó, aranysárga Szent Istvánok is 
feltűnő gyorsasággal fogynak és vándorolnak valahová —
— máshová, mert ma olyan kiváló minőségben került az 
asztalra a Polgári serfőzde speczialitása, hogy még Pár is 
Vilmos, az úttörő is megnyalná utána a bajusza alját —
— ha itt volna.

Béla «fŐlpinczér» ur meg olyan remek szeczesziós 
kiállítású étlapot tesz elém az asztalra, hogy ijedtemben 
azt sem tudom, mit rendeljek magamnak. Kommer Ferencz 
a báli meghívókért fizetett váltságdíjakról referál, olyan 
SU.mmákró1: ho&y szinte hizik tő,ük a fantázia. Majd le
közöljük őket a kimutatásban. A részvény serfőzde, Auer, 
Hubcrt Tóni, Dréhtr, Haggenmacher, Mosch, Krausz stb. 
nevek szerepelnek 600-tól 50 koronáig menő összegek 
mellett olyannyira, hogy Doktor Laczi egy helyben ki sem 
bírja a boldogságot, kctszer-háromszor is helyet változtat, 
a miért el is éri a méltó büntetés, mert háromszor kap 

szivart — amit azután gavallérosan visszakinál.
Valaki a sarkon fürdő-vendéglői reminiszczencziákat 

mesél. Egy kisebb fürdőhelyre a múlt nyáron fiatal házas
pár érkezett, mely zavartalanul kívánta tölteni mézesheteit 
miért is a férj megmondta a fŐpinczérnek, hogy nem sze
retné, ha megtudnák, hogy uj házasok s kiváncsi szemekkel

bámulnak reájuk. Néhány nap múlva a fiatal férj maga elé 
idézi a főpinczért s homlokát ránczba szedve ráförmed:

«Ugy látszik, hogy kérelmem és jó borravaló Ígéretem 
daczára mégis fecsegett! Hiszen alig mutathatom magamat 
a nélkül, hogy kiváncsi, mondhatnám zavaró szemeket ne 
meresztenének reám ?

Szolgálatbuzgóan, ártatlanságának tudatában esküdözik 
a pinczér:

Nagyságos ur, én pontosan parancsolata szerint jártam 
el s hogy minden gyanút elhárítsak, megmondtam minden
kinek, hogy nem is házasok.

Don Carlos, a kinek mindenre van valami pándánja, 
erre olyan csiklandós históriát mesél a szomszédjának, hogy 
szinte belepirul és csak az első Talizmán láttára tér magá
hoz. Ekkor is csak a Béla főpinczér tudja megvigasztalni, 
meg a Rosner gazda,, a ki igen szimpatikus gazda, fel
ruházva a gazdák minden ide le nem irható tulajdonságaival, 
a mik csak a sarokbeli törzsasztalnál törtek elő igazában 
még <a régi időkben.*

Az elnökünk közben kijelenti, hogy a legközelebbi 
találkozásunk Palkovicsnál lesz. Eleinte tiltakozunk a szerda 
ellen. Aztán tűnt csak ki, hogy a bálunkra gondolt. Ejnye! 
De addig talán átmennék a feketére a «háziúrhoz*? Persze 
hogy — átmentünk a «Metropol*-ba.

A
„Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 

lpartársulata“
minden héten pénteken

T Á R S A S  R E G G E L I T
tart

A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják:

1901. márczius 8-án. Palkovits Ede vendéglőjében 
(Hungaria-szálloda).

1901. márczius 15*én. Kovács E. Mátyás vendég
lőjében (Nemzeti Casino).
........... nnnun..................

Törvények. Rendeletek.
Az élelmiszerek árusítása.

Az élelmiszerek árusítása tárgyában a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter rendeletet bocsátott ki, melyből a vendéglős ipart 
is érdeklő következő részt közöljük: A korcsmárosok, bor-, sör 
és pálinkamérők, az illetékes pénzügyi hatóságtól nyert ilalmérési 
engedély alapján, csupán az engedélyben megjelölt szeszes italok 
kimérésével foglalkozhatnak ; ily engedély alapján tehát semmi
féle ételt vagy élelmiszert, illetve másnemű áruezikket iparszerü- 
leg ki nem szolgáltathatnak és nem árusíthatnak. Az az italmórö 
aki az italmérésben kívül élelmiczikkeknek keresetszerü eladásával 
is foglalkozni kíván, tartozik c szándékát az illetékes elsőfokú 
iparhatóságnak előzetesen szabályszerű módon bejelenteni, illetve 
ebbéli üzletére iparigazolványt váltani, mig az az italmérő, a ki 
az üzleti helyiségében, ülő vendégei számára vendéglőszcrilleg 
élelmiszereket, s illetve ételeket is kiszolgáltatni kíván, ez üzletére 
az italmérési engedélyen kívül szabályszerű vendéglői iparenge
délyt köteles szerezni. Az az italmérő, a ki ételek és élelmiszerek 
eladásával, illetve kiszolgáltatásával o rendelet életbelépte után 
kíván foglalkozni, az üzletét csak az ipartörvény 4., illetve 10. 
§-ában előirt föltétel leljesilése, vagyis az iparigazolvány, vagy a 
vendéglői iparengedély megszerzése után kezdheti meg, mig az 
az italmérő (kocsmáros, bor-, sör- és pálinkamérő), ki ételek és 
élelmiszerek eladásával, illetve kiszolgáltatásával o rendelet élet
beléptekor is foglalkozik, ez üzletet tovább is folytathatja ugyan, 
a mennyiben azonban élelmiszerekkel való kereskedésre, vagy 
ételeknek vondéglőszorülog való kiszolgáltatására iparigazolványa
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illetve vendéglői iparengedélye nincs, három hónap alatt az ipar
igazolványért, illetve az iparengedélyért az illetékes kerületi elöl
járósághoz, mint elsőfokú iparhatósághoz folyamodni tartozik. A 
mennyiben e folyamodvány a jelzett határidő alatt az iparható
sághoz beadatik, az illető italmérési üzlettulajdonos az élelmiszer
kereskedést, illetve az ételek kiszolgáltatását, folyamodványának 
szabályszerű elintézéséig, tovább folytathatja, mig az az italmérő 
a ki e kötelezettségének eleget nem tesz, a jelzet határidő lejá
rata után a szerint, a mint a fentiekhez képest iparigazolványt 
vagy iparengedélyt tartozott volna szerezni, az 1884. évi XVII. 
t.-c. 156. §. a) pontja, vagy 158a §. a) pontja alapján meg fog 
büntettotni s a törvényszerű bejelentés (iparigazolvány) nélküli 
élelmiszerkereskedéstöl, illetve iparengedély nélkül gyakorolt étel 
kiszolgáltatásától (vendéglői ipartól) újabb büntetés kiszabásának 
terhe alatt el fog tiltatni.

Elvi döntés betegpénztári ügyben.
A szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és hasonló ipart 

űzök női konyha-alkalmazottaik (szakácsnő, cseléd, mindenes stb.) 
ügyében, ha a munkaadótól behajtandó gyógydijakról volt szó, 
az V. kerületi elöljáróság ezeket a személyeket cselédeknek minő
sítette és igy a törvény értelmében a gazdákat csak 30 napra 
terjedő költségekben marasztalta el. A székes főváros számvevő
sége ezt megnehezményelte, azzal az indokolással, hogy ezek nem 
cselédek, hanem ipari alkalmazottak, kikért a munkaadó, ha a 
hetegsegélyző-pénztárnál nem jelenti be, 20 hétig tartozik a gyógy- 
dijat fizetni. Ezt a vitás kérdést eldöntendő, a tanács fölterjesz
tést intézett a belügyminiszterhez, kérvén annak elvi elbírálását, 
hogy a szóbanforgó női konyhaszemélyzet cselédeknek tekinten
dők-e, vagy ipari alkalmazottaknak. A belügyminister most érte
sítette a fővárost, hogy a kereskedelmi miniszterrel egyetórtőleg 
megállapította, hogy ezek a nőszemélyek cselédeknek tekintendők, 
kikért gazdájuk csak 30 napig tartozik a gyógydijat fizetni. Ebből 
a döntésből egyúttal kiviláglik az is, hogy a többször említett 
nőcselédeket a betegsegélyző-pénztárakról szóló 1801. évi XIV. 
törvényezikk értelmében ilyen pénztárba beíratni nem kell.

Társulatok. Egyesületek.
HIVATALOS RÉSZ.

A „Budapesti kávésipartársulat“ választmányának évi jelentése
az 1900. évi működésről az 1901. márcz. 4-dikérc egybehívott 
80. rendes közgyűléshez:

Tisztelt közgyűlés! A 10. század utolsó esztendejével ipar
társulatunk fennállásának 86. évét töltötte be, s amidőn most 
ezen díszes múlt egyik határkövéhez érkeztünk és a lefolyt, évről 
beszámolunk, jóleső örömmel konstatáljuk, hogy társulatunk ezúttal 
is teljes mértékben megoldotta azokat a feladatokat, melyeket 
alapszabályai, a törvények és rcndcletek hatáskörébe utaltak és 
a melyeket tőle tagjai várnak.

A fejlődött viszonyoknak megfelelően átdolgozott uj alap
szabályainkat az év első napján életbe léptetvén, a közgyűlés elő
készítése volt az első fontos teendőnk. Az 1900. évi márczius hó 
5-én megtartott tisztújító közgyűlésen lefolyt és még mindnyájunk
nak élénk emlékezetében lévő események vázolása nem tartozik 
c helyre, csupán annyit említünk fői tehát, hogy a közgyűlésen 
megválasztott egész tisztikar, a választmány és a felügyelő-bizott
ság összes tagjai lemondottak és uj, folytatólagos közgyűlés egybe* 
hívása vált szükségessé, melyet április hó 2-án tartottunk meg. E 
kö gyűlés az üresedésbe jött állásokat betöltötte és ezután már 
ismét a rendes mederben folyt a munkálkodásunk.

Az iparunkat közelebbről érdeklő események közül nem hall 
gv.thatjuk el mindenekelőtt az általános közgazdasági pangást 
mely tagjaink üzleti viszonyaira is nyomasztó módon nehezedett. 
Hozzájárult ehhez, hogy több — a tagjaink üzleteiben fogyasztásra 
kerülő — czikk ára tetemesen emelkedett, és ennek folytán az 
elnökséghez számos oldalról érkeztek felhívások a kávéházi árak 
felemelésének egyöntetű keresztülvitele érdokében mozgalom meg
indítása iránt. Az elnökség az ügyet magáévá tette és egybe is

hivta értekezletre az ipartársulat összes tagjait. Az 1900. évi január 
hó 15. napján lefolyt tanácskozáson nem lehetett egyértelmű meg
állapodásra jutni. Sokan ellenezték az eszmét és azzal egyáltalán 
nem óhajtottak foglalkozni, legtöbben a válságos időt nem tartot
ták az áremelésre alkalkasnak, végre is azután az értekezlet abban 
állapodott meg, hogy az egyes érdekcsoportok kerületenkint ipar
kodjanak egymás között megegyezésre jutni. Az elnökség a további 
tárgyalások vezetésében hivatalosan többé nem vett részt, de 
egyes tagjainak jelentéseiből értesült, hogy csupán szórványosan 
leginkább a IV. és V. kerületben történtek az áremelés iránt hatá
rozott lépések és egyes helyeken a felmerült eszme tényleg meg
valósíttatott, a legtöbb üzlet azonban a régi árak mellatt maradt, 
egyesek pedig néhány napi kísérletezés után fölemeli áraikat ismét 
leszállították.

Az üzteti élettel szintén szorosan összefüggő járdafoglalási 
ügy, melyről a múlt évi jelentésünkben is megemlékeztünk, a le
folyt esztendőben ismét szőnyegre került. Az elnökség kellően 
megokolt kérvényben adta elő a panaszokat és a székesfőváros 
tanácsának figyelmét a tarthatatlan állapotokra főlhiva, kérte a 
dijak mérsékelését. A tanács elutasító határozata ellen az elnök
ség a közgyűléshez felebezett, de az óhajtott sikert elérni itt sem 
tudta, jóllehet az elnök föfszólalásában saját személyének egész 
súlyát latba vetette az ügy érdekében, előzetesen pedig az egyes 
kerületek vezető férfiait is meggyőzte az ipartársulat ügyének igazá
ról. Hogy a remélt és óhajtott siker mégis elmaradt, azt a székes- 
főváros pénztárra is súlyosan nehezedő közgazdasági válságnak kell 
betudnunk. Nem adtuk föl azonban reményt, hogy ebben az 
ügyben előbb-utóbb mégis eredményt fogunk elérni. Az 1901. évvel 
ugyanis lejár az a hároméves cziklus, a melyre a most érvény
ben lévő dijak megállapitvák, meglesz tehát rövid idő múlva az 
újabb alkalom, a midőn társulatunk teljes erejével újból sikra- 
szállhat jogainak, érdekeinek megóvása végett.

Ipartársulatunk másik ügye, a melyről a múlt évi jelenté
sünk szintén említést tesz, az „()s-I3udavára“ czimü vállalat ellen 
folytatott küzdelem. Ez a vállalati a lefolyt esztendőben egyelőre 
megszűnt, valószínű azonban, hogy a folyó évben uj életre ébred. 
Amennyiben az ügy a hatóságokat foglalkoztatni fogja, elnöksé
günknek első teendője lesz ellenében, a társulat eddigi álláspontjá
hoz képest, minden törvényes eszközzel megküzdeni, mert annak 
fennállása iparunk jól fölfogott érdekeit veszélyezteti.

Meg kell még emlékeznünk a magyar gázizzófény részvény- 
társaság Auer'félc gyártmányainak ármérséklése körül elért ked
vezményről. melyről az elnökség körlevélben tudósította tagjainkat.

Az iparunkat érdeklő törvények és rendeletek közül ki
emeljük az 1899. évi 25. t.-cz.-et, a mely az 1900. évi január hó 
1-én lépett életbe. E törvény folytán az 1900. évtől kezdődő három 
évre újból állapíttatott meg az italmérési illeték, melynek kiveté
sénél a pénzügyi hatóságok, az elnökség óvatos intézkedése és 
ismételt kérelme folytán, kíméletesen jártak el tagjainkkal szem
ben. Csak szórványosan fordult elő, hogy egyes tagok fölebbzéssel 
élni voltak kénytelenek és ezeknek érdekében az elnökség — ha 
szükséges volt és arra fölkéretett — személyes közbenjárásával is 
megtette a szükséges intézkedéseket, a melyek legtöbbször a kellő 
eredménynyel is jártak.

Az italmérési ügygyei kapcsolatos egy kereskedelemügyi 
miniszteri rendelet, mely az italmérési üzletekben fogyasztott sze
szes italok kiszolgáltatásához használatos poharak korona-bélyeggel 
való hitelesítését teszi kötelezővé. Mikor e rendelet szövege a napi
lapokból nyilvánosságra került és abból nem tűnt ki elég világosan, 
hogy a hitelesítési kényszer a kávéházakban használatban lévő 
poharakra is vonatkozik-e: az elnökség kérvénynycl fordult a 
kereskedelemügyi miniszterhez, melyben kimutatta, hogy a kávé
házi poharak hitelesítése a nagy közönség szempontjából nem 
szükséges és kérte a rendelet világos értelmezése gyanánt ennek 
kimondását. A kereskedelemügyi miniszter válaszában hangsú
lyozta, hogy a pénzügyminiszter ragaszkodik a rendelet egyöntetű 
végrehajtásához, annak kötelező ereje tehát a mi iparunkra nézve 
is fennáll. E körülményt az elnökség kellő módon tudatta a tagok
kal és az chiök személyesen is közbenjárt minden egyes kerületi 
elöljárónál, kieszközölvén azt, hogy az átmeneti időszakban a 
rendelet kíméletesen hajtatott végre és mindenkinek mód nyu
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tatott készletben lévé poharai hitelesítésére, esetleg készletének 
kiegészítésére.

Legfontosabb intézkedésünk volt azonban a kávéházi ipar 
gyakorlását tárgyazó szabályrendelet újabb megállapítása körül1 
előmunkálatok megindítása. Elnökünk közbenjárása folytán részt 
vettünk a tervezet legelső szövegének megállapításánál is. Majd, 
amikor a tervezet nyilvánosságra került, az elnökség befolyt a ke
reskedelmi és iparkamaránál e tárgyban tartott értekezletre, az 
országos iparegyesület tárgyalásainál pedig társulatunk titkára az 
előadói tisztet töltötte be.

Mindezeken felül választmányunk tárgyalása után terjedelme3 
memorandumokban fejtettük ki mindazt, amit a társulatunk kebe
lében időkint fölhangzott óhajok folytán iparunk érdekeben üd
vösnek, hasznosnak, megvalósitandónak tartottunk. A tervezet szö
vege sokkal ismeretesebb, semhogy annak ismertetésére ezúttal 
időt és helyet kellene vesztegetnünk, csupán annak megemlítésére 
szorítkozunk tehát, hogy a tervezet — az általánosan fölhangzó 
vélemények szerint — teljes mértékben kielégíti a jogos kívánal
makat. Legfőbb törekvésünk lesz e szabályrendelet további tárgya
lásait figyelemmel kisérni és el nem mulasztani egyetlen alkalmat 
sem, a midőn társulatunk tagjainak érdekében szót emelhetünk,

Társulatunk intézményei közül szólanunk kell még segély
alapunkról, a melyet az uj alapszabályok életbeléptetésével egy
idejűleg valósítottunk meg és amelynek érdekében az elnökség 
az egész éven át nem szűnt meg működni. így vált lehetővé, 
hogy a segélyalap vagyona az év vegéig ilíll'68 koronára emelke
dett, amely körülmény lehetővé teszi annak föltételezését, hogy 
az alap már a második évben eléri az alapszabályokban meghatá
rozott minimumot, amikor is abból a segélyezés kezdetét veheti. 
Addig is az ipartársulat folyó bevételeiből fedezi a segélyezésnél 
fölmerülő kiadásokat.

E helyütt jegyezzük meg, hogy a segélyalapot illető 2058'18 
koronát, mely a múlt évi zárószámadásokban még az ipartársulat 
összes vagyona között szerepelt, a folyó évben a segélyalapra 
végleg áttettük és azóta a segélyalapot külön kezeljük.

Nem mulaszthatjuk cl e helyütt külön is hálás köszönettel 
adózni ama tisztelt tagjainknak, akik közbenjárásukkal az elnök
ség súlyos feladatát megkönnyítették, és ama nemeslelkü baráta
inknak, akik adományaikkal segélyalapunk megteremtését elő
segítették.

Társasvacsoráínkat a lefolyt évben is minden hó első hét
főjén tartottuk meg és örömmel említjük föl, hogy azok látoga
tottsága mindinkább emelkedik. Szakadutlanul folyt minden egyes 
alkalommal a gyűjtés az elnökség kezelése alatt álló karácsonyfa
alapra, melynek végösszege immár 727'lé koronát tüntet föl.

Külön kell megemlékeznünk ama nagyszabású ünnepélyről, 
melyet április hó 2-án Hurkai Mórnak, ipartársulalunk érdemes 
elnökének 25 éves üzleti működése emlékére rendeztünk. A disz- 
estélyen jelen volt Pesti Ferencz IV. kér. elöljáró ur és helyettese 
(iorcczky Zsigmond tanácsjegyző ur, valamint az ipartársulatnak 
majd minden egyes tagja és számos előkelő vendég. A társulat 
üdvözlő feliratával és az összes tagok aláírásával ellátott diszal- 
burnot Némái Antal elnök remek beszédben nyújtotta át az alcl- 
nöknek, kiemelve annak hervadhatatlan érdemeit. Az ünnepély 
sokáig emlékezetes marad úgy az érdemekben gazdag ünnepelt, 
mint a jelenvolt tagok és vendégek előtt is.

Meg egy ilyen szép ünnepet rendezett társulatunk Kiss 
Pálnak, Hurkai Mór alclnök I. számadójának 25 éves szolgálati 
emlékünnepe alkalmából, amikor is az ipartársulat által veretett 
diszérmet Némái Antal elnökünk szép beszéd kíséretében nyúj
totta át az ünncpeltnek, akinek felsőbb helyről leendő kitüntetése 
iránt is tett elnökünk lépéseket.

A mi ezek után ipartársulatunk belső ügyeit illeti, arról 
az alább részletesen is közölt kimutatások eléggé tanúskodnak 
A lofolyt év összes bevétele G77G-OG korona, a kiadások összege 
5758-80 korona, a tiszta maradvány tehát 1017-20 korona.

A vagyoni kimutatás szerint a takarékpénztárilag kezelt

tőkebetét és készpénz 14742-02 korona, a hátralékos tagsági dijak, 
értékek és követelések összege 080 korona, a leltári értékek ösz- 
szege 040 koron, az összes vagyon tehát 40308-02 korona, ami a 
múlt évi eredménynyel szemben — leszámítva a segélyalap javára 
áttott és fent már felemlített összegei is — 1113-20 korona gya
rapodást tüntet föl.

A választmány által előterjesztett folyó évi költségvetésben 
a bevételek 5802 koronával, a kiadások 4054 koronával szerepelnek.

A tagok számában beállott változásokat illetőleg jelenthet
jük, hogy az év folyamán belépett 32 uj tag, kilépet az óv folya
mán 20 tag, meghalt 1 tag, létszám az év végén 171 tag.

A választmány az év folyamán 5 ülést tartott és elintézett 
00 tárgyat.

Az ipartársulat irodája egész éven át a legnagyobb pontos
sággal működött. Beérkezett 343 ügydarabb, mely az év folyamán 
egytöl-cgyig elintézést nyert és igy hátralék gyanánt egyetlen egy 
darab sem maradt.

Köszönettel adózunk e helyütt is társulatunk jóltevőinek : 
Kleiner Ármin urnák, a légszesz-társulat vezérigazgatójának, aki 
a hivatalos helyiség fűtéséhez szükséges pirszenet és a világitó 
légszoszt ingyen volt szives rendelkezésünkre bocsátani, továbbá 
a magyar gázizzófény-részvénytársaság igazgatóságának, mely pár. 
toló tagsági diján kívül hivatalos helyiségünk légszesz-csillárait 
mindenkor díjmentesen fölszerelni szíveskedett.

Tisztelettel kérjük ezek után, hogy jelentésünket tudomásul 
venni és a felmentvényt részünkre megadni méltóztassék.

Megjegyezzük végül, hogy a választmápy kisorsolt 0 tag
jának, továbbá 2 választmányi póttagnak, a felügyelő-bizottságba 
3 rendes és 2 póttagnak, végre a kávéssegédsk belegsegélyző- 
pénztárának közgyűlésére kiküldendő 30 tagnak megválasztását 
jelen közgyűlésünk napirendjére tűztük.

Kelt a választmánynak 1901. évi február hó 11. napján tartott 
üléséből. Némái Antal s. k., elnök. Kemény Géza s. k., titkár.

A „Budapesti pinezérek első magyar házi asztaltársasága,,
f. évi február hó 21-én éjjel látogatott ülést tartott Schncll József 
józsefköruti vendéglőjében, melyen a következő társulati tagok 
jelentek meg : Szüts Lajos, Zidavoits Ödön, Kalmár Fábián, Ilannikcr 
Vilmos, Schncll Gyula, Lukács Gyula, Balika Görgy, Konya Sándor, 
Takáts István, Divald Pál, Fabik Antal, Kubik József, Mayr József, 
Ullmann Károly, Schurek Károly, Mcister János, Kocli Gustáv 
Jozsa Aladár, Lcitgeb József, Südi Lajos, DolTing Frigyes, Török 
László, Török Antal, Farkas István, Klotz András, Gebaucr Antal, 
Aszner János, Moor Ferencz, Gillner Ferencz, Unlcreiner Vinczc, 
Tiefenthalier István, Konyi Lajos, Wagner Sándor, KlalTl János, 
Szép Lajos, Steiner Ferencz, Schröttner Márton, Tingl Lajos, 
Galtó Károly, László Zoltán, Wolf Keresztély, Hatz Gyula, Lcng- 
rüsser József, Bindcr József, Feuercison Géza, Artncr Alajos, Lippnik 
József, Ilutíles Pál, Schwáb Mátyás, Fridrich Antal, Tilscher János, 
Klech Antal, Sárközi Ferencz, Pajor Lajos, Elő József, Spcsny 
Gusztáv, Mirth József, Stojka János, Ulits Lőrincz Kompányek 
Ignácz. Hölgyek: Balika Györgyné, özv. Svoboda Edéné, Pajor 
Lajosné, Kriván Margit kisasszony, Artner Alajosné.

Az asztaltársaság Kalmár Fábián indítványára elhatározta, 
hogy f. évi márczius hó 14-dikén 1848. márczius 15-dikének em
lékére tánczmulatsággal egybekötött emlékünnepélyt rendez a 
„Nemzeti szálloda" dísztermében, melynek tiszta jövedelméből 
három részben az asztallársasági alapot, az orsz. nyugdijegyesütetet 
és az orsz. pinczéregylet alapját fogják részesíteni. Az ünnepélyen 
a megnyitó beszédet Kalmár Fábián, az ünnepi beszédet F. Kiss 
Lajos szerkesztő fogják tartani, Lukács Gyula pedig a „Talpra 
magyart" fogja szavalni, utána Balika Györgyné elszavalja a 
„Gárda* czimll költeményt, végül a társaság hazafias dalokat fog 
énekelni. Az ünnopólyrendező bizottság elnöke Balika György 
elelnökci Szüts Lajos és Zidarits Ödön. A rendező-bizottság tagjai 
a harmincz tagú ellenőrző bizottság tagjai. Belépti dijak : Személy- 
jegy 1 K., családjegy 2 K. (1 ur 3 hölgy). A zenét Csóka Józseí 
közkedveltségü zenekara fogja szolgáltatni.
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Közgazdaság.

Külföld i rumnak ,,Emke rum “  jelzéssel és nemzeti szinü czim- 
kékkel való forgalomba hozatala tárgyában a kereskedelemügyi 
miniszter 1901. évi január hó 23-án 82540. 1900. sz. a. az összes 
magyarországi másodfokú iparhatóságokhoz a következő körren
deletét intézte: Tudomásomra jutott, hogy a bécsi Pekarek et 
Comp. ezég (Heilige Stadt, Nussdorfer Strasse 113.) „Emko rum“ 
jelzéssel, minden ezégmegnevezés nélkül, nemzeti szinü czimkékkel 
külföldi rumot hoz Magyarország területén forgalomba.

Miről a hatósága alá tartozó elsőfokú iparhatóságokat — 
utalással hivatali elődömnek 1897. évi május hó 30-án 13470. szám 
alatt kelt körrendeletére — azzal értesítse miszerint a mennyiben, 
akár közvetlen tapasztalat, akár feljelentés utján tudomásukra 
jönne, hogy a fentemlitett kihágást valaki elkövette, az illető ellen 
az 1884. évi XVII. törvényezikk 157. §-ának d) pontja alapján a 
megtorló iparkihágási eljárást azonnal tegyék folyamatba.

Törvényszék.1
A vendéglős becsülete.

(Stadler—lázmándy saj tó per.)
A február 10-án tartott birói Ítélet méltán megdöbbenést 

keltett bonnünk. És pedig azért, mert azt látjuk, hogy a nagy 
közönség bármely csekély hiba miatt egy tollvonással tönkre 
teheti a vendéglős üzleti hírnevét, mert a birói felfogás a Slad- 
ler—Pázmándi ügyben azt mutatja, hogy bárkinek jogában áll 
— habár képletekben is — minden egyes vendéglőst hóhérmesler- 
séggel, mérgezéssel vádolni, anélkül, hogy a vendéglős birói elég
tételt nyerhetne az üzleti hírnevén ejtett csorbáé'rt.

Stadler Károly panaszára becsületsértés és rágalmazás 
vétsége czimén vonták felelősségre Pázmándyt, aki dr. Ábraluím 
Dezső ügyvéddel jelent meg; Stadler Károly képviseletében pedig 
Eötvös Károly terjesztette elő a vádat. A tárgyaláson Zsitvay Leó 
elnökölt; szavazóbirák voltak : Lénk Gyula kir. táblai biró és Sántha 
Elemér. Az érdekes pör lefolyásáról tudósításunk a következő : 

Pázmándy Dénes kihallgatása.
A tárgyalás megkezdése elölt Pázmándy kéri a bíróságot, 

hogy hallgassa ki Ludwigh Gyulát az államvasutak elnökigazgató
ját, Bartók Lajos lapszerkesztőt, Rendes Zsigmondot és Spait 
Ferencz pinezért.

Az általános kérdésekre elmondja, hogy 51 éves, Kömlő- 
dön, Komárommegyében született, földbirtokos, vagyona van, bün
tetve még nem volt.

Az elnök: Ön irta a sérelmes czikket ?
Pázmándy: Én írtam, de nem tartom magamat bűnösnek. 

Nem óhajtottam a Stadler ur becsületében gázolni, annál kevésbbé 
rágalmazni, engemet csakis a közérdek vezetett és mint hirlapiró 
kötelességemnek tartottam a dolgot a közönség érdekében meg
írni. Különben is a czikket a magyar államvasutakról írtam. A 
jogos kritika határán nem mentem túl, amit bizonyítani is fogok,

Az elnök: Tehát ön kívánja a bizonyítás megengedését ?
— Mindeneseire.
Eötvös: Csak tessék bizonyítani, amit tud.
A bíróság a bizonyítást elrendelte, mert Pázmándy a czik- 

ket közérdekből irta és a panaszos sem ellenzi azt. Elsősorban 
a tanukat hallgatják ki.

Az államvasutak elnök-igazgatója.
Ludwigh Gyula, az államvasutak elnök-igazgatója, evangé

likus, 59 éves, nőtlen.
Az elnök: Emlékszik arra. hogy Pázmándy Dénes 1899-ben 

egy kritikát irt az államvasutak kezeléséről s ugyanakkor erős 
támadást intézett az állomási vendéglők ellen ?

Ludwigh: Emlékszem.
— Emlékszik-e arra, hogy Stadler vendéglőst is megtá

madta ?

— Nálam semmi panaszt sem tettek ellene, ollenkezölog 
több oldalról hallottam, hogy nagyon meg vannak vele elégedve.

Az életmódjáról nem tud valamit, nevezetesen nem tudja, 
igaz-e az, hogy a vendéglőjében ritkán látni őt ?

— Csak annyit tudok, hogy valahányszor én a vendéglő
jében megjelentem, majdnem mindig ott találtam őt.

— Arra is történt hivatkozás, hogy a panaszkönyvben is 
teltek panaszt Stadler ellen. Van erről tudomása?

— Arról nem tudok.
—■ Ha nagyobb visszaélés történt volna, vajon azt tudo

mására hozták volna-e ?
— Mindenesetre.
Eötvös: Az igazgató urnák van-e arról tudomása, hogy 

1895-ben valamennyi üzletvezetőségnek bizalmas utasítást küldtek, 
hogy a vendéglőt a régi kipróbált bérlőknek a közönség érdeké
ben árlejtésen kívül is adják bérbe?

Ludwigh: Ilyen utasítást tényleg adtunk ki, abból a czél- 
ból, hogy a közönség érdekeit kielégítsük.

— Van-e igazgató urnák arról tudomása, hogy mikor ez 
az inkriminált czikk megjelent, az állomásfőnök rögtön a legszigo
rúbb vizsgálatot indította vendéglőjében ?

— Arról nincs tudomásom.
Dr. Abrahám: Étkezett már méltóságod abban a vendég

lőben ?
Ludwigh: Étkeztem.
— És nem volt semmi kifogása ?
— Volt, de én nagyon kiútikus ember vagyok. Az is meg

történt, hogy valamelyik étel nem Ízlett, de megtörtént az is, hogy 
megdicsértem a vendéglőst.

— A vádirat azt is mondja, hogy Pázmándy azért irta a 
czikket, mert más valakit akart beprotegálni a vendéglőbe. Van 
arról tudomása méltóságodnak, hogy Pázmándy valakit vendég
lősnek protegált volna?

— Soha nem ajánlott nekem senkit.
Pázmándy: Nagyon örülök, hogy az igazgató ur ezeket ki

jelentette, mert a „Magyar Vendéglős- és Kávésipar" erős táma
dást intézett ellenem, amelyben engem érdekeltnek igyekezett fel
tüntetni. Hát igaz, hogy én megtámadtam Stadler konyháját. Én 
ezt a vendéglői rendszert szóba hoztam az elnökigazgató urnái, 
régi barátomnál és tanuló társamnál is. Tettem ezt azért, mert 
tapasztaltain, hogy külföldön sokkal különbek az állomási ven
déglők.

Ne méltóztassék hinni, — folytató ezután Ludwigh, — hogy 
a külföldi vendéglők kifogástalanok. Ott igen sok vendéglő nem
csak igen drága, de minden kritikán aluli is.

Bartók Lajos lapszerkesztő a második tanú, azt vallja, 
hogy többször ebédelt a Stadler vendéglőjében s emlékszik rá, 
hogy Pázmándynak egyszer panaszkodott, hogy rossz volt az ele
del. Az igaz, hogy gyakran jól is ebédelt ott.

Kijelenti továbbá, hogy nem Stadler ellen nyilatkozik, mi
dőn azt állítja, hogy Budapesten a vendéglői koszt általánosság
ban gyenge.

A következő tanú Rendes Zsigmond, akiről az „Egyetértés" 
másnapi tudósításában azt irta, hogy zajos múltú. Mi ehhez csak 
annyit teszünk hozzá, hogy aljasabb gyanúsítás még aligha hang
zott el bíróság előtt, mint Rendes űré volt, aki elég vakmerő 
hazugsággal azt állította, hogy a Pázmándy elleni czikktlnket meg
fizették. Lapunk függetlenebb, hogy akár a vendéglősipartársu- 
latoktól, akár magánosoktól csak egy fillért kért, vagy fogadott 
volna el valaha. A tisztességes sajtó nevében nemcsak visszauta
sítjuk ezt a frivol vádat, de aljas hazugságnak jelentjük ki Rendes 
Zsigmond ez irányú tanúvallomását.

Pázmándy e vallomás után kijelenti, hogy Stadler már 
amúgy is elégtételt vett a „Magyar Vendéglős- és Kávésipar8 ut
ján s mert tiszteli a sajtószabadságot, azért nem emelt vádat 
lapunk ellen.

Erre Stadler azzal felelt, hogy czikkünket épen úgy olvasta 
mint minden más ember és semmi befolyással nem volt arra. 
Tisztában volt azzal, hogy neki a birói fórum adhat csak elégté
telt. Sőt a hajszát Pázmándy ellen rosszalta.

Majd Sjrntt Fercncz pinezér lépett a bírák elé, aki elég
— Emlékszem.
— Milyen tapasztalatai vannak Stadler vendéglősről?
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élhetetlen volt kenyéradó gazdája ellen úgy vallani, hogy vallo
másai alapján megérdemelné, hogy Budapesten ne kapjon alkal
mazást. Érdemre nézve lényegtelen vallomások voltak ezek, azon
ban szomorú a főnőkre, hogy ilyen emberrel kénytelen kenyerét 
megosztani. Beszélt ez a jó ur tányértisztitásról, hektográf-irásról, 
reggeli felköltésről, gombasültről csupa sületlenségeket.

Végül felolvasták a törvényhatóság által megejtett vizsgá
lat eredményéről szóló bizonyitványt, mely kifogástalannak talált 
mindent ugv a konyhában, mint a pinczékben és ugyancsak az 
italokról szóló hiteles vegyészeti bizonyitványt, mely az italok 
kifogástalanságára vonatkozott.

Ezek után következtek a perbeszédek.
Eötvös Károly, Stadler jogi képviselője: Az inkriminált 

czikk a főmagánvádlót egyéni becsületében és üzleti jó hírnevé
ben sérti. Valótlant állítani és tisztességes embert becsületében 
sérteni, üzleti jó hírét kipellengérezni még a közérdek hangozta
tása mellett sem szabad. A vádlott meg sem kísérletté annak 
a bizonyítását, hogy Stadler vendéglőjében grltnspannal és fuxin- 
nal manipulál, hogy ö a felügyelet helyett Osztendében lóverse
nyezik, ruleltezik. Ha a becsület megsemmisül, akkor vele együtt 
megsemmisül a hitel is, az üzlet is. Kéri a vádlottat becsületsér
tés és rágalmazás miatt elitélni. A büntetés mértéke előtte közö
nyös. A panaszos nemcsak vendéglős, de több bizalmi állásnak 
is betöltője és fővárosi bizottsági tag, a VII. kerületi adókivetö 
bizottságnak elnöke. Tehát nemcsak joga, de kötelessége is, hogy 
becsületét megvédje.

Stadler: Negyvenhat év óta vagyok önálló ember, üzletemet 
és iparomat szeretem és lclkiismerettel vezetem. Vagyont nem 
szereztem, mellettem sok száz ember élt. Az a bűnöm, hogy 
korcsmáros létemre idealista voltam mindig. Az atyám a magyar 
szabadságért vérzett el s nem képzelhetem, hogy becsületes törek
vésemet egy tollvonással tönkre lehet tenni. Éppen azért nyugod
tan nézek ősz fejemmel a bíróság ítélete elé.

A védő: Pázmándy nem Stadlert támadta, csak a vendéglő
jét. Csodálkozom a felett, hogy a vendéglősök annak idején nem 
indítottak sajtópert ellene a „Generalsaft" czikkek miatt. Az, hogy 
Stadler a vendégeit megakarta mérgezni, ez csak poetica 
licentia, (Derültség) ez nem sértés, nem rágalmazás. Fölmen
tést kér.

Eötvös: Ha Pázmándynak nem volt intencziója a czikkében 
Stadlert sérteni, mint a védője állítja, akkor hát azt sem tudta, 
hogy mit ir (Derültség); pedig ezt bajos olyan emberről, mint a 
minő Pázmándy, feltenni. Hogy Stadler a keleti pályaudvarban 
mellékes helységeket ingyen kap, ez igaz. De ezek szükséget 
pótolnak (Derültség) és épen nem jövedelmező források. (Derült
ség.) A panaszos sok közmunkát végez, sok tiszteletbeli állást 
tölt be becsülettel. Hát a grünspan és a hóhérmunka poetica 
licentia ? Hát poéta volt itt Pázmándy, aki ódát irt ? (Derültség).
A vendéglők mindenütt egyformák. Karlsbadban, ahová a kül- 
földieskedő magyarok butaságból özönlenek, hordószámra teszik 
el a Generalsaftot a — jövő évre. Pedig ez gyomorbaj elleni 
fürdő. Nem is hal bele ott a magyar, csak itthon hal meg tőle 
később. Ha tehát mindenütt van ez iránt panasz, miért bántsuk 
épen ezt az igaz magyar embert ? A vádját fentartja.

Pázmándy végül szintén mond néhány szót a védelmére. 
A törvényszék rövid tanácskozás után Pázmándy Dénest a 

rágalmazás és becsületsértés vétségének vádja alól fölmentette.

Ugyanezen ügyből kifolyólag Agenor aláírással a székesfő
város egyik legelőkelőbb vendéglősétől a következő sorokat vettük : 

Lázban vagyok, felháborít az ítélet, amely a Pázmándy— 
Stadler perből ismeretes. Eszem ágában sincs Stadlert sajnálni, 
én csak a rendszert sajnálom, mely különbséget tesz polgár és 
polgár közt, utálom, gyűlölöm a felfogást, amely nem enged oda, 
ahová társadalmi állásunk megkövetelné, hogy feljussunk. Úgy 
látszik most már nem marad más hátra, minthogy ugyanazzal a 
rendőri asszisztencziával, ainelylyel ablakainkat betörték, verjék 
be a fejünket is, aztán pedig rúgjanak meg. Iparunkat pedig 
kereshetjük majd a poklok mélységes fenekén — ... —

Igazság! Te drága virág, urak által uraknak ápolt palánta,

Mert nem Stadler nem kapott elégtételt a komisz sértésért, 
hanem kimondták a főváros összes vendéglői felett az Ítéletet, 
hogy semmit sem tudnak abból, amiből mindent tudniok kellene------

Ha jótékonyságot gyakorolnak, akkor jók a vendéglősök ; 
ha szegénytanitók gyermekeinek kell kosztot adni, az Eötvös- 
egyesület háromszáz szegény tanulót varr a nyakunkba----------

Hallották-e már, hogy ezek közül csak egy is beteg lett 
volna a vendéglősök kosztjától? Ezt ugv-e nem hallották? Nem!
De azt meg én bizonyítom, hogy mikor az ilyen urfi elvégezte 
tanulmányait, az utczán még csak észre sem veszi jóltevőjét, 
nrmhogy köszöntené! Ez persze a köszönet. Velem történt. Nem 
tűrök ellenmondást!

Ha hazafias czélra adni kell, akkor kitűnő médiumok a 
vendéglősök ipartársulatai. Mi a köszönet ? Az, hogy minden 
szatócs ezentúl egyet rúghat azon az iparon, mely szorgalma 
gyümölcsének legnagyobb részét az adóhivatalba hordja — ------

Vagy csak azok kapnak honpolgárt megillető védelmet, kik 
az ablakokat beverik ? Csak azért ontják a szerkesztő urak a 
sok téntát vezérczikkeikben, akik életünket és vagyonúnkat 
veszélyeztetik ? Ezeknek tánczolunk, öltözünk és költekezünk ?

Persze vendéglős ilyesmit nem tesz. Ki a fészkes-fecske 
törődnék is hát ilyen parasitákkal ?

Legyünk olyanok, mint ezelőtt harmincz évvel voltak a 
vendéglősök, ne törődjünk senkivel, semmivel, jót állok: jobban 
leszünk. Ha pedig olyan komiszul megtámadnak, mint Stadler 
Károlyt, akkor egy nyakleves legyen — a válasz. Az sokkal 
kevesebbe kerül, mint egy ilyen nagy védő védelme, s azonfelül 
hasznosabb is lesz. Magyarország fővárosának nem kellenek az 
intelligens s minden jóért, nemesért lelkesedő szakértő vendéglő
sök. Legyenek hát vendéglősök a -• köszörűs legények — ------

A g e ) io r

A Stadler—Pázmándy ügyben hozott Ítélet egyébként nem
csak a főváros, hanem a vidék vendéglősit is nagyon kínosan 
— lepte meg. Különösen nagy feltűnést keltett az ítélet Győrött, 
miután Pázmándy Dénes a védelem folyamán a győri pályaudvar 
közkedveltségnek örvendő vendéglősét Dreiszker Józsefet is meg
támadta. Erre vonatkozólag a .Győri Vasárnapi Újság" a követ
kezőket írja f. évi február 24-iki számában: Pázmándy Dénes 
védelme alkalmával a „Pesti Hírlap* szerint, a következőket 
hozta elő: „Jellemző dolog, hogy a kis vendéglőkért horribilis 
összegeket fizetnek, a nagy vendéglőket pedig protekezió utján 
adják bérbe. Például Győrött a vendéglős 900 frt évi bért fizet 
és a vendéglőhöz tartozó kantint 1000 frtért adja albérbe, igy 
tehát ő még száz forint szubvencziót húz. Ami pedig az ételt 
illeti, hát az ott is gyalázatos.* Kötelességünk egy városszerte 
ismert, becsületes polgártársunknak akkor, mikor minden ok nél
kül üzletét ócsárolják, védelmére lépni. Megengedjük, hogy egy 
vádlott, ha védelmére szükségesnek tartja, füllentsen, de hazug
ságával másnak a becsületében ne gázoljon. Nem tudjuk meg
érteni, miben sántikált Pázmándy, mikor ezen légből kapott me
sét elmondta a törvényszék előtt. Már arra is gondoltunk, hogy 
talán valami jó barátja Győrött, ki szintén valami roszban sán- 
tikál, tévútra vezette Pázmándyt. Bocsánat tisztelt Pázmándy ur, 
nyomban bebizonyítjuk, hogy nem mondott igazat. A győri pálya
udvari vendéglő bérlője Dreiszker József a bérlet megkötése után 
tízezer koronái fektetett az üzletbe, melyből a bérlet lejártával 
egy fillér sem lessz megtérítve. Haszonbért fizet egy évre kétezer- 
négyszáz koronát. Köteles egész éven az ebédlőket világítani, té
len füttetni, fizetni az adót, vízvezetéket stb. Ami pedig a ven
déglőhöz tartozó kantint illeti, nemcsak, hogy nem kap ezer 
forint haszonbért (hiszen albérletbe adni nem is szabad) hanem 
fizet a nála alkalmazott csaposnak a bevételből tiz perczentet. 
Hogy mi módon húz már most Dreiszker 1000 frt szubvencziót, 
azt csak Pázmándy tudja kiszámítani, ki soha a magáéval sem 
tudott számolni. Ami a gyalázatos kosztot illeti, megjegyezzük, 
hogy olyan vendégtől, aki a pályaudvar vendéglőjében igazán 
evett vagy ivott, soha panasz fel nem merült, — ellenben dicsérni 
hallottuk Dreiszker konyháját számtalanszor. Utána jártunk és 
konstatáltuk, hogy Pázmándy Dénes egyetlen egyszer a pályaud
var vendéglőjében egy pár frankfurter-virslit nem is generálsaft- 
tal, hanem tormával evett. Lehet, hogy olyan világon keresztülnem nekünk ültettek téged —
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M A R G I T
G Y Ó G Y F O R R Á S

Margitforrás-telep (Beregmegye.)
A budapesti magy. kir. egyetem vegyolemzése szerint 

kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot 
és lilhiumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a 
hasonló összetételű vizek fölé emelik. — Kitűnő hatású a 
légutak s tüdő hunitos állapotainál, különösen szívós 
váladék esetén; tUdővészeseknél, ha vérzésre való haj
landóság van is jelen, a „Margit“ -viz megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló 
hálást látni tőle a gyomor és belek huruton 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 hurutos bántalmainál, a 
kő- és homokképződés eseteiben, miért is a budapesti és 
bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvosilag egyéb elő
kelőségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a 
„Margit^-forrásnak a hozzá hasonló összetételű gyógy
vizek fölött.

Mint i V O V i Z  óvószernek bizonyult járványos
betegségek idején, fő leg typhus ellen. 

Mint borviz általános kedvességnek örvend. 
Főraktár: ÉDESKUTY L. ásványviznagykereskedés

cs. és kir. udvari szállító BUDAPESTEN.
Kapható minden gyógyszertárban, fiiszerkereskedésben és 

vendéglőben.

DIADAL -PEZSGÖBOR
E B E R H A R D T  A N T A L

===== BUDAFOK. —...- ■

A valódi és a legjobb orvosi szaktekin
télyek által ajánlott

IL O N A

Artéz i -savanyuviz
csak az „AHTESIA" Budapesti ven
déglősük szikviz és pezsgő-italok gyár 

részvénytársaság gyárában
VII. kér., Egressy-ut 20/c. készül.
Kapható minden füszorkereskedésben és ven

déglőben.
Szíveskedjék a czégre ügyelni.

E L S Ő  M A G Y A R
Üveggyár - Részvénytársaság

B U D A P E S T E N ,
Ferencz József-tér 8. (Béla-utcza sarkán).

U H ®
Ajánl csiszolt, préselt, öblös üveg- és világítási czik- 

keket, u. m. :
Teljes szállodai, kávéházi és vendéglői berendezések. 
Továbbá üvegasztali készletek kristályüvegből, a leg
olcsóbb és legfinomabb kivitelben és mindennemű ház

tartási czikkek.

Első Magyar Üveggyár - Részvény - Társaság
Budapesten, Ferenci József-tér 8. _ |
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utazott vendég, mint lYizmdndy Dénes az evésben szerzett szak
értelemnél fogva észrevette, hogy az elfogyasztott virsli sem oderi, 
sem majnamellelti Frankfurtban nem készült, bancm Halbrittornél 
Győrött és azért találta gyalázatosnak, de megnyugvására szol
gálhat, hogy nem lóhusból készültek, mint az általa dicsért 
németországi vendéglőkben, hol Pázmándy ur szakképzettségénél 
fogva a virsliben megtalálhatta, hogy ,.Fuchs“ vagy ,.Fuchsin“- 
tól származnak-e. Végül Dreiszker ur jellemzésére felemlítjük, 
hogy naponta 35 árvagyermeknek ingyen kosztot ád és hogy nála 
tönkrement primadonnák és hajókormányosok, művészek és szám
talan mások, fizetés nélkül esznek.

Hasznos tudnivalók.

Pinczemunkák márcziusban. Ezen hónap hőmérséklete az, 
mely a pinezék czélszerü hőfokával egyezik, azért a pinezéket 
most lehetőleg gyakran szellőztessük és csak éjjelre zárjuk el 
gondosan az ablakokat, mert néha hirtelen keményre fordul az 
idő. Ezért leghelyesebb a pinezében szükséges építési, átalakí
tási, tisztogatási munkálatokat, meszelést, kövezést vagy czemen- 
tezést ezen hónapban végeztetni. A hordók abroncsait olajozzuk 
be, hogy a rozsda, a ' hordók ezen hatalmas ellensége kárt ne 
tehessen bennök. Uj, főleg homoki borokat, ha az első fejtés 
óta három hónap már eltelt, fejtsük le másodszor. A pincze tisz
togatásánál a hibás hordókat, ászok-gerendákat, fej tő-edényeket 
jelöljük meg, hogy azok javítása, kicserélése idejében eszközöl
hető legyen.

A bor kénezése és töltögetése. A bor kénezésének czélja a kén 
elégetése által képződő erős méreg (kéncssav) segélyével a hor
dóban levő gombákat megölni, azért az üresen álló és az üresen 
állott hordókat a penészedéstől óvandó, egy havi időközben s a 
használatba vétel előtt kénezziik meg. A kénezés czéljából a 
kereskedésekben árult mirenymentes kénszeletet, rendszerint egy 
görbére meghajlított drót végére akasztva égetjük el. A kénsze
letből üres hordóknál egy hektoliter űrtartalomra egy gramm 
ként számítunk s a kénezés után másnap a hordót, mielőtt azt 
ismét használatba vennénk, 'ki forrázzuk. Ha félben álló hordót 
kénezünk, úgy figyelmünknek arra is kell terjedni, hogy az el
égett kén a borba ne csepegjen, azért e czélra mindenkor olyan 
külön kénező készüléket használjunk, amelynek alja a lccsepegő 
ként felfogja.

A töltö'getés czélja, a bort a levegővel való káros érintke
zéstől s az ennek következtében beálló virágosodástól (és más 
betegségtől) megóvni. Mig ugyanis a bor a pinezében hordóban 
áll, folytonosan elpárolgásnak van alávetve, ezen elpárolgás 
következtében a hordóban a felső akna körül üres tér keletke
zik, melyet uj boroknál hetenkint, öreg boroknál 2—3 hetenkint 
legalább is egyszer után tölteni szükséges. A borok feltöltögc- 
tésénél, a kivett dugót, valamint az akonanyilás környékét törül
jük tisztára s a hordót hasonló minőségű borral, ügyelettel a 
megvirágosodás letisztítására, töltsük fel s az aknadugát jó erő
sen helyezzük vissza.

A borok szűrése. A bor szűrésének legfontosabb indoka a 
bor tisztulásánál a művelet gyorsasága. A lillrálással a bor mielőbb 
teljes megtisztulását akarjuk elérni, vagyis a bort mielőtt kész 
borrá kívánjuk általa tenni, egy szóval a bor iskolázásának lehető 
gyorsítása a czél, melyre e munkálat által törekszünk. A jó bor- 
szürőlöl tehát megkívánjuk, hogy a bort oly állapotban bocsássa 
be a kivezető csövön, hogy az azonnal szállítható, avagy palac
kozható legyen. Megfelelő készülékek által a legzavarosabb bort 
s lehet teljesen megtisztítani, miért is ily készülék minden nagyobb 
pinczegazdaságban nélkülözhctlen. Igen precziz kezelésnél azonban 
szűrés után még egyszer deríteni kell a bort, hogy a teljes fényt 
neki megadjuk. Áll ez különösen oly boroknál, melyek szűrés foly
tán a nagyobb (szemmellátható) tisztátalanságoktól megtisztultak 
ugyan, de azért még ködösek.

A régibb szűrőkészülékek közül a legelterjedtebb a Wollmar- 
fele borszürő és a hollandi szürö-készülék, melyek tisztává teszik 
ugyan az anyagot, de aránylag lassan működvén, nagyobb bor- 
mennyiségek megtisztításánál ma már alig játszanak szerepet.

Annál nagyobb elterjedésének örvendenek az úgynevezett „gyors- 
szürö“-k, melyek a legpedánsabb követelményeknek is teljesen 
megfelelnek. Ilyen például a Siogel Albert-féle „Viktória" gyors- 
szürögép, mely tcljeson légmentesen Végzi a szűrést, de szükséges, 
hogy egy jó szivó-nyomó borfejlö-szivatlyuval legyen kapcso
latba hozva.

Ezen készüléknél a szűrendő zavaros bor a gépben elhelyzelt 
(s onnan kicserélhető, kimosható, főzhető) szűrő-anyagon lesz 
keresztül préselve megfelelő nyomással és ezáltal minden a bor
ban úszkáló, a bor ködösségét okozó idegen alkatrészektől úgy 
megtisztítva, hogy abból kristálytisztán kerül ki. A szűrő nagysága 
szerint naponkint Ü0—80—100 hektoliter bort képes feldolgozni.

Kérdések és feleletek.
Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszszük s ha 
azokra olvasóink részéröl válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla," 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
13. sz. kérdés : Hogyan tisztítsuk logczélszcrübben a boros 

palaczkokat ?r
14. sz. ké rdé s : Az engedélyes elhalálozása esetén az ital- 

mérési törvény mely szakaszai mérvadók és ha a legközelebbi 
jogutód nős fiú átveheli-e akadálytalanul atyja üzletét ?

15. sz. ké rdés : ^Nálunk az engedélyek száma tavaly betelt, 
hogy kellene eljárnom, hogy mégis engedélyhez juthassak ?

Feleletek:
Felelet a 13. sz. kérdésre. Az uj palaczkokat fektessük haszná

lat előtt hideg vízbe, utána pedig öblögessük ki tiszta langyos 
vízzel. Nagyobb gondot igényelnek a már egyszer használt palacz- 
kok, melyek megfelelő kezelés után minden skrupulus nélkül 
használhatók. Az ilyen palaczkokat először az esetleges dugó
maradékoktól kell megszabadítani; utána hosszabb időre tiszta 
hideg vízbe fektetők a palaczkokat és azután palaczkkelcvol jól 
megdörzsöljük. Néha azonban még mindig valami piszokróteg 
marad a palaczkon, melyet szódaoldattal való kiöblögetés távolit 
csak el. Azután ismét hideg vízzel mossuk ki a palaczkot és 
szájával lefelé fordítva jól kicsurgatjuk, Használat előtt tanácsos 
minden palaczkot egy kevés borral vagy cognac-kal kiöblíteni.

Felelet a 14. sz. kérdésre. Ha az italmérési engedélyes elhal, 
annak özvegye az üzletet uj engedély nélkül is folytathatja, ha 
a 3. §-ban előirt kellékeknek megfelel és ezt a pénzügyigazgató
ságnál, az elhalálozást követő 15 nap alatt igazolja, ellenben 
özvegy nem létében, vagy ha az özvegy evvel a jogával élni nem 
kíván, az üzlet az elhalttal közős háztartásban élt családtagok vagy 
azok egyike által is folytatható. Nős fiú az italmérést megszakítás 
nélkül folytathatja, köteles azonban községi bizonyitványnyal és 
anyakönyvi kivonattal 15 nap alatt kimutatni, hogy: a magyar 
állampolgár, nagyoru, kifogástalan életű és hogy az elhalttal, mint 
annak fia egyazon háztartásban élt.

Felelet a 15. sz. kérdésre. Ilyen körülmények közt minthogy 
az italmérési engedélyek létszáma önöknél már be van töltve, 
nagyon nehéz dolog engedélyhez jutni, tanácsunk ez, miszerint 
igyekezzék, hogy a községi képviselőtestület vagy legalább is a köz
ségi előjáróság alélszám emelését indítványozza a pénzügyigazgató
ságnál. Kérvényét ezen indítványra való hivatkozással csak ezután 
nyujtsa be a pénzügyigazgatósághoz. Az eredmény azonban még 
igy sem biztos.

Vegyes hírek.
Vidéki szaktársainkhoz azzal a kérelemmel for

dulunk, hogy a vendéglős- és kávésipart érdeklő 
helybeli híreket velünk minden alkalommal közölni 
szíveskedjenek. A bélyeg-kiadásokat készséggel meg
térítjük.

Felvilágosítással szakmabeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d í j m e n t e s e n  szolgálunk. Választ kívánó 
levelekhez kérjük a válaszbélyeget csatolni.

Fölkérjük előfizetőinket, hogy szaktársaik köré
hen ajánlják a „Magyar Vendéglős- és Kávés-lpar“-t.

Hátralékos előfizetőinket és mindazo
kat, kik a részükre küldött mutatványszámot 
hozzánk vissza nem juttatták, tisztelettel felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek bckíildcni.

H ird etési r o v a tu k a t  lapunk olvasó inak  becses figyelm éb e a ján lju k .
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— „A B u d ap esti K ávós-Ipartá rsu la t ‘ f. évi in&rcz. 4-ón 
délután 6 órakor ai  István föherczeg szálloda nagytermében tartja 
meg 86-ik rendes közgyűlését, a következő napirenddel: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. A múlt évi rendes és folytatólagos közgyűlés jegyző
könyvének hitelesítése. 3. Az 1000. évi zárószámadás és évi jelen
tés előterjesztése és határozás a fölmentvény megadása iránt. 4. 
A folyó évi költségvetés tárgyalása. 5. A szavazatszodö-bizottság 
kiküldése. 6. A választmányba 6 rendes, 2 póttag; 3 felügyelő- 
bizottsági rendes és 2 póttag választása. 7. A kávéssogédek köz
gyűlésére kiküldöttek választása. 8. Nctáni indítványok. 0. Elnöki 
zárszó. Az elnökség figyelmezteti a t. társulati tagokat, hogy az 
alapszabályok 52. § a értelmében a közgyűlés csak úgy határozat- 
képes, ha legalább 25 tag van jelen. Ila. a közgyűlés a tagok távol- 
maradása miatt meg nem tartható, az újabban összehívott közgyű
lés, a megjelent tagok számára való tekintet nélkül, határozat- 
képes. Ily közgyűlésen azonban csak oly tárgyak felelt lehet hatá
rozatot hozni, a. melyek az elhalasztott közgyűlés napirendjére ki
tűzve voltak. A közgyűlés napirendjére ki nem tűzött indítványok 
csak akkor tárgyalhatok, ha azok 10 tag aláírásával és kellően 
indokolva, a közgyűlés előtt 3 nappal az elnöknél írásban be
adattak. — Közgyűlés után ugyanott társasvacsora. Teríték ára 
4 korona.

— A mi bálunk. A „Budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata“ és a „Budapesti Pinczéregylet" 
állal, közösen rendezni szokott bál rendkívül fényes sikerrel zajlott 
f. hó 27-én a Royal-szálloda összes termeiben. A legelőkelőbb tár
sadalmi osztályok képviselőin kívül vendéglőseink szine-java jelent 
meg a bálon, és a pirospozsgás „kocsmárosnék* és ragyogó szép
ségű leányok szinpompás tömegében fürge ügyességgel mozogtak 
Ganymedjeink. A megjelent vendéglősök s azok családjai az egy
szer .gondmenten engedték át magukat a mulatozás örömeinek és 
sok fáradt családapa ifjúi jó kedvvel szerzett magának kárpótlást 
a szigorú és rósz tél sok gondjácrt-bajáórt. A bálon nemcsak 
a vendéglős és pinezérkar hivatásos képviselői, de a velük össze
köttetésben álló iparágak képviselői is mogjelontck, s igy a bál 
úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben oly sikerültnek jelezhető, 
hogy az eredmény minden tekintetben bizonyára messze túlhaladja 
a várakozást. Kellemes meglepetést szerzett a megjelent hölgyek
nek a tánezrend, melyet Törley József pozsgőborgyáros adomá
nyozott. Még visszatérünk erre a sikerült estére, most — lap
zárta lévén — csak a megjelent hölgyek névsorát adjuk:

Asszonyok: Halni Frigyesné, Angyal Erneszlin, Konzsán 
Lőrinczné, Horvát Jőzsefné, Lagos Ödönné, Kreisz Józsefné, Kreisz 
Istvánná, Pumpa Mari, Meycr Jőzsefné, Szusz Károlynő (Koritnicza). 
Dworacsek Ferenczné, Belieim Iraréné, Feuereisenné, Purczl 
Tamásné, Sehlesinger Adolfné, Közel Lajosné, Sommer Lajosné, 
Faludy Ágostonné, S/.epely Flóra, Goda Józsefné, Kerecz Istvánná, 
Engcl Mérné, Koch Józsefné, Hüllő Osvaldné, özv. Fuchs Antalné, 
Müllner Jánosné, Reich Lipótné, Schuster Józsefné, Tóth Lajosné, 
Kcrnács Lajosné, Tóth Jonőné, Meycr Józsefné, Rcinfrank Jakalmé, 
LIolTmann Jakabné, Wallz Rezsöné, Achncr Lajosné, Marschal 
Mária, Meyer Józsefné’ Kerécz Ferenczné, Rosenfeld Adolfné, 
Frank Mihály né, Prindl Nándorné, Kallai Jenőné, Arg Lajosné, 
Schmidl Teréz, Superker Györgyné, Tollmár Jánosné, Kubát 
Gyuláné, Weisz Gusztávné, Mőnichné, König Lipótné, Ullrich 
llcnrikné* Mándy Mihályné, Schermann Sándorné, Kiss Bertalanné, 
Wikidál Jánosné, Szabaliel Tivadarné, Géczy Kálmánné, Rolh 
Manóné, Beinrohr Ferenczné, Kaiscr Lászlóné, May Ferenczné, 
YVeiler Józsefné, Klein Adolfné, Burger Károlyné, Jaicza Jánosné, 
Dworsák Jánosné, Bittner Jánosné, Hirrmann Ferenczné, Maloschik 
Jánosné, Haszuiann Józsefné, Kcszlerné, Színek Lajosné, Jelűnek 
Mérné, Sterkné, Szimon Imréné, Illa Gáborné, Sclunidt Jánosné, 
Bell Józsefné, Palinkáné, Verényi Tamásné, özv. Neumann Jánosné, 
Prohászka Károlyné, Mitrovácz Adolfné, Wittreich Jánosné, 
Lindmayer Mihályné, Wilburger Károlyné, Brückner Lőrincznó, 
Ertmann Emilné, Kleiniein Árpádné, Krecsmann Károlyné, Varga 
Istvánná, Klecker Alajosné, Kecskeméti Józsefné, Wimmer Lászióné, 
Hornyák Jánosné, Ilurtné, Werner Adolfné, Pelczmann Ferenczné, 
Czurmühl Islvánné, Schmitzbcrgcr Jánosné, Techort Józsefné, 
Cziglor Györgyné, Weisz Viktorné, Rigler Ferenczné, Czokoly 
Erzsébet, Tót Ernöné, Muhr Györgyné, Gráf Flórisné, Wallorstein 
Ignác/.né, özv. Stör Antalné, Mehringer Rezsőné, Sebőnk Jánosné, 
Riadok Józsefné, Doctor Lászlóné, Kreischcr Félixné, Scidl 
Istvánná, Follner Gyuláné, Pelzmann Ferenczné, Friesz Károlyné.

Leányok: Winkler Anna, Winklcr Teréz, Lagas Stefánia, 
Quaraczek Margitka, Gyalog Paula, Reheim Irma, Feuereison Józsa, 
Purczcl Irma, Purczel Anna, Sehlesinger Juliska, Ág Ririke, Som
mer Relén, Kerngut Czeczilia, Bokrosa Margit, Faludi Margit, 
Szopes Flóra, Horváth Ella, Kerecz Gizella, Engcl Malvin, Engcl

Vilma, Koch Rozsika, Hüllő Albina, Hülle Zsófia, Wurm Annus, 
Fuchs Mariska, Reich Juliska, Harz Karolin, Foht Margit, Juhász 
Etelka, Reinbrank Ilermin, HoíTmann Janka, Hahn Nusika, Mayor 
Adél, Ábel Annuska, Rosenfeld Rózsika, Rosenfeld Sarolta, Frank 
Katicza, Frank Anuska, Prindl Teréz, Racli Laura, Schmid Irmuska, 
Schubert Allice, Polalschok Teréz, Rasprak Erzsiké, Mönich Emília, 
Seifert Anna, König Matild, Asbotli Piroska, Mánay Mariska, 
Schermann Ilona, Kis Roriska, Beimohr Erzsiké, Kaiscr Irma, 
Wolf Irma, Leehoczky Annuska, Sternig Zsófia, Schmidt Irma, 
Ilell Roriska, Verényi Gizella, Neumann Berta, Lindmayer Erzsiké, 
Eberbardt Margit, Bleicher Erzsiké, Erdtmann Margit, Erdtmann 
Emília, Krelschmann Matild, Kretschmann Józsa, Kretschmann 
Emília, Labrold Ilona, Hornyák Anna, Húrt Etelka, Palkovics 
Ilonka, Ziegler Etelka, Rigler Ilona, Bottacsni Hedvig, Bottacsni 
Gizella, Czököly Vilma, Tót Aranka, Rabunyi Erzsiké, Stöhr 
Anuska, Láng Mariska, Fassbcrgor Etelka, Reimal Róza, Reimal 
Szidi.

A p inezérnö i k iszo lgálás  m eg en g ed ése . A ven
déglöi és kávésipari szabályrendeletet most folyó módosítása al
kalmával már hónapok óta tárgyalják, hogy megengedjék-e ven
déglőben és kávéházban a női kiszolgálást. A közrendészeti bizott
ság f. évi február hó 25-diki ülésén végre határozott s megen
gedte, hogy mindenütt pinezérnök szolgáljanak ki. Vendéglőben 
és korcsmában nyáron este kilencz óráig, télen nyolez óráig le 
hétnek a pinezérnök, de ha a vendéglő-tulajdonosnál laknak, 
akkor az üzlet bezárásáig a pinezérnök szolgálhatnak ki. Kávéház
ban csak reggel nyolez órától este nyolez óráig szolgálhatnak a 
pinezérnök. A bizottság megengedte, hogy a vendéglőkben Szil
veszterkor, húshagyó kedden és a kerületi búcsú napján éjfél 
után három óráig muzsikálhatnak.

— T em esváriak  m ozgalm a a  sörárem elés ellen. 
A temesvári vendéglősök és szállodások egyesülete Lonz János 
elnöklése alatt szépen látogatott tiltakozó gyűlést tartottak a sör 
árának felemelése ellen. A temesvári venglősök hivatalosan tilta
koztak a sörárak emelése ellen és kebelükből szükebb körű bizott
ságot küldtek ki, melynek feladata az ügy beható tanulmányozása 
és leendő lépések meghatározása Iccud.

— B orvizsgáló  b izottságok. A mesterséges borok ké
szítésének és azok forgalombahozatalának tilalmazásáról szóló 
1803. XXIII. t.-czikk végrehajtása tárgyában 1897. évi augusztus 
hó 23-án 53850. szám alatt kiadott rendelet 20. $-a értelmében 
Budapesten és Kolozsvárt szervezett állandó borvizsgáló szakértő
bizottságokhoz a kereskedelemügyi m. kir. miniszter az 1901. év 
tartamára a következő tagokat és pedig: 1. a budapesti bizott
sághoz: elnökül dr. Wartha Vincze miniszteri tanácsos, műegye
temi tanárt, tagokul Jálics Géza bornagykereskedőt, egyúttal el
nökhelyettesül is, továbbá Abelcs Zsigmond bornagykereskedőt, 
Gumiéi János vendéglős, budapesti lakosokat, ezenkívül Palugyai 
József hornagykercskedő és Schmidt Lothár bornagykereskedő po
zsonyi lakosokat; 2. a kolozsvári bizottsághoz: elnökül költői gróf 
Teleki Lászlót, tagokul pedig Tuba Lajost, a kolozsvári kir. gaz
dasági intézet tanárát, egyúttal elnökhelyettesül is, továbbá Nagy 
Gábor vandéglös, D. Deák Jószef és Farkas Samu borkereskedő 
kolozsvári lakosokat, valamint Eöry Tivadart, az erdélyi pincze- 
ogylet titkárát szintén kolozsvári lakost nevezte ki. A titkári te
endők egyik részének teljesítése ez évben is a budapesti bizott
ságnál dr. Csűri Jenő min. segédlilkár, a kolozsvári bizottságnál 
pedig dr. Ruzitska Béla Egyetemi assistens, bizottsági titkárok 
feladatát képezendi.

— A községi fogyasztási adójövedelm ek ren d e 
zése. Lukács László törvényjavaslatot terjesztett be a magyar- 
országi városok és községek fogyasztási-adó természetű jövedel
meinek ideiglenes rendezéséről szóló 1899. évi VI. törvényezikk 
hatályának meghosszabitásáról. A javaslat igy hangzik :

1. §. A magyarországi városok és községek fogyasztási-adó 
természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezéséről szóló 1899. évi 
VI. Törvényczikknck hatálya az 1899. évi VI. törvényezikk 8. 
§-á-ban megállapított határidőn túl, a törvényhozás további intézke
déséig meghosszabbiltatik, azzal a módosítással, hogy az egyes 
városok és községek részére az italmérési jövedék tiszta jöve
delemében való részesedés gyanánt, az 1899. évi VI. törvényezikk 
1. §-a értelmében az államkincstár által két egyenlő részletben, 
június és deczcmber havának végével kifizetendő általányösszegek 
az 1902. évtől fogva, egy összegben* a tárgyévet követő év január 
havában lesznek kifizetendök.

M eg ren d elések n él kérj Hír t is z te lt  e lvágóinkat m ind ig  lap u n k ra  h ir r tk e s a l.
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2. g. A fogyasztási adópótlékok kivetése, beszedéso, ellen
őrzése és kezelése tárgyában az 1800. évi VI. t.-cz. alapján egyes 
városok és községek által alkotott, és a kormányhatóság által 
az 1001. évi deczember hó 31-éíg terjedő ha tálylyal jóváhagyott 
szabályrendeletek a jelen törvény hatályának tartama alatt min
den újabb jóváhagyás nélkül érvényben maradnak ; hacsak az 
illető város vagy község a szabályrendelet megváltoztatását vagy 
hatályának megszűnését jogerős határozattal ki nem eszközli.

3. §. A jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminiszter 
a belügyi és az igazságügyminiszter bizatik meg.

Budapesten, 1001. évi február hó.
L u k á c s  L á s z l ó  s. k. 

m. kir. pénzügyminiszter.
Az in d o k o lá s  kiemeli, hogy a törvényhozásnak, midőn a 

magyarországi városok és községek háztartására nézve nagy fon
tossággal biró 1800. évi VI. t.-cz. hatályát csak az 1001. évi de
czember hó 31-éig állopítotla meg, czélja nem az volt, hogy az 
érdekelt városoknak és községeknek háztartása az 1001. évi de
czember hó 31-én túl az 1800. évi VI. t.-cz. által biztosított jöve
delmi forrásoktól megfosztassék, — hanem időhöz köttetett a 
törvény hatálya azért, hogy annál nyomatékosabban kifejezésre 
jusson az, ami az 1800. évi VI. t.-cz. czimében is kifejezést nyer, 
hogy tudniillik o törvény határozmányai csak ideiglenes jellegűek. 
A városok és községek jogviszonyainak újból való rendezése al
kalmával vagy e rendezést közvetlenül kövelőleg, elkerülhetetle
nül szüksége lesz, hogy azoknak háztartása is gyökeresen rendez
essék ; s ez alkalommal a magyarországi városok és községek 
fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezéséről 
szóló 1800. évi VI. t.-cz. ideiglenes jellegű rendelkezései is meg
felelő, állandó jellegű rende’kezésekkel lesznek helyettesitendők. 
A mig a városok és községek jogviszonyai általánosan nem ren- 
deztetnek, nem volna czélszerü sem azok háztartásának újbóli 
rendezése, som oly törvényhozási intézkedések kezdeményezése, 
a melyek a városi és községi háztartás mai rendjébe gyökeresen 
belenyúlnak; addig azonban a városok és községek háztartása 
érdekében az 1800. évi VI. törvényezikk rendelkezései nem nélkü
lözhetők és azok az 1001. évi deczember hó 31-ike után is fenn- 
tartandók.

— Az esztergom i „Magyar király" szálloda el
adása. Bokros Károlynak Esztergomból távozása óta az ottani 
.Magyar király" már több Ízben gazdát cserélt. A ház tulajdonosai 
minden áron túl akartak adni a szállodán. A mi két önkéntes 
bírói árverés utján nem sikerült, sikerült most a harmadikon s 
végre is megszabadultak volt tulajdonosai a .Magyar Király" 
szállodától. Potom 41,000 koronáért kelt cl a szálloda a 02,000 
korona kikiáltási ár ellenében, a mi föltűnően mutat reá nemcsak 
mai pénztelen világunkra, hanem iparunk szomorú hanyatlására 
is. Az uj tulajdonos J a r o s s  Sándor lesvári földbirtokos, rokona a 
volt tulajdonosoknak. A mint halljuk, a vételár ellenében utó
ajánlat lesz benyújtva a volt tulajdonosok részéről.

— Eljegyzés. S c h to e ifc r  József szegedi vendéglős eljegyezte 
S z a b ó  György kedves leányát, Juliskát. — S c h le s in g c r  Mór nagy- 
kanizsai vendéglős leányát, Linda kisasszonyt, eljegyezte S o m o g y i  
Zsigmond kereskedő és birtokos Nemcs-Vidröl.

— A szódavizg-yártás szabályozása. A belügyminisz
tériumban a z  o x y g é n n e l  te l i t e t t  s z ó d a v íz  g y á r tá s á r ó l , d a r u s í tá s á r ó l  
és  fe lü g y e le té r ő l készített s z a b á ly r c n d c le t i  te r v e z e tr e  nézve, a keres
kedelemügyi miniszter közölte véleményét a belügyminiszterrel. 
A szabályrendelet-tervezet főbb intézkedései a következők: Az 
oxygénnel telitett szódavíz gyártására, elárusitására és felügyele
tére nézve — a tervezetben foglalt eltérésekkel — az 1805. évi 
január hó 7-én 110,401/04. sz. a. kiadott belügymin. rendelet 
(1805. évi R. T. I. K. 5. lap) irányadó. Az oxygénnel telitelt szó
davíz, ha telítése a szénsavas vizeknél szokásosnál nagyobb nyo
más alatt történik, nem hozható forgalomba közönséges szóda
víz palaczkokban, hanem csak megfelelő crősfalu, dugaszolt vagy 
porczelánzárral ellátott palaczkokban. Az oxygénnel telitett szó
davíz csak „oxygénes pezsgöviz“-nek vagy .töményebb" jelző is 
használható. A palaczk ^ezimlapján gyógyjavallatott feltüntetni 
nem szabad. Az oxygént, akár viztelitósre használtassák,.akár

esetleg gözalakbnn belégzési czélra hozassák forgalomba --  hasz
nálat előtt tisztaságára nézve meg kell vizsgálni, nevezetesen ki 
kell mulatni, hogy ozont, chlort vagy nytrogén-oxydokat nem tar
talmaz-e ? Az oxygéngáz tisztasága legegyszerűbben arról ismer
hető fel, hogy teljesen szagtalan s hogy néhány buborékja az 
egy csepp eczetsavval megsavanyitotf keményítő és káliumoxyd- 
oldat clegyén átvezetve az elegyet meg nem kékiti. Ha az oxygén 
ózonnak, chlornak vagy nitrogén-oxydoknak nyomait tartalmazza, 
használat előtt nedves nátrium hydrooxyd s azután faszén-rétegen 
való átvezetés utján meg kell tisztítani. Az oxygénnel telitett 
szódavizek forgalombahozatalánál arra hivatkozni, hogy belügy
miniszteri engedélylyol történik, nem szabad.

A „Szom bathelyi szállodások, vendéglősök és 
pinezérek egyesü lete“ az elszegényedct kartársak segélyezése 
czéljából f. évi február hó 13-dikán a Sabaria szálloda díszter
mében fényes sikerű lánczvigalmat rendezett. A rendező-bizottság 
tagjai voltak. Diszelnök Hainzmann János, bálbizottzági elnökök : 
Varasdy Sándor, Heigli István, Gábriel György, alelnökök : Bem 
Lajos, és Major Kálmán; pénztárnok : Tlinghoffer József; ellen
őrök ; Wittrcich Ferdinánd és Nagy István. A bál mint bennünket 
értesítenek úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben rendkívüli siker
rel fejeződött be és részt vett azon a kartársakon kívül Szom
bathely legelőkelőbb társadalma.

— A debreczeni p inezórbetegsególyzö egylet 
közgyűlése. A debreczeni pinezérbetegsegélyző egylet f. év. 
február hó 16-án éjjel 3 órakor tartotta rendes évi közgyűléséi 
Az ülés a Kovács Dezső elnök lemondásával megüresedett elnöki 
tisztséget töltötte be. Elnökké Lendlbauer Kálmánt választották 
meg. Kovács Dezsőt pedig az egylet jtörül kifejtett érdemeinél 
fogva diszelnökké választották. Alelnök GUlck Henrik, a Hungária- 
kávéház közszeretetnek örvendő, derék fizetőpinezére lett. Az 
egyleti orvosi tisztséget újólag dr. Rózsa Mór orvossal töltöt
ték be.

— Elitéit borham isitók : Lazarcszk Vazul kuvini lakos 
földmivest, Makó város rendőrkapitánya, mint első fokú hatóság 
mesterséges bornak forgalomba/iozatala által elkövetett kihágás mi
att 15 nap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett fizetendő 
100 frt pénzbüntetésre ítélte. Behajthatatlanság esetén a pénz- 
büntetés a vádlott költségén eltöltendő 10 napi elzárásra változ- 
tatik át. Tartozik azonkívül elitéit a mesterséges bor értéke fejé
ben 234 frt 03 krt Makó város szegényalapja javára megfizetni 
és a 32 frt 07 krt kitevő vegyvizsgálati költséget megtéríteni. A 
m. kir. belügyminiszter Bürgner Sándor z-.szántói lakost mes
terséges bor készítése által elkövetett és az 1803. évi XXIII. t.-cz. 
0. §-a szerint minősülő kihágás miatt ügyét felülvizsgálván 
vétkesség és minősítés tekintetében indokánál fogva az első és 
másodfokú Ítéleteket helybenhagyta a büntetést megállapító részt 
ellenben olyképpen egészitette ki, hogy vádlott a reá kiszabott 
30 frt pénzbüntetésen felül tekintettel arra, hogy az elmarasztalás 
alapjául vett 1803. évi XIII. t.-cz. 6. §-a a pénzbüntetésen felül 
elzárás büntetés alkalmazását is előírja — agg korára való tekin
tettel az 1870. évi XL. t.-cz. 21. §-ának alkalmazásával 1 napi el
zárás helyett 15 nap különbeni végrehajtás terhe alatt fizetendő 
s a büntetés pénzek országos alapja javára fordítandó 20 korona 
pénzbüntetésben is elmarasztalta. Az Ítéletnek az a rendelkezése, 
mely a mesterséges bornak a denaturalás után vádlott részére 
leendő visszaadását rendeli el, olyképpen változtatlatolt meg, 
hogy a mesterséges bor vádlott költségén eszközölt denaturálás 
után Zala-Szántó község szegényalapja javára értékesíttetni ren
deltetett.

— Halálozások. Maningcr József volt vendéglős, Nagy* 
Kanizsa egyik általánosan ismert polgára, fobruár hó 3*án életé
nek 71. évében elhunyt Nagy-Kanizsán.

— Szerencsétlenül Járt kávés. Rosenberg Simon, a 
debreczeni Baross-kávéház tulajdonosa, febr. hó 13-án délután a 
pinezében foglalatoskodott. A mint a különféle üvegeket íendezlc, 
az ott elhelyezett szódavizcs üvegek közül egy cxplodált s a 
szertcrepült üvegdarabok éppen a Rosenberg balkezét érték. 
Súlyos sérülést szenvedett. Keze felső részét az üvegdarabok 
összeroncsolták, a föütőér felszakadt s a vérzést közel egy óráig 
lig tudták elállituni.

H ird e tés i rovatunk at la p u n k  a lv á sé in a k  becse* figyelm éb e a já n lju k .
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— H o ro g ra  k e rü lt törzsvendég-. A Roval-szállóban az 
utóbbi időben gyakran fordult elő kabátlopás. Így az elmúlt héten 
egy előkelő orosz vendég drága prémmel bélelt 250 forintos ka
bátját lopta el az élelmes tolvaj s ugyanakkor a szállóbeli pinczérck 
egyikének is eltűnt a kabátja. A szálló jó hírneve érdekében a 
személyzet mindenfelé nyomozta, de eredménytelenül, a tolvajt. 
Végre is Kovács János, a szálló mechanikusa vállalkozott a tettes 
kézrekeritéséro. Vasárnap délelőtt az előcsarnok ruhafogasának 
egyik szögét villamos készülékkel látta el, mely — ha a rajta 
függő kabátot valaki leemelte — csöngetni kezdeti. Saját kabátját 
tette ki csaléteknek s kitanitotla az előcsarnokban sürgő-forgó 
személyzetet a csöngetés esetére. Délfelé — mikor már az élénk 
forgalmú szállóban előforduló sok dolog között majd elfeledték a 
kabát és a csengő dolgát — hatalmasan csilingelni kezd a ruha
fogas villamos készüléke. A szolgák rohannak a jelzett fogashoz, 
hol egy elegánsan öltözött ur a legnagyobb nyugalommal gombol- 
kozott be a mechanikus téli kabátjába. A szálló személyzete 
hamarosan lefülelte a kabáltolvajt s vitte nagy diadallal az igaz
gatósági irodába. Rögtön értesítették a rendőrséget is a sikerült 
fogásról. A tettes, a ki rendes vendége volt a szállóbeli kávéház
nak és étteremnek, zavarában mindent megvallott, de különben 
is belső zsebében meglelték a pincér pár nap előtt eltűnt kabát
béléséből kitépet monogrammot is, meg egy csomó téli kabátról 
szóló zálogjegyet. Természetes, hogy a rendőrség letartóztatta a 
kabáttolvajt.

— S zabadalom -bitorlók . A nagy-becskereki kir. járás- 
bíróság mint büntető bíróság Hieber Rudolf, és Neumann Mórt, 
nagy-becskereki lakosokat, szikvizgyárosokat, mint vádlottakat 
bűnösnek mondotta ki az 1895. évi XXXVII. t.-cz. 49. §-ában meg
határozott szabadalom-bitorlás kihágásában, elkövetve azáltal, hogy 
a Wagner és Társai ezég által forgalomba hozott és utánzatot 
képező sárkány-szifonfejeket tudva tiltott módon használják és 
ezért 15 nap végrehajtás terhe mellett fizetendő, bchajlhatlanság 
esetén a khbtkv 22. §. értelmében három napi elzárásra átváltoz
tatandó cgyenkint ötven korona pénzbüntetésre Ítéltetnek. Kimon- 
datik, hogy az Ítélet jogerőre emelkedése után Hieber Rudolf 
birtokában levő és utánzatnak bizonyult 2172, Neumann Mór bir. 
tokában levő és utánzatnak bizonyult 602 darab Wagner és Társai 
czégtől beszerzett sárkány-szifonfejek megsemmisítendők. Vádlottak 
kötelesek a netán fölmerülendő bűnügyi költségeket 15 nap alatt 
az 1890. évi XL11I. t.-cz. §-ában meghatározott végrehajtás terhe 
alatt az államkincstárnak megtéríteni, ezen költségek behajthatók- 
nak nyilváníttatnak, kötelesek továbbá vádlottak 179 korona el
járási költséget szintén 15 nap különbeni végrehajtás terhe alatt 
sértettnek megfizetni.

— A z első  k ecsk em éti p in czeszö v etk ezet. Kecs
keméten a legjelesebb bort termő szőlők gazdái pinczeszövet- 
kezetet alakítanak. A pinczeszövetkezetnok az a czélja, hogy a 
tökéletesen megérett termést a gazdák fürt alakjában szállítsák a 
szövetkezet borházához. Nagy gond lészon arra fordítva, hogy 
szakszerű vezetés mellett a termés feldolgozása, kierjesztése és a 
borkezelcs a legokszerübben eszközöltessék. A pinczeszövetkezet 
komolyan arra törekszik, hogy nagy készlet egyenlő minőségű 
kifogástalan minőségű mérsékelt áru asztali borral szolgálhasson 
a főváros vendéglőinek. A remélhető borkészlet 3000 hektoliter 
észen. P.

— V idék i vá ro so k  idegen fo rga lm a. Semmi sem 
mutatja jobban egy város fejlődését, nagyobbodását, mint az ide
genforgalom. Ez a hőmérője az ipar és kereskedelem emelkedésé
nek, a társadalmi és szellemi élet fellendülésének, mert minél 
magasabbra oinelkodik az idegenforgalom, annál élénkobbek, an
nál fokozotlabbak azok. Mig budapeslen hiába anketteznek és 
bankotteznek az idegenforgalom emelése érdekében, addig egy
két vidéki városunk idogenforgalma pompásan kezdődik az uj 
századdal. A múlt hónapban, januárban Kassán kétezeregyszáz- 
huszonhét idegen fordult meg. Tekintélyes szám, mely jobban 
mutatja, mint bármi más Kassa haladását, nagyobbodását. Hincl- 
kodést tüntet fel Nagykikinda idegenforgalma, hol a lefolyt évben 
a szállodákban 2 176 napi vendég volt, kik az egyes helyi szállo

von 67!), a Nemzeti szállodában volt 1478, a Bohn szállodában 
volt 176, a Kada szállodában volt 143 napi vendég.

— F ezsgöboradó  Sopronban. Sopronban megdrágul a 
pezsgő és pedig igen profán okból drágul meg. Itt is az adó 
kietlen prózája keveredik bele a pezsgő poelikus világába. Eddig 
még ugyan terv csak a dolog és igy remélhető, hogy a terv 
hamarosan el fog fonnyadni a kellő kezelés híjában. De hát már 
az is a búskomorság rémét idézheti fel soproni kollegáink szivé  ̂
ben, ha egyáltalában arra gondolnak : hátha mégis tettbe jege. 
ezedik ki a terv bizonytalan ködtömege. A pénzügyi bizottság 
terve a pezsgő-adó behozatala. Az indítvány az, hogy be kell 
hozni a szikviz- és az ásványviz-adót, mert a városi budget itt-ott 
rászorul egy kis follozgatásra is. Azonban a pénzügyi bizottság 
tekintettel arra, hogy a szikviz meg az ásványvíz, melyek köz- 
fogyasztási czikket képeznek s igy megadóztatása nem lesz valami 
népszerű dolog, a pezsgőt adóztatta meg; igy született meg ez a 
terv és most a pénzügyi bizottság felkéri a tanácsot, hogy a 
pczsgöadóra nézve tegyen előterjesztést.

— Szódavíz és á sványv izadó  Szatm áron. Szalmái- 
város törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy a szódavizet 
és ásványvizet megadóztatja. A bizottság tagjai egyenlő számmal 
szavazlak az uj adó mellett és ellen; a főispán erre mellette 
döntött.

V isszaélés a  hon i iparra l. Pckarek J. és társa bécsi 
rumgyáros már évek óta e'áraszlja Magyarországot rossz készít
ményével, melyet Emke rum név alatt hozott forgalomba. Azon
kívül nemzeti ezimkéket ragasztott az üvekre és a mi a leg
meglepőbb a dologban, jogtalanul használja a magyar ezimert 
Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter végre megsokalta a csaló 
bécsi rumgyáros üzelmeit s a készítményeket kitiltotta az ország
ból. Azonkívül rendeletet küldött, az iparkamarákhoz, hogy Péká
ré k J. gyártmányait kobozzák el.

A kár c sak  n á lunk  B udapesten  czimü és f. évi 
január hó 15-dikén megjelent közleményünkben már irtunk azon 
üdvös újításról, a melyet Vaszary Gyula pécsi rendőrkapitány 
léptetett életbe a helyszerzésről való szabályrendelet módosításá
val. Az újítás majdnem kizárólagosan a pinczérck érdekét ölelte 
fel, kiket a helyszerzök ezideig mint mindenütt, úgy Pécsett is 
kizsaroltak. E hir lapunk utján belekerült majdnem az ország 
összes lapjaiba s mindenütt követésre méltónak Ítélték. De ma' 
guk a pinczérck is lerótták bálájukat Vaszary Gyula rendőrföka- 
pilánynyal szemben. Az Aczél Miksa elnöklete alatt álló buda
pesti pinezérek országos szak- és munkaközvetítő egyesülete f. évi 
január hó 29-én tartotta évi közgyűlését és üdvözlő táviratot in
tézett Pécs város főkapitányához az üdvös szabályrendeletért, a 
mely a helyszerzők kapzsisága ellen gátat vet. A távirat szószerint 
a következő :

Tek. Vaszary Gyula rendőrfőkapitány urnák.
Pécs.

A budapesti pinezérek országos szak- és munkaköz- 
vetitő-egyesülete a mai napon tartott igen népes közgyülc- 
lésen egyhangú lelkesedéssel hozta meg azon határoztát, 
hogy tekintotességednek hálatelt szívvel mondjunk ezúton 
köszönetét azon igazságos és bölcs határozatáért, mit az 
ügynökök túlkapásai ellen hozni móltoztatott. Isten éltesse 
tekintetességedet-sokáig az iparosok javára ! Az elnökség. 
Vaszary Gyula rendőrfőkapitány táviratban fejezte ki 

köszönetét az egyesületnek az üdvözlésért. Nagyon jól esik — 
táviratozta a többek között — hogy most, mikor szoczialis moz
galmakban nem egyszer a hatóságok és különösen a rendőrségek 
ellen fordul a felizgatott és félrevezetett tömeg ellenszenve, ha a 
józan munkások elismerik és kellőkép megértik, hogy a hatóság 
mindenkor az ö javukat akarta és akarja.

— A sopronm eg-yei b o re llen ő rzés! bizottság- 
elnökei. A Sopronvármegye területén szervezett borellenőrzö 
bizottságok elnökei, illetve tagjaivá 1901. évi január hó 1-töl 
1903. évi dcezembcr hó 31-ig terjedő időre a főispán a követke
zőket nevezte ki: A soproni járásba. Elnök: dr. Szóka István 
soproni lakos, tagok: Szabó Feroncz pinnyei, dr. Wolnhofer 

I Sándor nyéki lakosok. A nagymartom járásba. Elnök: Geer Hugódákban a következőkép oszlottak meg: a Stampll-féle szállodában 

“  M eg ren d e lé sek n él k ér jü k  t is z te lt  . l r a s í ln k a t  m in d ig  la p u n k ra  h lra tk o sn i.
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nagymartom lakos, tagok: Wolfart János és Fikker János nagy- 
martoni lakosok. A kismartoni járrásba. Elnök : Faludi Lőrinc/, 
kismartoni lakos, tagok: Breycr Samu alsókismartonhegyi cs 
Milotits János oszlopi lakosok. A felsö-pulyai járásba: Elnök: 
Jlergmann Adolf szent-mártoni lakos tagok : Jcnny Ödön dörfeli 
és lluber Fercncz locsmándi lakosok. A csoprcgi járásba. Elnök: 
Dauer Oltó tormási lakos, tagok : llupprecht Olivér sajtoskáli és 
Kédl László k< resztényi lakosok, A kapuvári járásba. Elnök: 

“Baditz Lajos kapuvári lakos, tagok: Barthodeiszky Béla beledi 
és Merényi Ferenc/, eszterházi lakosok. A csornai járásba. Elnök: 
Sugár Sándor csornai lakos, tagok. Wolff Lajos rába-pordányi és 
Bozzay Miklós szilsárkányi lakosok. Kismarton sz. kir városba 
Elnök: Slanits Géza, tagok: Eiwek József és Holczer Tivadar kis
martoni lakosok. Ruszt szab. kir. városába. Elnök : Kraft Frigyes, 
tagok: Ecker Antal, Gábriel Lajos ruszti lakosok. Szép, szép! 
Csak azt szerelnénk tudni, hogy ezen tiszteletreméltó urak sorába, 
hány és ki a vendéglős szakértő'? Mert, szerénytelenség nélkül 
legyen mondva, a borhoz talán mi is értünk valamicskét, vagy mi ?

— M akaó a  szállodában. Kőbánya nemcsak a disznóiról 
híres, de arról is, hogy ott folyik a leghazárdabb kártyajáték. 
Sehol sincs ugyanis annyira divatban a forbli és a makaózás. De 
Kőbánya két specialitása némi összefüggésben is van, mert a kik 
olt nagy pénzre kártyáznak, azok éppen a — disznókcrcskedök. 
Néhány hét előtt a Mössmer-szállodában járta nagyban a makaó. 
Hárman játszottak : Mirkó János, Todorovics Dragomir és Krisbach 
Ferencz sertéskereskedök. És vesztett, minden este vesztett Krisbach, 
úgy hogy három nap alatt 700 forintja úszott el. Ekkor valami 
olyas hir jutott a fülébe, hogy a volt partnerei, a kik szerb keres
kedők. hamis kártyások. Erre Krisbach följelentette a másik két 
szerb kereskedőt csalás miatt, óm a panaszát később visszavonta, 
miután velük kiegyezett. Nyilván visszakapta legalább egy részét 
a pénzének. Az eljárást eként meg kellett szüntetni, de előállt a 
királyi ügyészség és a három makaózó kollegát pörbe fogta 
szerencsejáték kihágása miatt, vádat emelve egyúttal a szálloda- 
tulajdonos, Bereczky Lajos ellen is. Az ügyet február hó 9-dikén 
tárgyalta Be/.erédy biró. Es a bíróság, dr. farkasházi Fischer Hugó 
védelme után fölmentette a vádlottakat, azért, mert a makaózás 
nem nyilvános helyen folyt, hanem a szálloda egyik kibérelt szobá
jában. A kir. ügyészség részéről megjelent dr. Rézler ügyészi 
megbízott fölebbezett. A másodfokú bíróság fogja tehát eldönteni, 
hogy lehet-e akkor hazárdjátékot játszani, ha a játék nem ugyan 
nyilvános helyen, a kávéházban, de a szálloda egyik szobájá
ban folyik.

Bélietek.
Pályázat. 2903—901. 111. szám. — A magy. kir. államvasu

tak Segesvár állomáson [berendezett vendéglő-üzlet folvó 1901. 
évi július hó í-től számítandó 3 évre bérbe adadó lévén, annak 
bérbeadása iránt ezennel pályázat hirdettetik. Felhivalnak ennél
fogva mindazok, kik nevezett állomási vendéglőt bérbe venni 
óhajtják, hogy a szabályszerűen felbélyegzett és bizonyilványaik
kal felszerelt ajánlatukat legkésőbb folyó évi április hó 1-én déli 
1‘- óráig külön lepecsételt és „Ajánlat a segesvári állomási von- 
déglö bérletére" megjegyzéssel ellátott borítékban a mágv. kir. 
államvasutak kolozsvári üzletvezetőségc általános osztályához 
(titkárság) czimozve küldjék be. Ajánlattevő köteles a kolozsvári 
üzlclveze tőség gvüj tőpénztárán ál fent jelölt időpontig bánatpénz 
fejében 400 koronát készpénzben, vagy államijdelétekro alkalmas 
értékpapírokban letétbe helyezni, vagy oda posta utján külön 
borítékban beküldeni.

Vendéglő eladás. Miskolczon a diósgyőri vas- cs aczélüntöde 
és 3 téglagyár szomszédságában levő vendéglő eladó, illetve bérbeadó. 
Az 1200 □  mtr. nagyságú telken lakház, korcsma, bolt, mészár
szék, két lakás, jégverem van. A házban van a kövezeti vám
sorompót beszedő hivatal, ami maga 15—20 frt napi bevételt 
biztosit. Bővebb felvilágosítást ad Wcisz Mátyás Miskolczon.

Vendéglőbérlet. Baróthon a piacz-téren, 5 szoba, konyha, 
kamara, pincze, istálló, kugli és tágas udvarral és kerttel biró 
vendéglő folyó évi május hó 1-től kezdődőleg több évre kiadó;, 
értekezhetni Dánéi• Fercncz földbirtokos és szeszgyáros úrral 
Baróthon.

Kiadó korcsma-üzlet. Szolnok város legnagyobb forgalmi 
pontján (Gorovc-utcza 10. sz. a Lechner-féle sörház szomszédsá- 
gában) keresett nagvforgalmu korcsma és kimérési üzlet azonnal 
kiadó. Bővebb értesítést ad Juhász Tnnácz tulajdonos. (Magyar- 
utcza l(i. sz. Saját ház.) v

Vendéglő és kávéházi bérlet. TusnádfUnlőn (Csikmegyébcn) az 
ottani gyógycsarnok vendéglő és kávéház a hozzátartozó összes 
mellékhelyiségekkel 1901. évi április hó első és következő nap
jain három, esetleg öt egymást követő évre bérbeadatnak. Bő
vebb tudnivalók a fürdőszövetkezeti titkárságnál (Brassó, Vár- 
utcza 7. sz. a.) tudhatok meg.

Apró hirdetések.
Polgár Sándor, m. kir. szab. nyert orvosi mii- és kötszerész- 

nél, Budapest, VII., Erzsébet-körut 50. sz. jutányosán beszerezhetők 
„hazai* gyártmányú sérvkötök, hátegyenestartók ortopaed ai-készü- 
lékek, müláb, mükéz stb. betegápoláshoz szükséges eszközök és tár
gyak. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Hegyi borokat ajánl természetes, tiszta és jó minőségben 
szavatosság mellett, alulírott termelőkből álló szövetkezet. Fehér- 
és vörös borok hektónként 40 koronától fölmenö árban, kor és 
minőség szerint nagy választékban kaphatók. Árjegyzék kívá
natra dijmentve küldetik. Hordók jutányos árban számíttatnak, 
vagy kölcsön is adatnak, bérmentes visszaküldés mellett. A borá
szati egyesület igazgatósága, Esztergomban.

Teleki Zsigmond cs. és kir. udv. bornagykereskedő Pécsett 
ajánlja nagy bor-, pálinka-, amerikai-, európai- és ojtott vessző
készletét: őszkor saját termésű csemege szőlőit.

Tiszta bort likőrt, lcülönléges pálinkát venni akarók kérje 
nek árjegyzéket Székely borkereskedéstöl, Székely-Keresztur.

Rózsapaprika szép szinü, nem erős, ‘gyedül kapható Pálfy 
Testvérek cs. és kir. szab. paprika gyárában Szegeden.

Paprika minden fajban. Édes-nemes paprika Káldory Sománál 
Szeged.

Börszékipar és bulorbőrsajtolás Kendi A. Budapest, IV. 
Károly-utcza 2. az evangélikus iskolaépületben. Nagy raktár valódi 
borszékek és karosszékekben jóval olcsóbb árban mint eddigi 
Vidéki megrendelések gyors és pontos eszközlése.

Üzleti Ilitek.
Forkert Rezső vendéglős átvette a brassói Fő-téren levő 

Gábel-féle vendéglőt. Rothmann Dávid kisvendéglős Debreczcn- 
ben Vargakert 43. sz. alatt korcsmát nyitott. — Korányi Izsó Aradon 
átvette a „Nagy-pipa" sörcsarnok és étterein bérletét,

Szerkesztői üzenetek.
A „Borsszem Jankó“  f. évi február hó 24-iki száma »Szer- 

kesztői üzenetek* rovatában a következő közlemény jelent meg:
Tlrmnd. Soha vidámabb időszaki lapot a »Magyar Vendég

lős- és Kávésipar«-nál. Kezdve a czimen az utolsó hirdetéséig 
merő symposion és szórakoztató játék. A tiltakozó hadjárat rengő 
columnáiban a czikkvezér győzedelmes ételszagot s diadalmas 
borillatot zudit a boxer-kifőzökre. Szép olvasni eztet. Követke
zik ezután a nagylelkű szózat, hogy ne a sörgyárosok emeljék 
a sör árát. Elég erősnek érzi magát a vendéglős arra, hogy a 
maga emberségéből emelje. Nem szorult ő a más segítségére. 
Ezt is szép olvasni, legszebb azonban, ami erre következik: a 
hősök étel- és italáldozása, mikor egyik villásreggeliről a másik 
gábelfrustukra rohannak, hogy megluncheolván Prindl Nándi 
bácsinál, Förster Komád bácsinál dezsönérozzanak. Jól esnek e 
lucullusi rajzolatok ebben a sokat megpanaszolt Ínséges kenyér- 
osztogatós sanyarú időkben. Csak egy panaszos elegiája a kávés 
uraknak hat bántóan minden loyalis lélekre: a rendőrség nem 
engedi meg a délelőtti kártyázást! »Nehány deák miatt 700,000 
adófizető polgárt fosztani meg az éhomra kezdett edző játéktól!* 
Ilyenformán sajognak megbízóik nevében a szerkesztő urak, akik 
csak hárman vannak, de a frustukok szaporodásával remélhető
leg többen lesznek, hogy legyen, aki győzi a munkát.

Ezen üzenet alapján a következő sorokat intéztük Agai 
Adolf úrhoz, a »Borsszem Jankó* felelős szerkesztőjéhez:

Igen tisztelt kartárs (Jr!
B. lapja legutóbbi számának »Szerkesztői üzenetek* rova

tában van egy reánk vonatkozó izenet is, amely persiflage-ja akar 
lenni lapunk tartalmának — irányának, melyet megjegyzés nélkül 
nem hagyhatunk.

lla csak igy volna és nem tudnók, hogy ama sorok Ura- 
ságod egyik munkatársának érdekében Írattak, a szóbanforgó 
körülményt bizonyára szó nélkül hagyhatnék, mert hisz t. kar
társ Ur is jól tudja, mit mindenki tud, hogy a Borsszem Jankót 
nem szokták és nem is szabad mindig és minden dologban 
komolyan venni, igy azonban kénytelenek vagyunk a dolog lénye
gére nézve néhány megjegyzést tenni, kérve azok szives tudo
másul vételét.

B. lapjának egy másik munkatársánál, Aczél Endre ur
nái, de még egyéb mérvadó helyeken beszerezhető informá- 
cziók alapján igen könnyen meggyőződhetik arról a t. kartárs 
Ur, hogy lapunk nagyon is komoly, a vendéglősipar terén első 
helyen .álló ipari szaklap, amely megérdemli, hogy komolyan 
vegyék és ezt csak a leghatározottabb rosszindulat képes nevet-

H irdetéal rovatunkat lapunk o lv a d n a k  b ec .cs  flg je lm éb e aján ljuk .
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séges színben feltüntetni. Azok a közlemények pedig, melyek 
lapunk legutóbbi számában foglaltatnak, legkevésbé szolgáltak 
rá, hogy gúny tárgyai legyenek, mert egytöl-cgyig a vcndéglős- 
és kávésipar érdekeit érintő dolgokkal foglalkoznak. Legkevésbé 
érdemlik meg attól a laptól, amelyet fennálásunk óta lapunkban 
az ország legjobb élczlapjának hirdetünk.

Ezek után tisztelettel kérjük, szíveskednék eddigi jó- és 
barátságos viszonyunk fentartása, a közjó szempontjából, vala
mint további kellemetlenségek kikerülése ezéljából intézkedni, 
hogy a jövőben ilyen alaptalan és csakis személyes czélok szol
gálatára alkalmas rosszindulata közlemények b. lapjában meg ne 
jelenhessenek.

Kartársi tisztelettel
Bort a Béla s. k. F. Kiss Lajos s. k. 

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

í îlldrH=golyó= * * * * * * *  
* * * * * *  l ö̂lcsönzö-vdllalat.

Égy játszma tekegolyó havonként 3 forint.
A golyók havonként kétszer is tetszés 
szerinti nagyságban újakkal kicserél

hetek.
Prospektussal és felvilágosítással szo lgál:

éfried Zsigmond
müesztergályos

Budapest, VI., Nagymezö-u. 9 sz.

Kerestetik
szakképzet és óvadékképes vendéglős ki jeles kony
hát képes vezetni egy teljesen berendezett vendéglő 
és kerthelyiség részére. Az illetőnek magyar állam
polgárnak kell lennie és ki a német nyelvet teljesen 
bírja. Bővebb értesítést ád szívességből

M ezey <v* T s a
a pilseni polgári sörfőzde vezérképviselője

Budapest IX. kér., Ranolder-utcza 4. szám.

M .-B E R É N Y B E N ---------------

XCollár J á n o s
szölö telepén 5 h ek to lite r 50 fokos, k is  ü stön  f ő t t , 

ki valódi szilvapálinka, 25 lite ren k én t le kapható . 
L iterje  1 forint. O O O t t O O Q O O O  O

Rákóczytéri vásárcsarnokban
folyó évi május hó 1-től a

korcsmahelyiség kiadandó.
Értesítés ad a vásárcsarnok felügyelősége.

Egy teljesen jó karban levő, 8—10 személyre való,

ssá llo d a i o m n ib u s
700 koronáért eladó.

Megtekinthető is értekezni lehet
dr. N agy Dezső ügyvéd  urná.1

IV a g y -B e c s k c rc k c n .

Rles és Berkovits
BUDAPEST, K erepesim  66.

cs. é s  k ir . sza b . n lk k e l -ó n -s z i fo n k u p a k - és g é p g y á r .
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek, ' *

vízszűrők és sérnyomókészülékek.
Ú j d o n s á g !

Higiénikus, minden vlsezadlélt kizárd

1  „U1TICUM“ szifonfejek i
Riea ób Berkovits szabadalma.

i n  m i  I I  elsőrendűj j l U E a M L i  cseh szikvizüvegek.

Ries és Berkovits szabadalma.
ELŐNYÖK i Sarokelosorbulás és piszok
lerakodás kizárva. Továbbálegnagyobb 
explozióellentálló képességgel bírnak.

W T  Legizlésesebb fagon.

Csak akkor e redeti és 
valódi, hogyha  az 

üveg  a lja  a  fen ti véd- 
Jegygyel van  e llá tva .
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Szálloda
Magyarország egyik legnagyobb, legintelligensebb és igen nagy for
galmú kereskedelmi városában, megyeszékhelyen, igen sok katona
sággal az első és legjobb üzlet ottan, mely áll 46 berendezett 
vendégoba, egy nagy és kis tánezlerem, 1 nagy étterem, kávéház ( 
sörház- és korcsma-helyiség, nagy udvar, istállókkal stbivel el
látva, valamennyien elegánsan bebutorozva az összes évi bére 
8000 forint, múlt évi szoba bevétele volt 12,000 forint; a kávéház, 
étterem, sörház, korcsma, istálló stbinek bevétele múlt évben volt
90,000 frt, csakis tulajdonos nyugalomba helyezése miatt eladó 
28,000forintért, melyre legkevesebb 10,000 forint lelizetcndő azon
nal készpénzben, a fennmaradó összeg a 9 évi bértartama alatt 
törlesztendő részletekben; továbbá szálloda Budapesttől egy órá. 
nyira nagyobb városban, 12 vendégszoba, kávéház, étterem, nagy 
tánezlerem stbivel ellátva az első és legjobb üzlet ottan, évi bér 
2600 frt, múlt évi forgalma volt 28,000 frt, eladási ára 8000 frt, 
melynek fele készpénzben lefizetendő az átvételkor, fele pedig 
részletekben. Azonkívül több igen jómenetelü vidéki és fővárosi 
szállodák, vendéglők, beszállók és kávéházak eladók avagy teljes 
berendezéssel együtt bérbeadandók, úgyszintén szállodai, kávéházi 
és vendéglői helyiségek üresek vagy bérheadandók mindenkor elő
jegyzésben vannak s felvilágosítást csakis direkte reflektánsoknak 
nyújt Niemetz Gyula szálloda, vendéglő és kávéházi üzletek adás
vételi irodája Budapest József-körut 22.

Nagyforgalmu ponton, egy szép tágas v en d ég lő i h e ly i-  j 
s é g ,  sarokház, közvetlen mellette fekvő lakassal és hozzá
tartozó helyiségekkel, 1901. május 1-óro kedvező feltételek | 
melllett k ia d ó . Ugyanott egy h e n te s n e k  való ü z le t-  

h e ly isé g  azonnal k ia d ó . Bővebbet 
S z á l k á i  S á n d o r n á l ,  Magyar Színház.

PSERHOFER J.
á ' É R T I S Z T I T Ó m ü l i

évtizedek óta el vannak terjedve az egész vilá
gon s kevés azon család, a hol ez a p á r a t la n  

házi gyógy szer h iá n y z ik .
E la b d a c so k a t az orvosok különösön az 

oly bkoknál ajánlják, amelyek nehéz em ész
té sn e k  3 d u g u lá sn a k  következményei pld. 
z av a r az e p e k e r in g é sb e n ,n iá jrá jd a lm a k  
sz é lb án ta ln iak , k ó lik a . a r a n y é r  stb.

Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást 
gyakorolnak vérszeg én y ség  eseteiben s az 
ebből származó bajoknál, mint ideges fe jfá 
já s , sápkól* stb. E vértisztitó labdacsok nagy 
cl -nye, hogy szelíden hatnak, fájdalmat nem 
okoznak s igy a leggyöngébb szervezettel bíró 
Egyének, sőt gyermekek is lálran használhat
ják. — 1 doboz, mely 15 labdacst ól áll S Í  kr.

1 tekercs, mely 6  doboz 1 frt 05  kr.
A pénz előzetes beküldése után bérmentve.

1 tekercs 1 frt 3 5  kr., 2 tekercs 3  frt 3 0  kr..
3 tekercs 3 frt 35 kr., 10 tekercs O frt 3 0  kr.

Használati utasítás mellékelve. ....... -
E g y e d ü l i  k é s z í t ő  é s  s z é t k ü ld é s l  fő r a k tá r :

Pserhofer J. gyógyszertára
B É C S, I ., S in s e r s t r a s s e  15,

B udáin: Török József gyógyszertára
K ir á ly -u tó  a  12.

E lt e r j e d t s é g ü k n é l  f o g v a  e  la b d a c s o k  a  le g k ü lö m  
b ö z ö b b  a la k o k b a n  é s  n e v e k  a la t t  u tá n o z ta tn a k ,

^ t e h á t  m in d e n k i c s a k  P S E R H O F E R -fó le  v é r -  
t i s z t i t ó  l a b d a c s o k a t  k é r je n , s  c s a k  a z o k  

v a ló d ia k ,  a m e ly e k  d o b o z a in a k  fe d e -  
lé n  p ir o s  s z ín b e n  „ P S E R H O F E R 11 

k é z ír á s a  la th a tó .
l

Évi 22—24 ezer forint forgalmú

w  k á v é h á z ,  sm
évi bérösszeg 2500 frt vidéki megyeszékhalyen egv megbízható 
és legalább 5000 frttal rendelkező egyénnek átadandó. Aján
latokat .Megbízható* jelige alatt e lap kiadóhivatala továbbit, 
esetleg felvilágosítással is szolgál.

if j . J-Jaggenm acherH Sörfőzde

* KötöolegességiC

fSzalonSönl 
laláfaSönJ

^ y á f f i jy y f rö ir t ;
i0

MegrenáelésihelyekiBuaapaslenVKádir-urcza 5 .  
Haggenmacher Köbánya-:-Haqganm acher Budafok
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